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Cerul va fi parțial senin. Vântul va

la prânz

învățământ fără profesori

Un număr necunoscut de persoane a fost 
evacuat ieri din regiunea Cadiz, în urma 
izbucnirii unor incendii devastatoare ce au 
cuprins sudul Spaniei. (Foto: epa)

Deva (S.B.) - Concursul de 
titularizare al profesorilor, 
care a început ieri, oferă, în 
județul Hunedoara, 1218 pos-

■ Pentru aproximativ 
200 de posturi vacante 
în învățământ nu există 
candidați.

in ultimele zile piețele din 
municipiul Deva și din cele
lalte localități din județ au fost 
invadate de pepeni galbeni și 
de lubenițe, care se vând la un 
preț de 9.900 de lei kilogramul.

(Foto: T. Mânu)

Selecție de personal
Hațeg (I.J.) - Agențiile Călan și Hațeg ale 

AJOFM Hunedoara organizează vineri, 21 
iulie, selecție de persoane în vederea an- - 
gajării unui număr de 500 muncitori în 
meseria de confectioner cablaje auto la SC 
„Lisa Draexlmaier Autopart România” S.R.L. 
Hunedoara. Selecția se va desfășura în 
prezenta reprezentanților angajatorului. La 
selecție pot participa persoanele care au 
absolvit minimum 8 clase, indiferent dacă au 
dobândit sau nu o calificare.

Hoții le-au oprit activitatea

la-ți primarul la întrebări!
Cuvântul liber vine în întâmpinarea pro

blemelor tale și dorește ca acestea să fie. 
aduse la cunoștința autorităților locale pen

tru a fi rezolvate cât mai re- 
pede cu putință. Ai vreo între
bare pentru primarul localității 

în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 
și 11.00 la numărul 211275, scrie-ne pe a- 
dresa redacției sau trimite-ne un mail la 
adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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■ Hoții de fier vechi au 
stopat, pentru câteva 
ore, activitatea Ener
gomontaj Petroșani.

Petroșani (T.S.) - După ce 
hoții de fier vechi le-au furat 
mai multe echipamente, anga- 
jatii societății Energomontaj 
din Petroșani s-au văzut ne- 

turi vacante, din care 260 
sunt titularizabile - adică pos
turi cu viabilitate mai mare 
de 4 ani - și 958 de posturi 
sunt netitularizabile. Acestea 
din urmă sunt pe o perioadă 
de până la trei ani, adică pos
turi rămase libere din cauza 
concediilor medicale, pensi
ilor de boală, concediilor fără 

voiti să stea degeaba câteva 
ore. Unul dintre reprezen
tanții societății a declarat că, 
luni dimineață, muncitorii au 
sesizat că de la un punct de 
lucru au fost furate mai multe 
cabluri, țevi și susțineri, toate 
din fier oțel it.

„Valoarea acestora nu este 
mare, dar muncitorii nu au 
putut să-și desfășoare activi

plată sau pentru îngrijirea 
copilului, rezervărilor pentru 
personalul de conducere sau 
îndrumare și control.

Se pare însă că profesorii 
hunedoreni nu-și mai doresc 
un post de profesor! Numărul 
de locuri disponibil s-a dove
dit a fi mai mare decât cel al 
candidatilor: la concurs s-au 

tatea”, a declarat reprezen
tantul Energomontaj.

Comandantul Poliției Muni
cipiului Petroșani, Nicolae 
Florin, a declarat că au în
ceput cercetările pentru prin
derea hoților. „Activitatea 
este îngreunată de faptul că, 
în zonă, acționează foarte 
multe grupuri de hoți de fier 
vechi”, a declarat Nicolae. 

înscris 1187 de persoane, iar 
la prima probă au fost 
prezenti doar 1013 candidați. 
Acest fenomen îngrijorător 
există în întreaga tară. Pro
fesorii nu mai vor să fie pro
fesori! Școlile vor rămâne 
fără dascăli. Este un semn 
clar de nemulțumire. Poate 
chiar un protest... Zp.3

Investiție
Deva (C.P.) - Direcția 

de Sănătate .Publică Hu
nedoara dorește să mon
teze o centrală termică la 
Spitalul din Brad, pentru 
a reduce costurile cu 
încălzirea. Primăria cere 
un studiu de fezabilitate 
care să dovedească efi
cienta investiției, /p.3

Sediul BNR a revenit PrimărieiMai multi șomeri
Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii aprilie 2006, 
la nivelul întregii țări, era de 517.300 persoane, în creștere 

■ cu 6.000 persoane față de aprilie 2005.

aprilie 2006 5,9%
aprilie 2005 5,8%
Cele mai ridicate rate ale șomajului;

Vaslui 11,1%
Gorj 10.111
Mehedinți 10,1%
Harghita 9,9%
Ialomița 9«®W '.

Cele mai scăzute rate ale șomajului:
Bihor 3,2%
București 2,1%
Ilfov și Timiș 2,1% fiecare

Grafica: C.I., sursa: INMS

■ Fostul sediu al Băncii 
Naționale a României a 
fost trecut în adminis
trarea CL Deva.

Deva (D.I.) - Guvernul a 
aprobat, săptămâna trecută, ca 
mai multe imobile din admi
nistrarea Ministerului Apără
rii Naționale să fie transmise 
în domeniul public al munici
piului Deva și administrarea 
Consiliului Local. Potrivit pri
marului Mircia Muntean, este 
vorba în primul rând de imo
bilul în care a funcționat fi
liala județeană a Băncii Națio

nale a României și pe care 
administrația locală s-a stră
duit de mai mult timp să o 
recupereze. „Primăria Deva a 
tot încercat, în ultimii ani, să 
intre în posesia clădirii unde 
a funcționat filiala BNR, pen
tru că avem nevoie de spatii 
pentru propriile noastre ser
vicii, dar s-a opus prea multă 
lume. Chiar și Prefectura s-a 
amestecat abuziv în această 
problemă. Dar acum Guvernul 
a decis că imobilul trebuie să 
revină la Primărie și s-a 
dovedit că noi am avut drep
tate”, ne-a declarat ieri Mircia 
Muntean.

Posesorii de autoturisme care au domiciliul în

-t»; ■ .o» " ■

blocurile de pe B-dul Nicolae Bălcescu din Deva vor be
neficia de 100 de locuri de parcare nou amenajate în zonă, 
descongestionându-se astfel traficul. (Foto: T. Mânu)
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• Atentat sinucigaș. 28 de persoane au 
fost ucise și alte 19 rănite într-un atentat 
sinucigaș comis duminică seară într-o cafe
nea din Tuz Khormatu, nordul Irakului. 
Atentatorul, care purta o centură explozivă, 
a intrat în cafeneaua din apropierea unui loc 
de rugăciune șiit și a cerut ceva de băut. 
Patronul i-a permis să intre, iar acesta și-a 
detonat centura în interiorul localului.

Războiul, departe de final

Pentru reluarea 
negocierilor

Bruxelles (MF) - Pre
mierul sârb Vojislav 
Kostunița încearcă să 
convingă UE să reia ne
gocierile în vederea îm
bunătățirii relațiilor 
dintre cele două părți, 
prin oferirea unei „foi 
de parcurs” privind pla
nurile Belgradului de a- 
1 captura pe Ratko Mlă
diei. UE a suspendat în 
mai negocierile, după ce 
Belgradul nu a reușit să- 
1 predea pe comandantul 
militar al sârbilor bosni
aci la TPI. UE e îngrijo
rată de faptul că bloca
jul favorizează naționa
liștii sârbi, iar diploma
ții afirmă că o serie de 
state membre ar spriji
ni reluarea negocierilor 
spre finalul acestui an 
chiar și în lipsa captură
rii lui Mlădiei, în cazul 
în care Kostunița se do
vedește a fi convingător.

Vojislav Kostunița (Foto: epa)

Adrian Năstase
(Foto: EPA)

Supărat 
pe DNA 
București (MF) - Fos
tul premier Adrian 
Năstase a fost audi
at, ieri, de procurorii 
Direcției Naționale 
Anticorupție în dosa
rul Zambaccian, pen
tru luare de mită și 
trafic de influență. 
Năstase le-a transmis 
procurorilor DNA că 
nu va mai accepta să 
dea nid o declarație 
în dosarul Zambac
cian. „Am mers la 
DNA pentru a le 
transmite procurorilor 
că înțeleg să nu le 
mai dau nid un fel 
de declarații pe 
dosarul numărul 
8/2006 (Zambaccian 
- n.r.), întrucât îl con
sider un dosar instru
mentat politic, mi se 
pare o acțiune 
abuzivă de hărțuire", 
a declarat Năstase.

■ Guvernul israelian 
anunță că nu intențio
nează să suspende ofen
siva din Liban.

Ierusalim (MF) - Israelul nu 
intenționează să pună capăt 
ofensivei declanșate în Liban 
împotriva Hezbollah, a decla
rat, ieri, purtătorul de cuvânt 
al Guvernului israelian, Miri 
Eisin, după ce un post de tele
viziune israelian anunțase că 
operațiunile s-ar putea înche
ia în câteva zile.

„Israelul continuă să vizeze 
toate țintele Hezbollah și în 
orice caz pe cele de unde sunt 
lansate rachete. Nu avem in
tenția de a pune capăt campa
niei”, a spus Eisin.

Canalul 10 de televiziune is
raelian citase, ieri, surse mili
tare care afirmaseră că ofen
siva din Liban s-ar putea în
cheia în câteva zile.

Alte surse militare, citate 
tot de Canal 10, au declarat 
însă că este posibil ca Israelul

să își intensifice atacurile, 
distrugând rețeaua de electri
citate a Libanului.

O mare parte din infra
structura civilă libaneză a 
fost distrusă de bombarda
mentele israeliene, declanșate 
după ce militanții Hezbollah 
au ucis opt militari israelieni 
și au răpit alți doi, într-un 
raid care a avut loc săptămâ
na trecută.

Un ziar israelian a anunțat 
că aproximativ 25 la sută din 
capacitatea de luptă a Hezbol
lah a fost deja distrusă, însă 
mișcarea șiită libaneză a ame
nințat că va continua să lupte 
împotriva Israelului.
Haifa sub tiruri

Câteva rachete lansate de 
milițiile Hezbollah din Liban 
au lovit, ieri, orașul israelian 
Haifa, din nordul Israelului, 
fără a produce victime, au a- 
nunțat surse din cadrul ser
viciilor sanitare.

Un purtător de cuvânt al 
serviciilor de ambulanță Ma

Orașul Beirut bombardat de forțele israeliene
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gen David Adorn a afirmat că 
nouă persoane au fost rănite 
de tirurile de rachete.

O rachetă lansată de Hez
bollah a ucis opt persoane la 
Haifa, duminică.

Premierul israelian Ehud 
Olmert a avertizat că atacuri
le asupra celui de-al treilea o- 
raș israelian ca mărime vor 
avea consecințe de lungă du
rată.

Prăbușită după atac
Gaza (MF) - O clădire de opt etaje aparți

nând Ministerului palestinian de Externe, 
situată în orașul Gaza, s-a prăbușit ieri di
mineață într-un atac al aviației israeliene, 
parte a campaniei militare îndreptate împo
triva mișcării islamiste Hamas, care con
trolează Guvernul palestinian.

Israelul a lansat ofensiva în Fâșia Gaza 
după ce militanți din cadrul unor facțiuni 
Hamas l-au răpit pe caporalul Gilad Shalit, 
într-un raid efectuat la frontiera cu Israelul 
la 25 iunie. De la începerea ofensivei, arma
ta israel iană a omorât cel puțin 85 de pales
tinieni în Fâșia Gaza, jumătate dintre ei 
combatanți islamiști.

Clădirea Ministerului palestinian de Ex
terne, care fusese avariată în raiduri ante
rioare, a fost distrusă complet în atacul de 
ieri dimineață, care a afectat și casele și 
magazinele din împrejurimi.

Potrivit martorilor, în atac au fost răniți 
cel puțin nouă palestinieni, însă nu au fost 
semnalați morti.

îngrijorați
■ Putin și Bush și-au ex
primat îngrijorarea față 
de lipsa unui răspuns 
din partea Iranului.

Sankt Petersburg (MF) - 
Președintele american George 
W. Bush și omologul său rus 
Vladimir Putin și-au expri
mat ieri îngrijorarea față de 
lipsa unui răspuns din partea 
Iranului la oferta occidentu
lui privind dosarul nuclear, 
deși au păreri diferite în ceea 
ce privește impunerea de 
sancțiuni de către ONU.
Declarație comună

Cei doi lideri au făcut o de
clarație comună în care și-au 
anunțat intenția de a încerca 
să limiteze proliferarea arme
lor nucleare, incluzând aici 
cazul Teheranului și al Phe
nianului.

Iranul a refuzat să răspun
dă ofertei făcute la începutul 
lunii iunie, ceea ce a determi
nat Washingtonul să sesizeze 
Consiliul de Securitate al 
ONU în acest dosar.

de atitudinea Iranului
Teheranul susține că pro

gramul său nuclear are finali
tate în sectorul civil și nu-și 
va înceta activitățile de con
versie a uraniului.
Pro și contra sancțiuni

Marea Britanie, Franța, 
Statele Unite și Germania 
sprijină impunerea de sanc
țiuni economice în cazul unui 
refuz de a coopera din partea 
Iranului, dar astfel de măsuri

nu sunt susținute de Rusia și 
China.

în cursul unei conferințe de 
presă susținută alături de 
președintele SUA, George W. 
Bush, Vladimir Putin nu a 
abordat problema sancțiuni
lor, dar a reiterat poziția Mos
covei conform căreia prolife
rarea nucleară, în special în 
Orientul Mijlociu, nu este 
conformă cu interesele națio
nale ale Rusiei.

ftUSSlX

Au părăsit 
Libanul

București (MF) - Un 
număr de aproximativ 
340 de români au părăsit 
Libanul în ultimele do* 
uă zile, în timp ce, con
form ultimelor date, alți 
340 au solicitat sprijin
ul Ambasadei României 
la Beirut pentru evacua
re. Celula de criză care 
funcționează în cadrul 
Ministerului de Externe 
lucrează în continuare 
pentru definitivarea de
taliilor evacuării cetățe
nilor români din Liban.

Românii au fost anun
țați că vor exista verifi
cări severe pentru cer
tificarea identității. Mi
nisterul de Externe are 
în plan să acopere costu
rile evacuării prin fon
dul consular de urgență.

în cadrul ambasadelor 
României din Beirut și 
Damasc funcționează e- 
chipe de permanență, 
care acordă asistență.

Ucis Palestinieni înarmați au atacat, ieri, 
un grup de militari israelieni în Cisiorda
nia, omorând un soldat israelian și rănind 
cel puțin alți doi. Atacul a fost revendicat 
de Brigăzile Martirilor al-Aqsa, aripa mili
tară a mișcării Fatali. (Foto: epa)
  

Atentat soldat 
cu 55 de morți

Bagdad (MF) - Circa 
55 de persoane au fost u- 
cise, ieri, într-un atentat 
comis într-o piață aglo
merată din apropiere de 
Bagdad.

Relatările oficiale pri
vind evenimentul sunt 
contradictorii. La Bag
dad, surse din cadrul po
liției și al Ministerului 
de Interne au afirmat că 
o mașină-capcană a dis
trus piața din Mahmu- 
diya, localitate situată la 
sud de capitală.

La Mahmudiya, însă, 
un comandant de poliție 
a declarat că exploziile 
au fost cauzate de mor- 
tierele lansate asupra o- 
rașului, urmate de des
cinderea unui grup de 
bărbați înarmați, în pia
ța centrală - o tactică fo
losită rar în Irak, împo
triva civililor.

Gâlceava în sânul liberalilor
■ Muscă, Stoica și 
Stolojan acuză conduce
rea PNL că a adus par
tidul la 13% în sondaje.

București (MF) - Mona 
Muscă a prezentat, ieri, într-o 
conferință de presă, un apel 
la unitatea PNL, constatând 
scăderea constantă a PNL în 
sondaje și politica de sancțio
nare a membrilor partidului 
de către actuala conducere a 
formațiunii.

Membrii PNL Mona Muscă, 
Valeriu Stoica și Teodor Sto
lojan au prezentat apelul, acu
zând actuala conducere că 
prin limbaj suburban și prin 
lipsa de strategie a condus 
partidul la 13% în sondaje.

Ei au criticat și sancționa
rea acelor membri PNL care 
au exprimat opinii diferite fa
ță de cele ale conducerii parti
dului și au arătat că partidul 
se află într-o criză gravă de 
democrație.

în aceste condiții, cei trei 
membri liberali au formulat 
nouă propuneri care ar avea 
drept scop readucerea PNL în 
prim-planul vieții politice.

Aceste propuneri se referă 
la reîntoarcerea PNL spre e- 
lectorat și la respectarea pro
misiunilor făcute în campa
nia electorală, la prezentarea 
unei strategii pentru stoparea 
pierderii de credibilitate dar 
și la încetarea ostilităților din 
interiorul PNL.
Scepticism

Vicepreședintele PNL, sena
torul Puiu Hașotti, a răspuns, 
ieri, punct cu punct, apelului 
la unitatea PNL lansat de cei 
trei, concluzionând că de cele 
mai multe ori se exagerează, 
nedorindu-se un dialog sincer 
cu liderii PNL.

în opinia sa, ar fi fost mult 
mai util pentru PNL ca toate 
ideile, „inclusiv ale acestor 
importanți colegi, să le fi dis
cutat întâi în organismele de

Mona Muscă (Foto: arhivă)

conducere ale PNL”. 1,
Hașotti a răspuns apoi, 

punctual, tuturor problemelor 
prinse de cei trei liberali în 
apelul lor.

De asemenea, el a afirmat 
că opoziția nu a adus atâtea 
critici conducerii liberale cât 
au făcut-o membrii partidu
lui.
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• Se scumpesc carburanții. După ce 
Rompetrol a scumpit carburanții cu până la 
8 bani/l, azi este rândul celor de la Petrom 
să opereze majorări de prețuri. Prețul unui 
litru de benzină premium E Plus va fi de 
3,59 de lei, iar cel de motorină Euro 3 va 
ajunge la 3,47 lei. (T.S.)

• Bilanț. în primii doi ani de mandat, con- 
silierii județeni hunedoreni au adoptat 420

* de hotărâri, fără ca acestea să fie atacate în 
Contencios-administrativ. Consilierii s-au 
întâlnit în 26 de ședințe, dintre care 
jumătate au fost ședințe extraordinare. 
(M.S.)

Tabăra de la Costești (Foto: t. Mânu)

societății din Călan a 
scăzut cu un sfert față 
de evaluarea inițială.

Călan (M.S.) - Nici un cum
părător nu s-a arătat intere
sat, ieri, de achiziția prin lici
tație a societății AMIDIP 
Călan, cu toate că prețul 
inițial de vânzare a scăzut cu 
25 la sută, până la valoarea de 
2,85 milioane dolari. Licitația 
va fi reluată vineri, 21 iulie, 
la același preț, conform regu
lamentului Adunării Credito
rilor, a declarat vicepreședin
tele Sindicatului „Victoria” 
Călan, Cristian Anghel.

„Dacă vineri nu se va găsi 
un cumpărător, atunci prețul 
societății AMIDIP va scădea 
cu alte 25 de procente, până

Tabără de limba română

>

i

Deva (S.B.) - Copiii maghiari învață lim
ba română într-o tabără specială, organizată 
în premieră pentru țara noastră, la Costești. 
Cei 40 de copii maghiari din județul Harghi
ta au ajuns aseară în județul Hunedoara, 
unde vor exersa limba română cu ajutorul 
colegilor lor români din zona Orăștiei. 
Cseke Tilda, unul dintre organizatorii 
taberei intitulate „Să învățăm unii de la 
alții”, a declarat că cei 40 de copii, elevi ai 
claselor V-VIII din zona Ciuc, studiază în 
școli cu predare în limba maghiară și că 
pentru ei este foarte important să învețe 
limba română, mai ales că provin din zone 
rurale unde în familii se vorbește exclusiv 
maghiara. întâlnirea cu colegi români de 
aceeași vârstă îi va face să învețe mai ușor 
limba oficială a țării. Potrivit directorului 
Direcției Județene de Tineret Hunedoara, 
Lorincz Szell, programul taberei a fost con
ceput sub formă interactivă astfel încât copi
ii români și maghiari să dobândească 
cunoștințe unii de la ceilalți, prin jocuri. 
Tabăra de limba română se desfășoară în 
perioada 17-23 iulie.

Valea Jiului pentru tineri
Lupeni (I.J.) - Valea Jiului 

are o nouă promovare: partea 
ei frumoasă, după cum spun 
membrii Secțiunii de Speolo
gie Rhinolophus Lupeni. Ei 
au derulat în parteneriat cu 
UDTM Lupeni un proiect 
îndrăzneț, prin executarea 
unui CD Multimedia numit: 
Valea Jiului pentru tinerii 
anului 2006. La pregătirea 
acestui CD a participat un 
număr de peste 30 de per
soane, timp de peste patru 
luni.

«Suportul informațional 
are în cuprins: istoria, geo
grafia, geologia, turismul, 
ecologia și Parcul Național

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

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacie veterinară Mira Vet Impex S.R.L, Hunedoara
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

O centrală termică pentru Spitalul Brad
■ Pentru reabilitarea 
Spitalului din Brad s-au 
solicitat Ministerului 
2,4 milioane de lei noi.

Deva (C.P.) - în cadrul pro
gramului de reabilitare se 
propune ca din cele 7 pavi
lioane să rămână doar trei, 
iar acestea să fie deservite de 
o centrală termică proprie, 
„în lunile de iarnă spitalul a

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

A doua sesiune de Bac
■ Ieri au început 
înscrierile pentru a 
doua sesiune a exame
nului de bacalaureat.

Deva (S.B.) - înscrierile se 
pot face până pe 21 iulie. Pro
bele scrise încep pe 28 august, 
cu limba și literatura româ
nă, și continuă cu examenul 
la limba și literatura ma
ternă, pe 29 august. Candi-

Din nou, la examen (Foto: cl)

Observator social
Deva (I.J.) - Fundația pen

tru Dezvoltarea Societății 
Civile a demarat proiectul 
„Observatorul Social” fi
nanțat de Ambasada Olandei 
prin programul MATRAKAP, 
care se va finaliza în luna 
ianuarie 2007. Proiectul 
dorește realizarea unei baze 
de date cu furnizorii de ser

la 1,9 milioane dolari. Aceas
ta, în condițiile în care numai 
instalația de turnare continuă 
de la Călan a costat 19 mi
lioane de dolari, bani plătiți 
de Ministerul Finanțelor”, a 
afirmat liderul sindical.
Doi cumpărători

Conform sursei citate, două 
societăți au cumpărat caietul 
de sarcini pentru prima lici
tație a societății AMIDIP 
Călan. Una dintre acestea este 
firma indiană Jindal Saw, 
care și-ar fi exprimat intenția 
de a achiziționa AMIDIP 
Călan prin negociere directă, 
la prețul de 3,811 milioane 
dolari. „Negocierea nu a fost 
acceptată de AVAS, în cali
tate de creditor principal”, a 
precizat vicepreședintele 
Sindicatului „Victoria” Călan.

Retezat, într-un format extra
ordinar”, declară Ștefan Mi
litant, președintele Rhinolo
phus Lupeni. «Cu doar 500 
lei, tinerii din Vale au reușit 
ceea ce alții nu au făcut cu 
bani grei. Nu cred că există 
nimic mai frumos decât 
Valea Jiului în imagini rea
lizate de tinerii celor două 
organizații», susține Lorincz 
Szell, director Direcției 
Județene de Tineret Hune
doara.

CD-ul se poate obține gra
tuit de la sediul celor două 
ONG-uri sau se poate des
cărca gratuit de la adresa: 
http:/ / www.yousendit.com.

plătit aproximativ 2 miliarde 
de lei vechi pentru încălzire, 
ceea ce este inadmisibil. Cred 
că Primăria ar trebui să se 
implice în soluționarea pro
blemei, pentru că acesta 
aparține comunității și oferă 
servicii medicale pentru 
70.000 de locuitori din zonă”, 
declară Dan Magheru, direc
torul DSP Hunedoara. Pe de 
altă parte, Primăria Brad 
susține că nu are nimic 

dații la BAC-ul de toamnă 
susțin proba obligatorie a 
profilului pe 30 august, iar pe 
31 august dau examen la o 
materie la alegere din spe
cializarea pe care au ur
mat-o - probă scrisă sau prac
tică. Probele sesiunii de toam
nă a BAC-ului se încheie pe 
1 septembrie, cu examenul la 
o materie la alegere, ce nu 
corespunde specializării.

Pe 4 septembrie, până la 
ora 16.00, vor fi afișate rezul
tatele, iar candidații vor 
putea depune contestații între 
orele 16.00 - 20.00. Pe 7 sep
tembrie se vor afișa rezul
tatele finale. Și la acest exa
men, accesul candidaților în 
săli va fi permis pe baza 
buletinului/cărții de identi
tate sau a pașaportului, cel 
puțin cu 30 de minute înainte 
de începerea probei.

vicii sociale acreditați până 
în luna mai anul ciment. în 
plus organizează 10 sesiuni de 
instruire în perioada iulie - 
septembrie 2006. Sesiunile de 
instruire se bazează pe meto
da învățării experiențiale la 
adulți și combină module de 
expunere teoretică cu exer
ciții practice.

Combinatul de la Călan nu prezintă interes (Foto: t. Mânu)

Societatea AMIDIP este 
declarată în stare de faliment 
din noiembrie 2005. Din acest 
motiv au existat întârzieri la 
plata salariilor pentru cei 200 
de angajați care asigură paza, 
o parte dintre ei aflându-se în

Șase centre de examen
Deva (S.B.) - Concursul 

de titularizare al profeso
rilor continuă astăzi. Pro
ba care astăzi este deja în 
derulare este cea de limba 
și literatura maternă pentru 
educatori și învățători/ 
institutori din unitățile cu 
predare în limbile minorită
ților naționale. Potrivit 
purtătorului de cuvânt al 
Inspectoratului Școlar (IȘJ), 
prof. Ioan Sterea, la concurs 
s-au putut înscrie și absol
venți de învățământ supe
rior din promoția 2006. Exa

împotriva investiției și că în 
baza legii poate oferi sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparații și întreținere a imo
bilelor. „Ne-a fost prezentat 
un studiu de fezabilitate 
incomplet, în care montarea 
centralei termice ar costa cir
ca 26 de miliarde de lei vechi, 
în condițiile în care instalația 
interioară există. Calculele 
lor arată că factura lunară s- 
ar apropia de valoarea celei 

“Surprinde momentul”

care va premia cea mai surprinzătoare fotografie a vacanței 
acestei veri. Dacă vă petreceți vacanța sau concediul într-un 
mod inedit sau în cel mai simplu mod posibil și faceți fotografii, 
vă rugăm să participați cu cea mai reușită dintre ele la concursul 
nostru. Fotografia câștigătoare va fi publicată în ziarul nostru, 
iar autorul ei va fi premiat pe măsură! Trimiteți fotografiile pe 
adresa redacției: Deva, Str. 22 Decembrie, nr.37A - parter, până 
la sfârșitul lunii august. Persoană de contact: Sanda Bocaniciu 
- redactor. Informații la tel. 0254/211275, int.8834, 
0720/400437.

greva foamei pentru recupe
rarea drepturilor bănești. 
AMIDIP Călan s-a desprins 
din combinatul siderurgic 
„Sidermet” Călan în anul 
2003, cu scopul de a produce 
tuburi din fontă ductilă.

menele se desfășoară în 
șase centre înființate în 
unități de învățământ din 
Deva. Evaluarea lucrărilor 
scrise se va face la nivelul 
centrului universitar res
ponsabil cu perfecționarea 
personalului din județele 
arondate. Primele rezultate 
se vor afișa în 21 iulie, la 
IȘJ Hunedoara, în perioa
da imediat următoare fiind 
soluționate eventualele con
testații (22-24 iulie). Rezul
tatele finale se vor afișa în 
data de 25 iulie.

plătite în cazul racordării la 
sistem centralizat. Dacă vor 
aduce un studiu prin care vor 
dovedi clar eficiența investi
ției și îl vor prezenta în 
ședința din 31 iulie, vor pri
mi acordul, prin votul con
silierilor, de a monta cen
trala. Este nevoie de acest 
acord pentru că imobilele și 
terenul aparțin Primăriei”, 
ne-a declarat Aurel Circo, 
viceprimarul Bradului.

CONCURS

http://www.yousendit.com
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1374 - A murit, la 69 de ani, poetul italian Francesco 
Petrarca, primul dintre marii umaniști ai Renașterii. Sone
tele sale către Laura sunt reunite fn «Cantonierul», publl- 

cat în 1470.
1711 Forțele ruso-române conduse 
de țarul Rusiei Petru I șl Dimltrie Can- 
temir au fost învinse de turci la Stănl- 
lești, Cantemir-Vodă fiind obligat să- 
și părăsească tronul șl să se refugieze 
în Rusia.____________ ■ __________
1918 - S-a născut președintele Africii

de Sud, Nelson Mandela. _________________
1333 - S-a născut poetul rus Evqhțnl Evtușenko. 
1936 - izbucnește războiul civil din Spania. i
1938 - A murit regina Maria (foto), soția regelui Fe di- 
nand I al României.
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temei

Jg:

15° 29°
minim _ maxim

Cer partial senin. Posibil averse de ploa
ie. Maxima va fi de 29°C, iar minima de 
15°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer mai mult senin. Maxima 

va fi de 31°C, Jar minima de 16°C.
Joi. Cer mai mult senin. Temperatura 

maximă 32°C. Minima va fi de circa 17°C.

Calendar Creștin-Ortodox

de nas i

Berbec
Se întrevede o zi foarte agitată. Sunteți nevoit săli spuneți 
unul prieten care vă vizitează că nu aveți timp de el. Vă 
pregătiți pentru o. călătorie foarte lungă.

Taur
Sunteți obosit șl nervos, după un drum lung 
vă stăpâniți și să evitați discuțiile în contradictoriu, pentru 
că rlscațl să declanșați un conflict.

Gemeni
Nu aveți răbdare să vă analizați proiectele șl vă grăbiți să’ 
le puneți fa practici. Nu vă ambiționați să rezolvați singur 
toate problemele. Acceptați ajutorul prietenilor.

Rac:
Oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat. Ar trebui 
să vă odihniți mal mult. Fiți foarte prudent, pentru că există < 
riscul să fiți Implicat într-un accident!

Leu . ;__ . ............... ....... ....... .................. .........
Plecați într-o călătorie foarte importantă, din care este posi
bil să vl întoarceți cu o mare sumă de bani. Re drum, vl 
se propune să vă asoclați într-o afacere.

eaj-lnmrfracioara

începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut

» fl bine să

.........„................ .... .......................,.............-...........................
urgent. Pâstrațf-vă calmul, pentru că sunteți predispus la 
accidente cerebrale sau Infarct. Aveți răbdare!

Ralanti .......— ..... — -....

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat șl nimic nu vă poate 
tulbura. Mal mult, reușii să calmați s persoană foarte

T"¥w*w**** ....

încercați să nu vă asumați rlscuril Nervozitatea vă poate 
crea mari probleme. Evitați să conduceți mașinal Sunteți 
predispus la accidente. Nu provocați djșcuțll.

Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. lachint.

Calendar Romano-Catolic_________________
Sf. Frederic, ep. m.

Calendar Greco-Catolic___________________
S. Emilian, m.

Energie electrică _______________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
8.30-15.00 Cartierul Gojdu, bl. F1, E2 si E3;
8.00-15.00 în localitățile Lăpușnic, Dobra, Rădulești, 
Stâncești, Roșcani, Lăpugiu de Sus, Grind, Teiu, Ohaba, 
Fintoag, Mihăești, Făgețel și Pane;
8.00-16.00 în localitățile Nădăștie și Hășdat; 
9.00-15.00 în localitățile Ardeu, Bratea, Balșa, Galbena, 
Voia, Bunești și Văiișoara.

Gaz metan
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă __ ___________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 13.00 cartierul Dacia ia PT9.
- Aleea Salcâmilor, bl. 30, 31, 32, 32A.
- B-dul Decebal, bl. 41, 42, 43 și 44.

Soluția Integramel din numSrul 
precedent: S-G-S-T - FERĂS
TRĂU - CATA - ARS - SUME - ASI
- RUJURI - T - AER - BANCA - P
- IM - CALM - AF - ITI - IP - OPTA
- FEL - OCA - BARNA - R - SALA
- TR - AG - MA - ACI - CRACI - 
DRAC

Dlspseerat apa rece 227087
Dispecerat apâ calda 212225
ffispscerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente ffl.2
ÎWSWi 981
âentianwerie 956
MWe 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift "ISHJEr’
Direcția Sanitar-Veter. 221145

__ _______________________ _ _________________ ___ _ _ ,., . ? hCapricorn

Aveți o zt foarte încărcată, cu multe probleme de rezol
vat. Dimineață sunteți puțin agitat șl încercați să rezolvați 
mai multe treburi deodată. Faceți un plan detaliat.

Bin cauza stresului, sunteți predispus la probleme de 
sănătate sau chiar accidente. Nu faceți eforturi fizice sau 
intelectuale deoseilh. Evitați călătoriile lungi.

Un coleg vă dă o veste care vă tulbură. Nu vă exterio
rizați, ca a* nu le transmiteți și celor din jur starea de ner-

Tartă cu prune și 
scorțișoară

Ingrediente: Aluat: 30 g drojdie, 100 ml 
lapte călduț, 50 g zahăr, 300 g făină, sare, 
50 g unt moale, un ou, prune și 20 g 
scorțișoară.

Mod de preparare: Se face un amestec din 
lapte, drojdie și puțin zahăr. Se lasă să 
crească și apoi se amestecă cu făină, sare, 
untul moale, oul și zahărul. Aluatul se pune 
într-un castron acoperit și se lasă 35-40 min. 
la dospit. Se întinde apoi în tava unsă cu 
puțin ulei și pudrată cu făină. Prunele se 
spală, se taie jumătăți și se scoate sâmbu
rele. Se așază primele pe aluat, se presară 
cu zahăr vanilat și scorțișoară, după gust. 
Se mai lasă 20 min. și apoi se pune la copt. 
Se coace la foc potrivit 45-50 min. Rece, se 
pudrează cu zahăr vanilat.

8:10 Ultima confruntare 
(dramă, SUA 2000) 
Celebritățile timpului 

tău (s)
10S 50 de ani de cfivertis- ; 

ment în 50 de emisiuni 
(r)

1130 Bucuriile muzidi. Bari- . 
tonul Jose Van Dam 

1205 Misterele din Sankt 
Peteișbug (r) (ep. 11,

_ dramă, Rusia/SUA 
02006)

1300 împreună pentru na
tură (r)

1330 Desene animate.Club 
Disney

1400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

149) Cony și restul lumii (r) 
(ep. 10, comedie, SUA 
2003)

1530 Oglinda retrovizoare 
1600 Kronika. Emisiune M 

iimba mar
1700 Corry și restul lumii 

(ep. 11,comedie, SUA 
B 2003)

1730 Doctor Becker (ep. 12) 
1800 Misterele din Sankt 

Petersburg (ep. 12)
1900 Jurnalul TVR. Sport

2020 Instinct
■* 3 (dramă, SUA, 1999). 1

Cu: Anthony Hopkins, 
Cuba Gooding JR. R.: 
Jon Turtelteub 

2230 Hollywood star (doc., 
Canada, 2003)

23:05 50 de ani de divertis
ment în 50 de emisiu
ni. Prezintă: Gianina 
Corondan

2400 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

0c20 Un om și trei fan-
•Stome (comedie nea

gră, SUA, 1996). Cu: 
Michael J. Fox, Trini 
Alvarado, Peter Dob
son. R.: Peter Jackson

2:15 Jurnalul TVR (r) 
Sport Meteo

3:15 Sub vălul nopții (r)
S (comedie amară. 

India, 1956). Cu: 
Pradeep Kumar, 
RajKapoor

500 Bucuriile muzicii (r)

PRO TV ANTENA 1
700 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 
B (film s, reluare) 

1000 kstrim tivi
(reluare)

1030 Te vezi la Știrile ProTv 
(reluare)

11O0 Promotor
(reluare) 

1200 Dispăruți fără urmă 
g (film serial,

reluare) 
1300 Știrile ProTv 
1400 Ishtar
vq (comedie, SUA 1987). 

Cu: Warren Beatty 
Dustin Hoffman, 
Isabelle Adjani, 
Charles Grodin. 
Regia: 
Elaine May

1600 Tânăr și neliniștit
B (film serial) 

1700 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Familia Bundy

B(film serial)
1830 La Bloc (reluare) 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Păcatele nopții 
(partea I) (thriller, 
SUA 1997). Cu: 
Valerie Bertinelli, Hany 
Hamlin, Karen Sillas, 
Martin Donovan. R.: 
Robert Allan Acker
man

22:15 Meseriașii (serial) 
2300 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare 
23© Walker, polițist texan 

(ep. 5, acțiune, SUA 
1993). Cu: Chuck Nor
ris, Clarence Gilyard 
Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills

0:45 Familia Bundy (r) 
1:15 Meseriașii (r) 
140 Omul care aduce 

cartea (r)
145 Știrile Pro Tv 
245 La Bloc (r) 
330 ProVest (r) 
4:15 Profeții despre trecut 

(reluare)
500 ProMotor (r)

600 în gura presei cu 
Mircea Badea. 
Revista presei

700 Știri
900 în gura presei 

(reluare). Revista 
presei cu Mircea 
Badea

! 1000 Concurs interactiv 
11O0 Dădaca

B(film serial) 
11200 Anastasia

B(film serial, 
dramă. 
Rusia, 2003). 

j Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

! 1300 Observator 
cu Simona Gherghe 

11345 Pirații (fin Caraibe
B(film serial, 

| reluare) 
< 1600 Observator 
J1645 Secretul Măriei 
r B(film serial) 
; 1900 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

2045 Tablou de nuntă
(divertisment) 

2300 Observator
cu Letiția Zaharia.
Sport 

2400 Lege și ordine: 
B Brigada specială

(film serial, polițist 
SUA 1999). 
Cu: Christopher Mel- 
oni, Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, 
Diane Neal, 
Dean Winters, 
Ice-T, 
B.D. Wong 

TOO Stagiarii
(film serial)

130 Concurs interactiv 
230 Observator

(reluare)
330 Anastasia

B(film serial 
reluare) 

445 Dădaca
B(film serial, 

reluare)

800 CeZar și Tipar 900 Săru
tări furate (r) 1000 Plaja lui 
Măruță (transmisiune directă) ’ 
1130 Caracatița (r) 1230 Dra- < 
gul de Raymond (r) 1300 Mo- j 
tocidiștii pofticioși (r) 1335 

; Teleshopping 1400 Spellbin- ii 
i der (s) 1430 Aventuri secrete * 
! (s) 1500 împreună în Europa i 
; 1600 Jurnalul TVR (r) 1630 ’ 
i Lecția de engleză (r) 1700 i 
i Mărturii. Țara Făgărașului ‘ 
f 1735 Sărutări furate (s) 1830 i 
< Ulița spre Europa 1900 Lumea I 
! de aproape 1930 Dra-gul de >

Raymond (s) 2000 Școala < 
părinților (doc.) 2035 Ca
racatița (s) 2130 Ora de știri 
2230 Fetele din Piața Spania 
p.lll) 020 Jurnalul Euronews 
035 Box. CE 135 Viața pe 
nerăsuflate (film, r) 3:10 Ora 
de știri (r)

530 Acasă în bucătărie (i) 630 
La Tormenta (r) 730 Visuri fără 
preț (r) 830 Ciocolată cu piper 
(s) 1030 Iubirea mea, păcatul 
(s) 1130 Celebritate (r) 1230 
Minciuna (ep. 1) 1330 înger 
sălbatic (s). Cu: Natalia Oreiro, 
Facundo Arana 1530 Marilyn 
(s) 1630 Visuri fără preț (s) I 
1730 Poveștiri adevărate | 
1825 Vremea de acasă 1830 
Rebelde (s) 2030 La Tormen-1 
ta (s) 2130 Tărâmul pasiunii i 
(s) 2230 De ce eu? (dramă, 
România, 2006) 2330 Celebri- j 
late (s) 030 Poveștiri adevăra-1 
te (r) 130 De ce eu? (r) 230 
Acasă în bucătărie (r)

0630-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

1135 Teleshopping 1200 
Look who is winning 13:15 A 

i treia planetă de la Soare (s) Î
1335 Cosby (s) 1400 That's 
70's show (s) 1430 Miezul 
problemei (r) 16:00 Națion
ala de bere 1630 Trădata (s, 
Venezuela, 2003) 17:30 
întreabă-l pe Gabi 1830 Știri 
1945 Țara Iu' Papură Vouă ; 
(divertisment 2004) 2000 
Obsedați de sex (serial) 2030 
Will și Grace (s, SUA 1998) 
2100 Miezul problemei 2230

730 Levintza prezintă (r) 800 
Sport cu Fiorentina 840 Mar
iana - Prețul inocenței (r) 940 
Sunset Beach (s) 1040 Dra
goste și putere (r) 1130 Tele 
RON 1300 Garito - p. I+II 
1605 Dragoste și putere (s)

1005 Aventurile lui Odee 
Nash (aventuri, SUA 2002). 
11:45 Pierdut și găsit (ro
mantic, SUA, 1999). 13:25 
Câinele (dramă. Argentina,
2004) . 1500 Ladiawana Blues 
(dramă, SUA 2005). 1635 
GnenH dnema, cinema (mag-

SUA 2006) 1705 Goana 
după iubițel (comedie, SUA, 
2003). 1825 In America (dra
mă Irlanda, 2002). 20:10 Sa
tul (thriller, SUA 2004). 2200 
Si± Pământ S.R.L: Țîne-mă de 
mână (Ep. 54, dramă, SUA
2005) . 22:55 Un nou îheeput 
(comedie, SUA 2005).

SM>

1130 Realitatea bursieră 
1320 Deschide lumea! 14£0 
Realitatea de la 14:00 14:50 

- - - . ' Realitatea bursieră 15:15 Des-
^rn?,ra«?5Jln?? 8 ‘f’id® lumea! 17:00 Realitatea

Trasniț înN AT.°. (r) 18:00 )a 17;00 17:45 Editorjj Re_ 
Focus 1 ft00 Manana P^țul • a|jțâțîi 18fl0 Realitatea de la 

‘ 18:00 1&50 Realitatea zilei.

2005) 1:00 Num3r3 (serial, 
thriller, SUA 2005) 22:00 > 
Totul despre sex (s) 2230 
Focus Plus 2330 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 24:00 Mutant X 
(s) 1«) Focus Plus (r)

* Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
100% cu Robert Turcescu .

’ 2100 Realitatea de la 21:00 
21:55 Prima ediție 2200 Oa
menii Realității 2300 Realita
tea de la 23:00 2345 Ziarul 
Realității

Anatomia crimei (s) 2400 Film 
artistic 200 Tibanu' (r)

1020 Lumea PRO CINEMA (r) 
ș 1130 Echipa de elită (r) 1230 
[ Cheers (r) 1330 Marcelino,

pan y vino (s) 1400 Ktypto, 
' camele meu (s) 1445 Visuri ■ 
j americane (r) 1600 Echipa de ] 
; elită (r) 1700 Echipa de elită 
I (s) 1800 Echipa de elită (s) j

19:00 Visuri americane (s) ; 
i 2000 Bette! (ep. 7-8, come-! 
i die, SUA 2000) 2100 Ghid ;
> ce-mi place la tine (s). Cu: j 
< Amanda Bynes, Jennie Garth,
: Simon Rex 2200 Crime în di-
> rect (thriller, SUA 2002) 2400 j 
i Cheers (s)

655 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu 9:00 Fan X. Video- 
dipuri 10:00 Euromaxx (r). 
(documentar) 1030 Euroblhz 
(r) (documentar) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12XX) Emisiune religioasă (r) > 
1230 Teleshopping 1305 Un J 
nou început (r) (doc) 1435 I 
Lumea cărților 1535 Euroblitz: : 
Oamenii și politica (r) (doc) i 
16:00 Nașul. Talk-Show cu ; 
Radu Moranj (r) 1800 6! Vine 
presa! 2000 Nașul. Talk-show 
2200 No Comment Reality
show cu Irinel Columbeanu și 
Monica Gabor 2400 Știri. 
Emisiune informativă

800 Mașinăriile de război ale 
secolului XXI 900 Confruntări 
și fiare vechi 1000 Planeta 
albastră 11OO Mașini extreme 
1200 Motociclete americane 
1300 Spionii 1400 Mașină
riile de război ale secolului XXI 
1500 Confruntări și fiare vecKT 
1600 Brainiăc. Maniaci ai 
științei 1700 Curse 1800 Au
tomobile americane recondiți
onate 1900 Mașini extreme 
2000 Vânătorii de mituri 2100 
Motociclete americane 2200 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
23:00 Big Daddy Kustomizer 
2400 Constructorii de moto- 
ddete
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Vrăjeala prețului la grâu
www.consultatii-juridice.ro
Deva (C,P.) - Site-ul oferă consultanță juridică pentru toate 
problemele ce prezintă un grad scăzut de complexitate, 
mai exact pentru care răspunsul nu necesită o documentare 
amănunțită din partea juriștilor.
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în Județ ____________________ __________________
DN 7 Ilia - Zam - Urnită cu județul Arad
DN 66 Băcia - Călău - Bretea Română

In Deva aparatele radar vor fi amplasate pe EHM Dece- 
bal - Str. Horia - Str. M. Eminescu - Calea Zarandulul

Radare mal pot fi tainițe șl pe principalele artere rutiere 
de pe raza localităților Brad - Hațeg - Qrăștle - Petroșani 
- Vulcan - Lupani

■ Deși se anunța un 
preț de 4.500 de lei/kg 
la grâu, morarii oferă 
doar 2.800 de lei.

TiberIu Stroia________________
tH»rlu.itrol*elnfornim<dl..r<i

Deva (T.S.) - în urmă cu 
câteva zile, ministrul agricul
turii Gheorghe Flutur anunța 
că „a bătut palma” cu proce
satorii de grâu. Și anunța pro
ducătorii agricoli că, în acest 
an, grâul va avea un preț 
bun.

Numit pompos „prețul de 
referință al grâului”, acesta 
era stabilit la 4.500 de lei 
kilogramul. în realitate insă 
toate declarațiile sforăitoare 
ale ministrului Agriculturii s- 
au dovedit a fi povești bune 
de adormit... țăranii. Și asta

Producătorii primesc mai puțini bani (Foto: t. Mânu)

pentru că, la această dată, 
procesatorii nu oferă mai 
mult de 2.800 de lei pe kilo
gramul de grâu.

„Am auzit de acest preț de 
referință stabilit la nivel na

țional. Nu știu însă cu cine a 
stabilit ministrul Flutur acest 
preț.

Societatea noastră este cel 
mai mare producător de grâu 
din țară, dar nu am cunoș

tință ca noi să fim invitați 
aceste consfătuiri”, declai 
George Frântu, directori 
general Boromir - sucursa 
Deva.
Piața dictează

în privința prețului c 
achiziție al grâului, directori 
societății comerciale Boromi 
sucursala Deva, a fost foari 
echivoc: „Piața dictează pr 
țul grâului. La ora actuală i 
oscilează între 2.500 și 2.8C 
de lei/kg. Și indiferent d 
cum va evolua, el nu v 
ajunge niciodată la 4.500 d 
lei. Și asta pentru că pe piaț 
externă prețul grâului se v 
menține scăzut. Spre exen 
piu; în Ungaria, la aceast 
dată, prețul de vânzare s 
grâului este cu 25 la sută me 
mic decât în România’ 
afirmă George Frântu.

Prefectura Județului Hunedoara:______________ ____
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:____________________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean_______________
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 12.00-14,00

Primăria Municipiului Deva________________________
Florin Oancea, viceprimar 09.00-12.00

Puține proiecte finanțate

Primăria Municipiului Orăștie_____________________
Alexandru Munteanu, viceprimar 09.00-11.00

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

SNP_____________________ 0.5250_______ 1.94
SIF1_______________________2.1700_______ 4,83
OTLV______________________1.1100 3.74
BRD_____________________ 16.2000________2,53
BCC_______________________OPRIT___________________
IMPACT___________________ 0.4900_______ 2.08
BIOFARM__________________0.5650 -1.74
ANTIBIOTICE______________1,3700 0.74
AZOMUREȘ _ 0.1770_______ 0,57
ROMPETRO-______________0,0762________  2.7
SIF3_____________________ 1.9100_________ 0.53
SIF5_____________________ 2 2500________ -1.32

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

Deva (C.P.) - Din cele 48 de 
proiecte de investiții în pro
ducția de produse agricole și 
în procesarea acestora, pen
tru care Direcția pentru Agri
cultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara a acordat avize, 
doar zece au reușit până 
acum să obțină scrisorile de 
confort de la bănci în cadrul 
programului Fermierul. „Cele 
2800 de miliarde de lei vechi, 
cât reprezintă ultima tranșă 
de cofinanțare acordată de 
MADR pentru programul Fer
mierul, nu știm când vor 
deveni disponibile. Pe cei 
care solicită finanțare doar pe 
programul SAP ARD îi infor
măm că sesiunea de depunere

Bilanțul contabil al firmelor

c;.-- • -.2

■ Până la 15 august, 
firmele trebuie să de
pună la fisc raportările 
contabile.

Clara PAs
clara.pasglnfofTnmedia.ro

Deva - Agenții economici, 
indiferent de forma de orga
nizare și forma de proprietate 
vor depune la unitățile fiscale 
discheta cu raportările con
tabile la 30 iunie 2006, însoțite 
de raportările contabile lis
tate cu ajutorul programului 
de asistență, semnate și ștam
pilate. Aceste raportări se de
pun împreună cu copia de pe 
codul unic de înregistrare,

a proiectelor se va încheia la 
finele lunii iulie și este posi
bil să fie ultima”, a declarat 
Artur Kovaci, directorul ad
junct al DADR Hunedoara.

Artur Kovaci (Foto: T. Mânu)

raportul administratorului și 
o copie a balanței de verifica
re a conturilor sintetice.
Cazuri speciale

„Persoanele juridice care 
nu au desfășurat activitate de 
la data înființării până la 30 
iunie 2006 nu întocmesc aces
te bilanțuri, urmând să de
pună o declarație pe propria 
răspundere, care să cuprindă 
toate datele de identificare a 
societății: denumirea com
pletă, adresa și numărul de 
telefon, numărul de înregis
trare la Registrul Comerțului, 
codul unic de înregistrare, 
capitalul social.

O declarație similară vor 
depune și persoanele juridice

Mașini second-hand
Deva (I.J.) - Comercianții 

de mașini second-hand 
spun că au o vânzare exce
lentă în detrimentul nou
lui. Pentru că sunt mai ief
tine, mașinile second-hand 
sunt mai căutate decât cele 
care strălucesc în vitrinele 
showroom-urilor. Pentru 
un buget restrâns, în mo
mentul când cumperi o ma
șină second-hand ești atent 
să obții ce este mai bun la 
cel mai mic preț.

„Pentru 10.000 de dolari 
ai de ales un model de 
dimensiune mică, cu două 
portiere, cu transmisie ma

care se află în curs de lichi
dare”, a declarat Lucian He- 
iuș, directorul DGFP Hune
doara.

Lucian Heiuș (Foto: T. Mânu)

nuală în loc de automată, 
fără aer condiționat și fără 
prea multe opțiuni de sigu
ranță. Cam asta ai când 
întrebi. Când vrei cu ade
vărat să cumperi, începe 
târguiala. De la 10.000 de 
dolari poți să ajungi ușor 
la 7.000 dacă ești un bun 
negociator, iar vânzăto
rului i se pare că a câștigat 
suficient”, spunea Teofil 
Casoni, dealer mașini se
cond-hand. La jumătate din 
valoarea unei mașini noi, 
poți cumpăra una veche de 
3-4 ani, încăpătoare și cu 
dotări.

Integrare
Deva (I.J.) - Guvernul 

a adoptat Strategia națio
nală de incluziune a ti
nerilor care părăsesc sis
temul de protecție a co
pilului, a anunțat minis
trul Gheorghe Barbu. El 
a arătat că în centrele 
din sistemul de protecție 
a copilului simt în pre
zent peste 6.000 de tineri 
a căror vârstă depășește 
18 ani. „Potrivit estimă
rilor, în următorii ani, 
un număr de 4.500-5000 
de tineri vor părăsi aces
te centre”, a declarat 
Barbu. Strategia își pro
pune să stimuleze inte
grarea în colectivitate.

r

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 5
2 4 3

! 5 3 1 2
7 2 3

8
8

3
1

7
6

1
2

1
4
2

3 2
4

7 5 8 6
Soluția jocului din 
numărul precedent
3 6 5 4 1 2 7 9:8
1 9 25 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

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

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

facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

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

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

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Talon pentru concurs - 18 iulie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă__________________________________________________ ;
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

CONCURS

http://www.consultatii-juridice.ro
clara.pasglnfofTnmedia.ro
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• Anonime. în ultimii doi ani, hunedorenii 
au trimis pe adresa Consiliului Județean un 
număr de 84 de petiții anonime. Toate aces
tea au fost clasate. în perioada de referință 
au fost înregistrate 508 petiții, soluționate în 
termen legal. (M.S.)

• Proiect. Primăria Comunei Pui lucrează în 
prezent la elaborarea unui proiect prin care 
să se introducă apa potabilă și în alte sate 
ale comunei. Este vorba de localitățile Șerel, 
Rușor și Hobița care nu au fost cuprinse în 
proiectul anterior, aflat acum în execuție, 
prin care se realizează alimentarea cu apă a 
comunei Pui. (D.l.)

Prefectura zice „Nu" degeaba

Ultimatum 
pentru rebeli

Deva (M.S.) - Preșe
dintele PNL Hunedoara, 
Mircia Muntean, a criti
cat ieri Apelul „pentru 
unitatea și relansarea” 
acestei formațiuni făcut 
de liberalii Mona Muscă, 
Theodor Stolojan și Va- 
leriu Stoica. El a apre
ciat că acestora ar trebui 
să li se dea un „ultima
tum pentru vocile critice 
la adresa PNL”. „Ei ar 
fi trebuit să vină cu un 
proiect de rezoluție în 
cadrul partidului, care 
să fie discutat împreună 
cu liderii acestuia. Au 
preferat o altă variantă. 
Cred că simt puși să facă 
acest lucru de unele per
soane frustrate din 
PNL”, a afirmat Mun
tean. Cei trei solicită 
conducerii PNL să se 
pronunțe în legătură cu 
un set de propuneri ce 
vizează respectarea pro
misiunilor făcute în 
campania electorală.

Copiii - 
victime
Bânița (M.S.) - Un 
copil de zece ani a 
murit, iar alți doi mi
nori, de șapte și zece 
ani, au fost răniți 
într-un accident de 
circulație produs pe 
DN 66, în localitatea 
Bănița, la 20 kilo
metri de Petroșani. 
Accidentul a avut loc 
după ce șoferul unei 
dubițe Fiat, un băr
bat de 37 de ani, din 
Bănița, a intrat în 
depășirea unei Dacii. 
El nu a păstrat o dis
tanță corespunzătoa
re și a acroșat Dacia. 
Apoi, conducătorul 
dubiței Fiat a pierdut 
controlul volanului și 
s-a răsturnat într-o 
râpă aflată în partea 
stângă a drumului. 
Etilotestul a confir
mat faptul că șoferul 
dubiței Fiat con
sumase alcool. Băr
batul este învinuit de 
ucidere din culpă, 
vătămare corporală 
și conducerea unui 
autoturism sub influ
ența alcoolului.

■ CL Deva nu a ținut 
cont de Prefectură, care 
consideră ilegale pre
vederile unei hotărâri.

Daniel I. Iancu
daniel.iancu@infornimedia.ro

Deva - Consiliul Local a 
aprobat ieri modificarea Ho
tărârii CL nr.2I5/2006 privind 
aprobarea Acordului/Contrac- 
tului colectiv de muncă al 
personalului încadrat în apa
ratul propriu al CL și pentru 
personalul unor servicii pu
blice de subordonare locală. 
Motivul l-a constituit sesiză
rile Prefecturii Județului Hu
nedoara care a apreciat că 
trei dintre prevederile HCL, 
care stabileau normele cadru 
pentru încheierea Contractu

lui colectiv de muncă, nu 
respectă legea. Aurel Armio- 
ni, președintele sindicatului 
funcționarilor din adminis
trația publică locală, a propus 
practic modelul adoptat și la 
nivelul celorlalte instituții, 
inclusiv la Consiliul Jude
țean. Clauzele prevedeau bani 
pentru achiziționarea unei 
ținute decente, decontarea 
transportului pentru cei care 
fac naveta din alte localități, 
sau decontarea transportului 
în concediu și a jumătate din 
costul biletului de odihnă.

Vor aceleași drepturi
Consilierul local Florin 

Ghergan ne-a declarat că s-a 
ținut cont doar de una din 
sesizările Prefecturii. „Am 
dorit să oferim angajaților 
din Primăria Deva aceleași

Eu nu sunt mulțu
mită pentru că este 

greu. Cred că după 
intrarea în Uniunea 
Europeană va fi mai 
bine. Mai rămânp de 
văzut dacă nu ne sunt 
năruite speranțele!...

Domnița Drăgan, 
Sântandrei

Traiul nostru nu e 
ușor deloc, acum!

Cred că în viitorul a- 
propiat nu se vor 
schimba prea multe 
pentru, noi, mai ales 
în bine! Dar, ne-am 
obișnuit cu aștepta
rea...
Elena Kiss,
Ilia

Consiliul Local Deva, în ședință (Foto: arhivă)

condiții ca și funcționarilor 
din alte instituții. Practic au 
fost câteva lucruri pe care le- 
am pus în discuție și am con
venit că doar unul dintre 
amendamentele la contractul 
colectiv de muncă trebuie 
eliminat, și anume cel privi
tor la biletele pentru concedii.

în rest am considerat că nu 
am încălcat legea, deci nu am 
scos celelalte puncte, chiar 
dacă Prefectura va acționa CL 
Deva în contencios adminis
trativ, pentru că avem impre
sia că este vorba doar despre 
o neînțelegere juridică”, a 
spus Florin Ghergan.

Cred că așa cum îmi 
duc eu traiul o duc 

majoritatea românilor! 
Avem o viață plină de 
neajunsuri și griji. 
Când vpr intra în UE 
tot ceîorsâraci le va 
fi mai greu!

Poate cândva le va 
fi mai bine copiilor 

noștri decât nouă în 
ziua de azi! Pentru 
noi nu va fi bine prea 
curând. Majoritatea 
românilor se hrănesc 
însă cu speranțe.

I

Cum să fie lumea 
mulțumită de 

traiul pe care-1 duce!? 
Românii nu sunt 
mulțumiți pentru că 
salariile sunt prea 
mici șFfru stint pe 
măsura muncii lor.

Luca Dinos, 
Deva

Nu ne placet In plin centrul municipiului 
Deva, pe Bulevardul 22 Decembrie, în apro
pierea Primăriei, unul dintre puținele dra
pele arborate mai are doar câteva resturi 
de material. (Foto: T. Mânu)

Vor iluminat public
Gyorfi Dionisiu, Deva, str. I. Corvin, bl. 

M, sc. C, ap. 28
în primăvara acestui an am făcut o 

adresă către Electrica pentru a pune un 
stâlp de iluminat la blocul M, de pe strada 
I. Corvin. Zona din spatele acestui bloc este 
luminată printr-o instalație improvizată 
veche de 25 de ani, iar consumul de curent 
este suportat de locuitorii scării C, respec
tiv zece familii. Electrica ne-a răspuns 
prompt că este nevoie de un asemenea stâlp 
de iluminat în zonă și că este dispusă să 
execute lucrarea în urma aprobării Primă
riei. Am făcut două adrese, Primăriei și CL, 
prin care solicitam o asemenea aprobare, 
dar... desconsiderare totală. Au trecut 
aproape patru luni și nu am primit nici un 
răspuns. Vrem să știm de ce!

Răspunsul primarului Mircia Muntean:
Trebuie să se adreseze cu o cerere direct 

la sediul firmei Luxten, lângă Catedrala 
Ortodoxă, la directorul Cosmin Stoica, cei 
de la Luxten vor executa lucrarea dacă o 
consideră oportună iar noi avizăm doar pla
ta acesteia. Deva este unul dintre puținele 
orașe din România care au făcut această de
legare de gestiune a iluminatului public.

Asigurări
București (C.P.) - Legea 

asigurării obligatorii a locuin
ței va fi aprobată până la fine
le lui august. Potrivit proiectu
lui de ordonanță, vor fi asi
gurate locuințele împotriva 
dezastrelor naturale precum 
cutremure, inundații și alune
cări de teren. Vor face subiec
tul asigurării clădirile cu ca
dre din beton armat sau cu pe
reți exteriori din cărămidă ar
să, sau din orice alte materia
le rezultate în urma unui tra
tament termic și/sau chimic 
(tip A) și clădirile cu pereții 
exteriori din lemn, piatră na
turală sau orice alte materiale 
nesupuse tratamentului ter
mic și/sau chimic (tip B). Va
loarea maximă a asigurării va 
fi de 20000 euro pentru locuin
țele de tip A, respectiv 10000 
de euro pentru locuințele de 
tip B. Primele de asigurare 
vor fi de 20 de euro, respectiv 
10 euro. Pentru clădirile cu cel 
puțin patru apartamente, spa
tiile și utilitățile fiind în pro
prietate comună, se poate emi
te o poliță comună, în benefi
ciul asociației de proprietari. 
Nu pot fi asigurate dependin
țele care nu alcătuiesc un corp 
comun cu locuința, precum și 
bunurile din interiorul casei. 
Refuzul încheierii asigurării 
se sancționează cu amendă de 
la 100 la 500 de lei.

Legea asigurării locuințelor va 
fi în curând adoptată

(Foto: CL)
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Rămâne Jiul fără licență?
SPORT
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• Viitorul lui Lobonț. Directorul executiv al 
echipei FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, 
luni, că acționarii ar putea face un efort
financiar pentru transferul lui Bogdan Lobonț 
la Dinamo, în cazul în care antrenorul Mir
cea Rednic l-ar dori pe jucător. Problema 
es.te dacă Lobonț mai vrea să vină în Româ
nia. (MF)

Deveni la mondiale
Deva (V.N.) - Pe aeroportul Ghimbav - 

Brașov a avut loc la sfârșitul săptămânii 
trecute Campionatul Național de aeromo- 
dele radiocomandate F3B și F3J seniori și 
juniori. Județul Hunedoara a fost reprezen
tat la competiție de juniorii de la Palatul 
Copiilor Deva și Aeromodel Club Balladis 
Deva. La sfârșitul competiției devenii s-au 
impus în majoritatea probelor, ei consti
tuind și majoritatea membrilor loturilor 
naționale care vor participa peste puțină 
vreme la Campionatul Mondial din Slova
cia. Iată câștigătorii primelor trei locuri: 
la categoria F3J, în ordine, Norbert Scarlat, 
Clubul Balladis, Cristian Nemeș, Palatul 
Copiilor, și locul III, Andrei Nemeș, Clubul 

> Balladines. La categoria F3B, juniori, 
primele trei locuri au fost ocupate de: Nor
bert Scarlat, Andrei Nemeș și Cristian 
Nemeș.

■ Echipa din Vale 
amenință că va face re
curs la TAS de la Lau
sanne în cazul Apetri.

Petroșani (MF) - Clubul 
Jiul Petroșani va face apel la 
Tribunalul de Arbitraj Spor
tiv (TAS) de la Lausanne, 
după ce Comisia de Recurs 
Federală din cadrul FRF a 
decis să dea dreptate grupării 
Universitatea Craiova, în li
tigiul pentru jucătorul Ga
briel Apetri.

„Este inadmisibil ceea ce 
s-a întâmplat. Totul s-a decis 
într-o ședință fulger, care ne- 
a lăsat fără cuvinte. Cei 
200.000 de euro trebuiau să 
intre în contul statului și ast
fel ne-am mai fi achitat din 
datoriile către bugetul statu
lui. Acum că recursul ne-a 
fost defavorabil am rămas 
descoperiți și iar ni se va lua 
licența. Nu vom lăsa lucrurile 
așa și vom face recurs la 
toate forurile superioare 
inclusiv la Tribunalul de la 
Lausanne pentru a ni se face 
dreptate”, a declarat, luni, 
secretarul clubului Jiul, Ma
rian Spiru.
Comisia se dezminte

Comisia de Recurs Federal 
din cadrul Federației Române 
de Fotbal a decis, vineri, să

Echipa de suflet a minerilor din Valea Jiului este în mare pericol (Foto: T. Mânu)

dea câștig de cauză Univer
sității Craiova în litigiul cu 
Jiul Petroșani, care solicita 
200.000 de euro, inclusiv 
penalizările.

Jucătorii Gabriel Apetri, 
Valerian Gârlă și George

Devenii au fost cei mai buni (Foto: T. Mânu)

i
lulius Poczo - învins

Plovdiv (MF) - La Campionatul European 
de Box, care se desfășoară în aceste zile la 
Plovdiv, Bulgaria, pugilistul român Bogdan 
Dinu a pierdut meciul cu francezul Robert 
Helenius, după ce arbitrul a oprit lupta în 
prima repriză, în limitele categoriei +91 kg. 
La cat. 48 kg, ungurul Pal Bedak a câștigat 
meciul cu hunedoreanul lulius Poczo, care 
a abandonat în repriza a doua a întâlnirii.

lulius Poczo (Foto: T. Mânu)

Patronul Jiului, Alin Simota
(Foto: T. Mânu)

Viceprimarul Petroșaniului, 
Tiberiu lacob Ridzi

Ciobanu s-au prezentat, 
înainte de începerea ediției 
de campionat 2005/ 2006, în 
stare de ebrietate, la canto
namentul din Lunca Jiului al 
Universității Craiova.

Apetri a fost achiziționat de 
la Jiul Petroșani și semnase 
cu Universitatea un contract 
de peste 30.000 de euro anu
al, în timp ce valoarea trans
ferului a fost de 75.000 de 
euro. în urma acestui inci
dent, jucătorii Gabriel Apetri 
și Valerian Gârlă au fost 
amendați și suspendați din 
activitatea competițională de 
către Consiliul director al 
clubului craiovean. Gabriel 
Apetri a fost exclus din lot pe 
o perioadă de șase luni și 
amendat cu suma de 8.000 de 
dolari, în timp ce Valerian 
Gârlă a primit o suspendare 
de o lună și o amendă de 3.0(X) 
de dolari.
Primăria nu dă nimic

Comisia de Recurs Fede
rală a dat dreptate, pe 21 
iunie, clubului Jiul, stabilind

că transferul este valabil și a 
obligat clubul oltean să plă
tească datoria. Ulterior, Uni
versitatea a făcut apel la 
aceeași comisie, care a decis 
să dea, de această dată, drep
tatea clubului oltean. Pe de 
altă parte, patronul Jiului, 
Alin Simota, negociază cu 
„bătrâna doamnă,, nou-pro- 
movata UTA, pentru transfe
rul portarului Ovidiu Cohan, 
căruia antrenorul Florin 
Marin i-a transmis să își ca
ute echipă.

„Eu sunt încă jucătorul Ji
ului și patronul Alin Simota 
mi-a promis că îmi va găsi o 
echipă”, a spus Cohan. Vice
primarul municipiului Petro
șani, Tiberiu lacob Ridzi, a 
afirmat că primăria nu va 
aloca nici o sumă de bani 
pentru plata salariilor ju
cătorilor, ci dpar pentru lu
crările de modernizare de la 
stadionul Jiul.

„Nu se va da nici un ban 
pentru contractele jucătorilor 
sau nu știu ce transferuri, să 
fie foarte clar”, a spus Ridzi.

în afară de orice pericol
Roma (MF) - Fostul inter

național italian Gianluca Pes
sotto, spitalizat pe 27 iunie în 
urma unei tentative de sinu
cidere, se află în afara orică
rui pericol, au anunțat medi
cii spitalului „Molinette” din 
Torino. Starea fostului fundaș 
de 35 de ani s-a ameliorat con
stant și acesta poate respira 
singur începând de ieri. Pe- 
ssotto nu mai este în pericol 
de moarte, indică buletinul 
medical. Gianluca Pessotto, 
abia numit director, s-a arun
cat de la o fereastră a sediu
lui clubului Juventus Torino

în data de 27 iunie, după ce 
cu o lună înainte s-a retras 
din activitate. Pessotto ar fi 
suferit de depresie, conform 
apropiaților lui, și era pro
fund marcat de scandalul 
meciurilor trucate din fotba
lul italian, care s-a lăsat cu 
măsuri disciplinare drastice, 
unice de altfel în istoria fotba
lului din peninsulă. Pessotto 
numără 22 selecții în echipa 
Italiei. El a câștigat cu Juven
tus 6 titluri de campion, Liga 
Campionilor în 1996, Super- 
cupa Europei în același an și 
Supercupa Italiei în 1997.

Fotbalistul 
de origine 
braziliană, 
jucător al 
echipei FC 
Barcelona, 
Juliano Belletti, 
a susținut ieri 
examenele 
medicale.

(Foto: EPA)
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• Vinovăție. Fundașul brazili
an Juan a declarat că toată 
lumea ar trebui să se simtă 
puțin vinovată pentru eșecul 
înregistrat de naționala 
Braziliei la CM, competiție la

care reprezentativa Braziliei a fost eliminată 
în sferturile de finală. (MF)

• Accept Spaniolul Javier Clemente a accep
tat să devină selecționerul Serbiei, după demi
sia lui llija Petkovici, ca urmare a eliminării re
prezentativei Serbiei-Muntenegru din faza gru
pelor la C.M. de fotbal, Germania 2006. (MF)

Abramovici, interesat de Kaka
București (MF) - Patronul clubului Chel

sea Londra, Roman Abramovici, este dispus 
să ofere 100 de milioane de euro pentru 
internaționalul brazilian al echipei AC Mi
lan, Kaka, informează cotidianul AS.

Jurnalul spaniol menționează că Abramo
vici a avut ocazia să îl urmărească pe Kaka 
din tribună, la Cupa Mondială din Germa
nia, la meciul dintre Brazilia și Australia. 
„După ce a zguduit piața transferurilor prin 
aducerea lui Șevcenko, cu 60 de milioane 
de euro, de la AC Milan, acum îl vrea pe 
Kaka și se gândește să împiedice realizarea 
noului proiect al clubului Real Madrid. 
Rusul este dispus să plătească pentru brazili
an suma de 100 de milioane de euro".

Nadia, 
■ Trei decenii de la prima 
notă de 10, obținută de 
Nadia Comăneci, în 1976, 
la JO de la Montreal.

București (MF) - Gimnas
tica mondială aniversează, 
astăzi, împlinirea a 30 de ani 
de la acordarea primei note 
de 10 din istorie, obținută de 
Nadia Comăneci, la JO de la 
Montreal, competiție la care 
a fost recompensată, în total, 
cu șapte note maxime.
Zi istorică

Pe 18 iulie 1976, Nadia Co
măneci obținea prima notă de 
10 din istoria gimnasticii. E- 
xercițiul ei la paralele a fost 
considerat perfect și notat pe 
măsură. Nadia avea pe atun
ci 14 ani și nu s-a mulțumit 
cu o singură notă de 10. Au 
urmat încă șase, intrând în 
istorie, chiar dacă echipa Ro
mâniei s-a clasat la JO de la 
Montreal doar pe locul se
cund, după Rusia, la 3,250 punc
te. Nadia Comăneci a obținut 
șapte note de 10, după cum 
urmează: două în concursul 
individual compus (paralele 
și bârnă), două în concursul

Nadia Comăneci

pe echipe (paralele și bârnă) 
și alte trei în finalele pe a- 
parate (paralele, bârnă și sol).
Carieră strălucită

Echipa României a cucerit 
la JO de la Montreal opt 
medalii, dintre care trei de 
aur, două de argint și trei de 
bronz. Cinci dintre acestea au 
fost câștigate de Nadia Comă
neci (trei de aur și câte una 
de argint și bronz). în topul 
medaliilor, Nadia a fost depă
șită doar de gimnastul rus 
Nikolai Andrianov, care a 
adunat șapte medalii. Nadia

gimnasticii

Nadia față în față cu... Nadia.

va împlini 45 de ani pe 12 
noiembrie 2006. A început 
gimnastica în 1972, la 10 ani, 
și a încheiat performanța în 
1984, fiind considerată cea 
mai titrată gimnastă din toate 
timpurile. în 1989 a părăsit 
România, stabilindu-se în SUA, 
iar șapte ani mai târziu s-a 
căsătorit cu fostul gimnast 
Bart Conner.
Echipă unită

De-a lungul carierei, a par
ticipat la două ediții ale Jo
curilor Olimpice, câștigând 
cinci medalii de aur (trei la

(Foto: EPA)

Montreal, în 1976, și două la 
Moscova, în 1980), două titluri 
mondiale (în 1978 și 1979) și 
cinci titluri europene (la 
edițiile din 1977 și 1979). La 
JO din 1976, din echipa Româ
niei au făcut parte gimnastele 
Nadia Comăneci, Gabriela Truș- 
că, Georgeta Gabor, Mariana 
Constantin, Teodora Ungurea- 
nu și Anca Grigoraș. După 30 
de ani de la acel eveniment, 
fosta coechipieră a Nadiei, 
Anca Grigoraș, spune că pri
ma notă de 10 obținută la JO 
de la Montreal a perceput-o ca 
fiind a tuturor.

Miliardarul Roman Abramovici (Foto: epa)

Continuă scandalul din fotbalul italian

Owen, pregătit de operație
Londra (MF) - Internaționalul englez Mi

chael Owen a anunțat că se va deplasa în 
Statele Unite ale Americii, peste șase săp
tămâni, pentru a fi operat pentru a doua 
oară la genunchiul drept, informează AFP. 
Fotbalistul echipei Newcastle a mai fost 
supus unei intervenții chirurgicale la 
genunchi, la începutul lunii iulie a.c., pen
tru repararea cartilajului, și medicii i-au 
spus atunci că trebuie să aștepte două luni 
pentru operația principală. Michael Owen 
a suferit o ruptură a ligamentelor încru
cișate în timpul ultimului meci disputat 
de reprezentativa Angliei în grupele Cupei 
Mondiale, în 20 iunie 2006, în compania 
naționalei Suediei, partidă terminată la 
egalitate cu scorul de 2-2.

■ Procurorul FIGC, Ste
fano Palazzi, va face astă
zi recurs la sentința dată 
de tribunalul disciplinar.

Roma (MF) - Procurorul 
Federației Italiene de Fotbal 
(FIGC), Stefano Palazzi, a fă
cut, ieri, recurs la sentința 
tribunalului disciplinar în 
privința scandalului meciuri
lor trucate din campionatul 
Italiei, a anunțat cotidianul 
Gazzetta dello Sport.
Sentințe dure

Gazzetta dello Sport scrie 
că Palazzi nu va face apel la 
sentința care i-a suspendat pe 
o perioadă de cinci ani pe 
Luciano Moggi și Antonio 
Giraudo, fostul director gene
ral și fostul administrator 
delegat de la Juventus. De

Tribunalul Disciplinar, pregătit pentru Recurs. (Foto: epa)

asemenea, nu se va face apel 
în cazul cluburilor AC Fioren
tina și Lazio Roma. Sentințele 
anunțate, vineri seară, de pre
ședintele tribunalului disci

plinar, Cesare Ruperto, în 
cazul meciurilor trucate din 
campionatul italian: clubul 
Juventus Torino - retrogra
dare în Serie B, cu 30 de punc

te de penalizare, revocarea ti
tlului 2004/2005 și neacor- 
darea titlului 2005/2006, amen
dă de 80.000 de euro; fostul di
rector general, Luciano Mog
gi, a fost suspendat cinci ani, 
la fel ca și fostul administra-, 
tor delegat, Antonio Giraudo,\ 
clubul AC Milan - rămâne îr. 
Serie A, penalizare de 44 de 
puncte pentru ediția trecută 
de campionat plus 15 puncte 
pentru sezonul viitor și 30.000 
de euro amendă; clubul Fio
rentina: retrogradare în Serie 
B și penalizare de 12 puncte 
în campionatul viitor plus 
50.000 de euro amendă; pre
ședintele onorific, Diego de la 
Valle, patru ani suspendare și 
amendă 30.00 de euro; clubu 
Lazio Roma - retrogradare în 
Serie B, șapte puncte de pena
lizare și amendă de 40.000 de 
euro.

Penultimul act în Liga

Victorie. Tenismanul australian Mark 
Philippoussis a câștigat, duminică, 16 iulie 
a.c., turneul de tenis de la Newport, dotat 
cu premii în valoare totală de 380.000 de 
dolari, informează AFP. (Fosa: epaj

■ Câștigătoarea com
petiției va obține califi
carea directă la C.M. de 
Polo, din 2007.

București (MF) - Naționala 
de polo a României a plecat 
spre Spania, unde, începând 
de miercuri, 19 iulie a.c., va 
evolua în grupa semifinală a 
Ligii Mondiale. La startul Li
gii Mondiale au fost aliniate 
16 echipe, organizatorii anun
țând premii totale de 460.000 
de euro.

Naționala României, antre
nată de Vlad Hagiu, va evolua 
în faza semifinalelor, între
ceri care se vor desfășura de 
miercuri și până duminică, la 
Portugalette (Spania).
Rezultate preliminare

în grupă, românii vor juca 
în compania formațiilor Cro
ației, Spaniei, Serbiei, Germa
niei și Greciei, urmând ca pri
mele trei clasate să se califice 
la turneul final al Ligii Mon
diale, programat în perioada 
2-6 august a.c., la Atena. Po-

Mondială
loiștii români au fost învinși 
o singură dată, în primele 
două tururi preliminare, de 
Germania, cu scorul de 8-10, 
în cadrul turneului din Italia. 
Celelalte rezultate înregistrate 
la turneul italian au fost: 11- 
9, cu Grecia, 10-8, cu Italia, 
urmate de cele de la turneul 
din Germania, 12-11, cu Italia, 
9-6, cu Germania și 14-13, cu 
Grecia. Echipa României a 
încheiat grupa D pe prima 
poziție, cu 14 puncte, urmată 
de Germania (12), Grecia (7) 
și Italia (3).

Eșec la limită
București (MF) - For- . 4 

mația Politehnica Timi
șoara a pierdut, dumini
că, 16 iulie a.c., cu scorul 
de 0-1 (0-0), partida amica
lă disputată Ia Castel- 
rotto (Italia), cu echipa 
italiană AS Roma. Uni- < 
cui gol al întâlnirii a fost 
marcat de Okaka, în mi
nutul 80. La AS Roma, 
căpitanul naționalei Ro
mâniei, Cristian Chivu, 
a evoluat doar în prima 
repriză a partidei.

Pavel, câștigător la Gstaad
■ După finala de dublu 
a turneului de la Gstaad, 
Pavel și Novak, au primit 
175 puncte ATP Entry.

București (MF) - Perechea 
Andrei Păvel/Jiri Novak 
(România/Cehia) a câștigat la 
dublu turneul de la Gstaad, 
dotat cu premii în valoare to
tală de 421.250 de euro, in
formează site-ul oficial al 
competiției. Pavel și Novak 
au învins în finală, cu scorul 
de 6-3, 6-1, perechea elvețiană 
Marco Chiudinelli/Jean-Clau- 
de Scherrer.

Pentru câștigarea probei de 
dublu de la Gstaad, cuplul 
Pavel/Novak va primi un cec

în valoare de 19.800 de euro și 
175 de puncte ATP.

Tenismanul Andrei Pavel a 
urcat două poziții în clasa
mentul îndesit ATP 2006 Ra
ce, dat publicității, luni, 17 
iulie a.c. și în care ocupă lo
cul 71, cu 60 de puncte, in
formează site-ul www.atpten- 
nis.com, în timp ce în clasa
mentul îndesit ATP Entry, 
Andrei Pavel a urcat cinci 
poziții, ocupând în prezent 
locul 74, cu 524 de puncte, 
Victor Hănescu a coborât 
două poziții și se află pe locul 
117, cu 371 de puncte. în clasa
mentul Stanford ATP Dou
bles, Andrei Pavel ocupă locul 
25, cu 1698 de puncte, după o 
urcare de două locuri.

vlZîld. Rutierul spaniol Oscar Freire, câștigător a două 
etape din actuala ediție a Turului Franței, a profitat de 
ziua liberă de ieri, pentru a merge la Lugano ca să își 
vadă copilul nou-născut. (Foto: epa)

http://www.atpten-nis.com


Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• decomandate, parter, vedere în 2 părți, 
centrală termică, îmbunătățiri, zona gării Deva, 
preț 95.000 ran, negociabil sau schimb cu casă 
în apropierea orașului. Tel. 220211,217888. (T)

• Deva, Aleea Romanilor, bl. 16, etaj 2, 
contorizări, preț 620 milioane lei, negociabil. 
Tel. 213106. (15/17.07)

• Deva, zona Kogălniceanu, amenajat modern 
si mobilat, preț 1,100 mid. lei. Tel. 0745/253413. 
(T)
• urgent, in Bârcea Mare, gaz metan în bloc, 
preț negociabil. Tel. 0254/231750. (T)
• apartament 2 camere, zona OM, et.l, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• zona Bălcescu, decomandate, balcon închis, 
faianță, gresie, contorizări, repartitoare, etaj 2, 
preț 105.000 ran, negociabil. Tel. 0723/619177. (T)

• zona Zamfirescu Deva, semidecoman- 
date, contorizări, bucătărie mare, 2 holuri, 
vedere în 2 părți, parter, baie amenajată 
modem, balcon,’ 55 mp, izolat, etaj 4, preț 
810 milioane lei. Tel. 232528, 0724/669070, 
074^620223. (5/14.07)

• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ran, negociabil. Tel. 235.208,0721/985256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut, Al. Streiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj Mermeifiar. 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 t bloc de cărămidă, balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față, Al. Păcii, 
preț 98000 lei, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• dec, parchet, gresie, faianță, contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0724/005228. 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță, contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• decomandate, balcon închis, parchet gresie, 
faianță, etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, etaj 2, ultracentral, parchet 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ran. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică, aer 
condiționat mobilat complet, zona Lido, preț 
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent decomandate, etaj 4, Bdul Decebal, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• ■agent decomandate, centrală termică, 
mobilat și utilat complet zona Lido, preț 31.000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• ugent, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ugent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Al. Armatei, et. intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• lufiu Maniu, semidec, et. 1. parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• B-dui Dada, parchet gresie, apometre, gaz,
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8) /
• zona Pnxpesid, circuit et/III, parchet gresie, 
faianță, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Gojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 83.000 RON, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec, parchet gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)
• zona piață, etaj intermediar, dec, centrală 
termică, termopan, gresie, faianță, parchet 
parțial mobilat, balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• idtracaitraL etaj intermediar, dec, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță, lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1/50 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)

• zona Bălcescu, bloc de cărămidă, etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță, centrală termică, 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec, centrală 
termică gresie, faianță parchet, vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid, neg, tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec, contorizări, bine 
întreținut. Preț 550 mii, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
■ zona Zamfirescu, dec, centrală termică, 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid, tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă ultracentrală, contorizări, parchet fără 
amenajări. Preț 850 mii, tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zor ici.ar etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)

Cumpăr ap.2 camere (04)

■ urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al) 
urgent zona Decebal. blocurile M, N, P, R, S, sau 
zona Ion Creangă, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc 
turn - maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, tel. 
0745/30221*). 0723/251498.232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, zona piață 90 mp, termopane, preț 
42.000 euro, merită văzut Tel. 0745/253413. CT)
• ugent, Bălcescu Nou, decomandate, renovat 
super, 2 băi, 2 balcoane mari, centrală termică 
termopan, boxă gresie, faianță 87 mp, etaj 3, 
preț 175.000 ran, negociabil. Tel. 0723/168511. (T)

• urgent semidecomandate, contorizări 
apă gaz, balcon închis, etaj intermediar, 
garaj zidit zona Trident, preț 1,150 mid. lei. 
Tel. 0729/055645,0742/290024,0254/225923. 
(14/12.07)

• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
■ etaj 3, parchet, contorizări, repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128.000 RON, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț 1,4 mid., neg, tel. 0742/019418 (Al)
• urgent decomandate, centrală termică 
termopan, balcon 16 mp închis, parchet, gresie, 
faianță etaj 2, zona Uzo Balcan, preț 1,150 mid. 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală tenmică parchet gresie, faianță zona I. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, parchet, balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ran. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• ugent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022, 0726/316796. 
(Al)
• str. Zamfuescu, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare închis, beci, modificări, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
negociabil, tel. 0723/251498,232808 (A4)
• sir. Zamfirescu, etaj 1, bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, parchet gresie, faianță 
preț 42.000 euro, neg., tel. 0745/302200,232808 
(A4)
• zonă idtracentraiă, piață decomandate, 2 
balcoane, centrală termica, termopan, gresie, 
faianță parchet, amenajat, boxă acces 
uscătorie, preț 140.000 RON, neg., tel. 
0723/251498 0254/232809. (A4)
• Dorobanți, et 3, dec, 2 băi, 3 balcoane, gresie, 
faianță lavabil, contorizări preț 40.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Ufiacului, parter, centrală tenmică 2 băi, 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
■ zona Liliacului, et intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Emmescu, dec., gresie, faianță parchet 
laminat, CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona Lido, dec., parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et intermediar, preț neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ran, neg., tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ran, neg., tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat, preț 80.000 ran, neg., accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Dadă bloc de cărămidă modificat cu 
intrări separate, balcon închis, centrală termică 
parchet gresie, faianță ușă metalică liber, preț 
89.000 ron, neg, accept credit ipotecar, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• 50 mp, aproape de Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se aceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808. (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet gresie, faianță bine întreținut 
contorizări, ocupabil imediat preț 95.000 ron, 
neg, zonă liniștită tel. 232808 0723/251498 (A4)

• str. Zamfirescu, etaj 3, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet, contorizări, bine 
întrținut, preț 28.500 euro, neg, urgen, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal - Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• 90 mp, decomandate, bloc de cărămidă 
balcon mare, contorizări, parchet, bine 
întreținut, preț 150.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• str. Zamfirescu, etaj 1, bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, termopan, parchet 
gresie, faianță instalații sanitare și electrice noi, 
preț 42.000 euro, neg, tel. 0745/302200,232808. 
(A4)
• zona piață, decomandate, 2 balcoane, 
centrală termică, termopan, gresie, faianță 
parchet, amenajat, boxă acces uscătorie, preț 
140.000 RON, neg, tel. 0723/251498,0254/232809. 
(A4)
• zonă ultracentrală dec, balcon, boxă 
bucătărie mărită, centrală termică, gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1,380 mid, neg. -Tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă ultracentrală dec, 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 Lido, centrală termică gresie, faianță 
parchet, amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid-- tel. 211075.0745/b66447,0726/679557. (A3)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2,3, în zonă bună se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, etaj 1,2,3, în zonă bună se oferă 
140.000 ron, la vedere, urgent tel. 0723/251498 
232808 (A4)

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
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• urgent Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
termică termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 49.000 euro, negociabil. Tel. 215212. (Al)
• in zona Banca Transilvania, dec., et.2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 206.003,230324. (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. 235308; 0724/620358 
(A6)
• in Dorobanți parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 băi, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg., tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modern, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg., tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj 1, dec.. 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228  (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem,

■ Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap.4cam. transformat În3cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• Gojdu, et 4, centrală termică amenajat preț 
40.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zona Ion Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrală termică 2 bă, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• ap. 4 cam. transformat în 3 cam., living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală tenmică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid tel. 211075.0745/666447,0726/130557.  (A3)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

RECLAME

Vând case, vile (13)
• casă 2 corpuri, curte și grădină; total 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, beci, garaj, Deva, 
Eminescu, nr. 12, fără intermediari. Tel. 
0729/007251, după ora 18 sau 231808. (T)
• in Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp teren. Tel. 0722/564004. 
(Al)
• urgent, casă în Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• vilă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță t 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208,0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• casă 2 camere, bucătărie, baie, beci, 
bucătărie de vară centrală termică proprie pe 
lemne, gresie, faianță curte și grădină în 
suprafață totală de 4.400 mp, preț 100.000 RON, 
neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• Deva, vlă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva,viă D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578 
(A8) .
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță 
parchet CT, 2 băi, scară interioară bucătărie, 
pivniță curte, grădină teren 1000 mp, piscină 
panoramă frumoasă preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288 (A8)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Șimeria, 
nlata imeriiat, telefon 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• 2 case, in aceeași curte, în Pan Săliște, nr. 
40, casă la câmp, 1,5 ha teren cultivat cu 
grâu și 65 ari cultivat cu cartofi; 2 cai și 1 
mânz, 2 vaci și 1 vițică fan. Relații la adresă 
(5/12.07)

• casă, In Bretea Mureșană zonă centrală posi
bilități de privatizare, și fereastră nouă în 2 
canate, 130/1,20 m. Tel. 0254/215795. (T)

• casă In Cinciș, stare foarte bună 3 
camere, bucătărie, baie, garaj, pivniță apă 
canal, grădină preț negodabfl. TeL 
0722/227588 (Art J7)

• casă bi Dobra, 3 camere, Str. Vilelor, nr.3, preț 
negociabil. TeL 218476,283270. (16/17.07)

• casă și pământ 10 hectare, în Muncelu 
Mare, la 30 km de Deva. Informații la tel. 
0740/031532 sau 237823. (1/13,07)

• casă și grădină 800 mp și teren 2700 mp, în 
Sarmizegetusa. Tel. 0722/461536. (T)

• sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină Spini, 90, Turdas DN, 1800 mp, 
acces baltă pește, centrală termică gaz, 
puț, fosă fără intermediari. Vizitare: 
sâmbăta, duminica, după ora 14. Tel. 
0722/249528 0254/220559, 0254/247148 
(13/1207)

• zona Veței, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid, tel. 211075, 
0740/232043.0726/130557. (A3)

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață, parchet, CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, nea. tel. 0746/779288 (A81

Vând garsoniere (19)

• Deva, Zamfirescu, bl. Q4, decomandate, 
contorizări, amenajată parchet gresie, faianță 
balcon închis, mobilată și utilată preț 77.000 ron. 
TeL 0720/670305,0720/462263. CT)

• decomandate, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată ocupabilă imediat. Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620358 (A6)
• in zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324, (A7)
• bi 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 Zamfuescu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă gaz, et.4. Preț 750 mii., neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• ugent garsonieră dublă parchet laminat, 
gresie, faianță, contorizări, et. 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)
• ugent, 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 intermediar, balcon, parchet, gresie, 
faianță contorizări la apă și gaz, Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei, 
tel.224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• AL Romanlor, gresie, faianță parchet, ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg, 
tel.224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• etaj intermediar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet, contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384. (A5)
• dec, gresie, faianță, parchet, contorizări, 
repartitoare, AL Crinilor, preț 72.000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• zona Piogresidu, ST 33 mp, CT, gresie, faianță 
parchet balcon, bine întreținută preț 80.000 
RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• Dada, contorizări, parchet gresie, faianță et. 
3, preț 600 mii, neg, tel 0740/210780. (Al)
• contorizări, cu îmbunătățiri, mobilată 
complet et 1, Deva, preț 520 mii, tel. 
0745/639022:0726/316796. (Al)
• Deva, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
Tel.0726/710903. (Al)
• ugent, dublă parchet gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia, 
etaj 3, preț 60.000 ron. TeL 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• dec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
suprafață mare, Zamfirescu, preț 90.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon 
mare, zona BancaTransilvaniapreț 27.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• cameră baie, contorizări, zona Gojdu, preț 
43.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2) 
cameră baie, faianță gresie, parchet ușă 
metalică contorizări, Progresul, preț 52.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec. cameră bucătărie, contorizări, 
Dacia preț 53.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• urgent, zona Dacia et. intermediar, dec., 
contorizări, preț 52.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ugent, zona Gojdu, balcon, amenajări, 
contorizări (repartitoare, gaz 2 focuri, 
apometre), preț 72.000 RON, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Dada dec, et intermediar, parchet 
gresie, faianță contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada bucătărie, baie, et. intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, faianță dec, 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A8)

• zonă ultracentrală 40 mp, decomandate, etaj 
2, balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
parchet de stejar, ocupabilă repede, urgent preț 
85.000 ron, neg, tel. 0723/251498,232808. (A4)
• zona Crișului, etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet vedere în față bine 
întreținută liberă, preț 52.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Șc. Gen. Nr. 4 - Gojdu, modificată etaj 1, 
contorizări, parchet, gresie, faianță bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)

Cumpăr garsoniere (20)

• garsonieră sau 2 cam, zona Eminescu, I. 
Maniu, Pescarilor, cu sau fără înbunătățiri, ofer 
620 mii, tel. 211075, 0745/666447, 0726/679557. 
(A3)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
în localitatea Totești, Hațeg, lângă canton, acte 
în regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)i
• intravilan, in Șoimuș, 1200 mp, fs 12 m, preț 12 
euro mp. Tel. 220269,0746/029058. (T)
• loc de casă 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană liniștită Hăsdat - Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil. Tel. 0728/828431,0748/303744. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcelă fs 22 m, toate facilitățile, preț 20.000 
euro parcela. Tel. 0722/564004. (Al)

• teren, in zona lacului Cinciș, cu posi
bilități de construire și acces direct la 
șosea, suprafață 2700 mp, preț pornire 12 
euro/mp. Tel. 0722/227585. (9/17.07)

• intravflan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208 
0724/620358 (A6)
• intravilan, UNO 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. 235.206, 
0721/985.256. (A6)
• teren, intrare Deva, zonă rezidențială 6 
parcele. 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• intravflan. zona de locuințe Zăvoi, st 1.000, 
front stradal 10 metri, toate facilitățile, preț 35 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 0742/005228 
(A5)
• teren intravilan,cutoatefacilitățiile,st= 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg, tel. 
223400,0742/005228 0724/169303. (A5)
• htravilan, 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)
• ntravfian, st 6053 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• intravflan, 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 rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004 (Al)
• ten - ntravfian, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren intravflan, Sântuhalm, 2250, vizavi'de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)

Radio Deva
100% local

(57083)
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cu sediul în Teliucu Inferior, jud. Hunedoara, scoate spre 
ocupare următoarele posturi:
- 2 posturi gaterist
-1 post consilier silvic
Informații suplimentare la sediul societății sau la telefonul ■ 
0744/557019.

(57112)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! multimedia „ ,

-CONTABILITATE INFORMATIZATĂ 
-ADMINISTRAI OR REȚEA 
-AutoCAD 2D SI 3D

TEL: 0254.206.210
MO&: 0723.130.463
E-mail. ofTk»>lJnuni.

Deva, Aleea Viitorului, Nr.2 
(lângă Crucea Roșie) 

(56960)

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

<♦ Brutari și patiserl
<• Administrator pensiune 

agro turistică

la 25 Iulie I

NU RATATI!
1

Site: WJfflHâîirunS

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

informații la tel. 213.226.

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 primară, aspect fizic plăcut

Relații la telefoanele: 230.553, 0745/584499.

FLORIDA IMPEX
• 10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

DEVA,
str. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2

~ OIOTI1 DEVA,STR.MARASTIBLW9

SERVICII DE CURĂȚENIE

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

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/032271 @

TRANSPORT PERSOANE
V« o vis tfe McOonoW 's 

Te/. 0254/2347J7, 
0742/03020I,OW«7859

euro dus 
eurodus-mfors- 15 zife „ 
euro dus-întors-90 zile £

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• teren kitravăan, în Deva, zona Trident până la 
Dealul 700, suprafață între 1000 mp și 2000 mp, 
pentru censtrucție casă, imediat se oferă până 
la 40 euro/mp, urgent tel. 0723/251498,232808 
(A4)

Vând spații comerciale (25)
• amenajat ca fast food, utilat la bulevard, 80 
mp, preț 55.000 euro, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256 (A6).
• închiriez reetamnt de lux, zonă retrasă, vad 
format cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
e vând spațiu comercial transformat din apart.
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)
e 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. Dreț 55.000 eum Tel. 0722/564004. (Al)

imobile chirii (29)
• ofer spre închiriere casă, zonă ultracentrală, 
Deva, contorizări, mobilată utilată centrală 
termică curte pentru parcare auto, 2 camere, 
bucătărie, hol central, preț 250 euro/lună Tel. 
215244,0740/315050. (T)
• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică gresie, grup sanitar 
amenajat termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620,358 (A6)
• ofer «pre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I. Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• ofer spre Închiriere2ap.cu2cam„ zonă ultra
centrală, mobilat utilat superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985256; 0724/620358 (A6)
• ofer «pre 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)
o to ra*n hotelier, cameră mobilată in Deva, cu 
baie și TV, preț 70 ROH/zi, tel. 0722/564004. (Al) 
o garsonieră Deva, zonă centrală mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu conuntaL Deva, 60 mp, zonă centrală 
2 intrări, amenajat preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Al)
o ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
Organizează

LICITAȚIE PRINCIPALĂ DE MASĂ LEMNOASĂ 
Producția anului 2006

Licitația este de tip închis și va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. IO, în data de 
17 august 2006, ora 10.00, pentru masă lemnoasă pe picior și prestări servicii de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior care se licitează este de 13.694 mc, aparținând următoarelor 
grupe de specii:

-Fag 12.747 mc -Cvercinee 947 mc
Volumul de masă lemnoasă oferit la licitație pentru prestări servicii de exploatare este de 9.860 mc.
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 

forestier proprietate publică, către agenți economici", aprobat prin H.G. nr. 85/2004.
Documentația care include caietul de sarcini și listele de partizi oferite la licitație poate fi consultată la sediul 

D.S. Deva și pe Internet la adresele: www.silvahd.ro și www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au datorii față de D.S. Deva și ocoalele silvice din subor

dine sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva, în data de 11 august 2006, ora 1O.OO.
Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor 

contractuale vor fi achitate în avans în contul nr. R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank 
Deva.

Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea 
licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481.

(57171)

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE HUNEDOARA - DEVA 
ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE URICANI 

ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
In temeiul art. 158 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, repu

blicată, cu modificările șl completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna iulie, anul 2006, ora 10, in 
localitatea URICANI, str. STERMINOS, nr. 22, se vor vinde prin LICITAȚIE PUBLICĂ următoarele bunuri mobile.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru vânzare.

proprietate a debitorului S.C. GOSCOMLOC SA., cu domiciliul fiscal în localitatea URICANI, str. Sterminos, nr. 22, cod 
de identificare fiscală R 7477865.

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: 
(se vor indica drepturile reale șl privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este cazul)

Prețul de evaluare sau 
de pornire a licitației, exclusiv TVA, 

este de
Cota TVA

1. AUTOTURISM DACIA 1307 
număr înmatriculare HD-O1-UUB

4.835 lei 19%

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: 
oferte de cumpărare; dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împu
ternicirea persoanei care II reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe 
certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de 
înmatriculare tradus In limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de Identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare 
și la locul fixat In acest scop.

împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, In 
termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință. In conformitate cu prevederile art. 169-170 din 
Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, când urmează să se la măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribua

bilului.
Pentru Informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru din URICANI, Str. 1 Mai, nr. 6, sau la telefonul 

0254/511236. (97205)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, in Deva 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)
• Dada, ap. 2 camere, contorizări, nemobilat, 
preț 80 euro, sau mobilat 100 euro. tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, 3 camere, mobilat, contorizări, 
aragaz, frigider, preț 700 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
e AL Patriei, parter, 2 camere semidec., C.T., 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• luliu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
e Dorobanți garsonieră dec., mobilată 
contorizări, preț 1<M euro/lună + garanție pentru 
Cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
o Aleea Straiului garsonieră mobilată utilată, 
convector, cheltuieli mici iarna, et. 4, izolat, 
zugrăvit, pe termen lung, preț 80 euro/lună + 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată preț80-100 euro/lună tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l. mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună, tel. 
0746/779288. (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• garsonieră zona I. Maniu, centrală termică 
mobilată utilată preț 100 euro/lună + garanție, 
tel. 232808,0723/251498. (A4)
• apartamente 2 camere, zona Mărăști, mobilat, 
utilat, preț 100 euro/lună și zona I. Maniu, 
mobilat, utilat, preț 500 ron/lună, tel. 232808, 
0745/302200. (A4)
• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu, 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dec, mobilat, zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dec, amenajat, mobilat, utilat zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.( A3)

Auto românești (36)

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

• vând Dada 1410 break, stare impecabilă 
preț 3000 USD, negociabil. Tel. 0721/965189. 
(11/17.07)

Auto strâine (37)

• vând Daewoo Ctefo, odoare roșuwișWu, 
stare foarte tonă 5N0 tan la bord, ținută to 
garaj unic proprietar, preț 5600 «wo, an 
fabricație 19%, tetefon 21126. (9/1347)

ANGAJEAZĂ:

• BAfitMliil-OSPĂTAR

• CASIERE
• LUCRĂTORI COMERCIALI -

OFERIM: pachet salarial motivant, mediu de lucru 
dinamic și modern.

CV-urile se depun ia Biroul de Informații din 
incinta Hypermarket Trident sau se trimit pe fax la 
0254/235741. Informații suplimentare la telefonul 
0254/235740.

(56935)

• vând Opel Omega, numere Germania până în 
decembrie 2007, închidere centralizată geamuri, 
oglinzi, turelă casetofon revers, cârlig priză 
remorcă preț 1500 euro, negociabil. Tel. 
0721/250297,0254/229256,0720/677035. CT).

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Ctaas Mercur, masa 2fi m, 
2 tractoare U 660, presă baloțl pe ață freză 
mașini azotat, pompă erttddot «Bl Btri, 
«rnânitoare porumb, Mmân&toart grâu, 
nouâ. de SUB 21 oret -nr'*»** T«L 
0254/246342, 0745/46JT66, 072V93463L 
(10/14J7)

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

• vând doc mic, plug rosei iM 2 brăzdam 
2 pluguri normale cu 2 brăzdam 2 pluguri 
normale cu 3 brăzdam 7 pape, priMoîm 
preturi negociabile. TeL x 
0745/468766, 0721/934631. (10/14417)

• vând tractor II455 cu plug, preț 5000 euro, 
negodabi Informată tal mvnuas, dmâ ora 
22.(1984147/17417) '

• vând tractor Ferguson 45 CP, import, 
stare perfectă baterie nouă pornire la 
cheie, motor Perkins, consum mic, preț 95 
milioane lei. Tel. 0745/149797. (10/17.07)

• vând urgent la preț convenabil combină 
Class Europa 235 m, 3 tractoare U 660 tema- 
triadate, 2 remora basculante de 6 tone, 
înmatriculate, 4 pluguri, semănătoare grâu 
29 rânduri, porumb 6 rânduri, dac 34 m, 
prăsitoare 7 rândul tertiBzator 500 kg, Aro 
Brașov carosat TeL 0744/640481 (6/14417)

• vând tractat' U 650 cu cabină preț 160 milioane 
lei. Tel. 0722/216544.0)

Mobilier și interioare (47)

• vând covor persan, 230/3,50 m, preț 100 ron. 
Tel. 226818 O)
• vând moHâ bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045.  T
• vând recamier simplu, recamier dublu, geam 
simplu, 4 canate cu sticlă 2,20/1,50 m, prețuri 
negociabile. Tel. 226818 (T)
• vând sufragerie veche în condiții 
excepționale, atenție colectori antichități; vând 
dormitor combinat în condiții excepționale. Tel. 
0729/007251, după ora 18 sau 231808 CD
• vând urgent 5 ferestre duble și o ușă, rezul
tate din dezmembrări, stare bună, preț nego
ciabil. Tel. 0722/595226. (2/13.07)
• vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare 
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fond 
vișiniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 16. 
CD

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii de seară, modele diferite, cu acce
sorii fiecare, mărimi 40 ■ 44. Tel. 218084, 
•'777/wno ’

Materiale de construcții (53)

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

liina cu s^iui to satui 
Zdrapți, comuna Crișcior, 

județul Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării 

pentru eliberarea 
autorizației de mediu 

pentru obiectivul: 
.Construcție cabană 

comuna Erlșcior.^ 

Informații se pot obține la 
sediul AP.M Hunedoara, 

zilnic, Intre orele 9-17. 
Eventualele sesizări și 

redamații pol 11 depuse in 
termen de IO zile 

lucrătoare de la data

(57199)

ANUNȚ
Se deschide TÂRGUL 

DE ANIMALE, Io Cristur 
„Fosta Bălțata 

Românească". Târgul 
se desfășoară 
sâmbăta, în 

săptămâna a doua și a 
patra a lunii.

155839!

RECLAME

sp.com
http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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• vând materiale de construcții din demolări: 
piatră fasonată, cărămidă, grinzi, coame, țigle, 
cantitate mare, preț negociabil, la vedere. Tel. 
210900,0744/611145. (T)
• vând parchet laminat, 4,5 mp, culoare fag, cu 
simplu clic, preț 18 ron mp. Tel. 0722/147015. (T)

Prestări servicii (72) Comemorări (76) Decese (75)

Electrocasnice (56)

• efectuez lucrări de tencuieli, zugrăveli, 
gleturi, gresie, faianță la prețuri avanta
joase. Rog și ofer seriozitate. Tel. 
0744/174341.(9/12.07)

• vând avantajos ladă frigorifică Gram, în stare 
bună de funcționare, preț 400 ron, negociabil. 
Tel. 0723/261985. (T)

• vând espresor cu 3 capete, profesional, 
preț negociabil. Tel. 0745/704421.(12/17.07)

• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• meditez matematică Tel. 0720/400456. (T)

Astăzi se împlinesc 4 ani de când a plecat pentru 
totdeauna dintre noi cel care a fost un om deosebit, 
minunat soț, tată, socru și bunic

Cu adâncă durere în suflet vă anunțăm că a încetat 
din viață, la vârsta de 62 de ani,

inginer CHIRILĂ MIRCEA

* • vând espresor cafea automat Saeco, capaci
tate de producție mare, preț 400 euro. Tel. 
0729/944994. (T)

Solicitări locuri de muncă 
(73)

BEDEA PETRU

- cumpăr porc, 120 - 150 kg; vând teren extra
vilan, dau în arendă; vând fân. Tel. 0722/719670. 
m
• vând onoaicâ, preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• vând turmă de 300 oi, satul Spini, nr. 23, 
comuna Turdas, preț la vedere. TeL 
0722/148460,0720/483370. (10/1407)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

• vând aparat Giro ■ magnetic, chinezesc, 
pentru tratarea diabetului și altor 30 de 
afecțiuni, preț 28 milioane lei. Tel. 216082. 
(8/12.07)

Altele (61)

• vând cazan pentru făcut țuică, preț conve
nabil, negociabil. Tel. 0254/218172. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând SRL înființat în anul 2005, fără activitate, 
și ladă frigorific5 7 sertare. Tel. 0744/174341. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Duma Ariielia Claudia. Se declară nul. (13/17.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Jița Diana Elena. Se declară nul. (8/17.07)
• piadut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mihăilă Aurel. Se declară nul. (3/17.07)

W • pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nergheș Robert Cristian. Se declară nul. (7/1707)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Nergheș Roxana Daniela. Se declară nul. 
(6/17.07)

Matrimoniale (69)

• tânăr 31 de ani, divorțat, fără obligații, cu 
situație bună doresc cunoștință cu doamnă 
domnișoară pentru prietenie. SMS 0727/281920, 
Hunedoara. (T)

Solicitări servicii (71)

, • caut urgent zidar priceput pentru consolidare
.. casă în mediu rural. Tel. 227337 și 0742/466268. 

cn
• căutăm femeie pentru îngrijirea unei doamne 
în vârstă Tel. 234143,0740/061491, zilnic, orele 18 
-21. CD

• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 7.08. Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită 20.08 Tel. 
213244.
• bucătar, Hațeg, 2 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244
• bucătar, Orăștie 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• bucătar,PetrosanL3posturi,data limită30.08. 
Tel. 213244.
• bucâtarșef, Deva, 10 posturi, data limită 
20.07., perioadă determinată Tel. 213244.
• bucătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• cameristă hotel, Hațeg, 1 post, data limită 
20.08 Tel. 213244
• cameristă hotel, Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• cantonier, Orâșlfe, 5 posturi, data limită31.O7„ 
perioadă determinată Tel. 213244.
• casier, Deva, 2 posturi, data limită 21.07. Tel. 
213244.
• casier, Deva. 8 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• caslerincasator, Hațeg, 12 posturi, data limită 
4.08 Tel. 213244.
• caslerincasator, Petroșani, 1 post, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• casier, Smeria, 4 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• dontontortranșator came, Călan, 1 post, data 
limită 17.07. Tel. 213244
• drcularlst la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 17.07. Tel. 213244
o chgiercar, Orățtie, 2 posturi, data limită 26.07., 
perioadă determinată Tel. 213244.
• cofetar, Sbneria, 3 posturi, data limită 20.07. 
Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 9 posturi, data limită 31.08. Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 20.07. Tel. 213244.
• confecționerasaniblor articole din textile, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.07, perioadă 
determinată Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 19 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244
• confecțfoner-asambtor articole din textile, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 30438. Tel. 213244
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 3007. Tel. 213244
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Vulcan, 10 posturi, data limită 2607. Tel. 213244.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Vulcan, 20 posturi, data limită31.07. Tel. 213244.
• confecționerasambtar articole din textile, 
Vulcan, 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• confectioner cablaje auto, Hunedoara, 16 
posturi, data limită 12.08. Tel. 213244.
• confecționer geam dublu termoizolator, Hune
doara, 1 post, data limită 27.07. Tel. 213244
• confecționer ImbrâcânMe din piele și 
în locuiton, Petroșani, 4 posturi, data limită 3108.
Tel. 213244.

PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL Șl 
CĂMINUL CULTURAL VĂLIȘOARA
Invită fiii satului tie pretutindeni de a participa la 
marea sărbătoare prilejuită cu ocazia împlinirii a 

500 de ani de atestare -iocumentară a comunei, în 
zilele de 22.07.2006, ora 16.00,

și 23.07.2006, începând cu ora 1O.OO. 
Participarea la diverse manifestări va fi gratuită.

Vă aștept cu drag, 
primar loan Huli 

(56858!

PENTRU TINE

AGENȚIA IMOBILIARA MIMASOB
vă așteaptă în Deva pe Aleea Salcâmilor, 

bl. 31, parter (lângă tic. Auto) 
Tei. 230324, 206003.

(55590)

Te vom păstra mereu în sufletele noastre.
Familia Bedea Băbuț

Cei care doresc să-l conducă pe ultimul drum sunt 
așteptați miercuri, 19 iulie, ora 13, la Capela Cimiti
rului Catolic din str. Eminescu, Deva.

Dumnezeu să-l ierte.
Familia

(17/7.07)

• confecționer Îmbrăcăminte din piele și I 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 23.08 
Tel. 213244.
• confecțioiier îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Petroșani, 5 posturi, data limită 26.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• confecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 10 posturi, data limita 1.08. Tel. 213244
• consilier, expert, inspector, referent econo
mist, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244
• consilier, expert, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 1 post data limită 31.07. Tei. 
213244.
• consilier, expert, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244
• contabil, Brad, 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244
e contabil, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabl, Deva, 1 post, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• contabl, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.08. Tel. 
213244.
• contabil, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244.
• contabil, Hinedoara, 1 post, data limită26.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244
• contabl, Lupenl, 1 post data limită 2.08 Tel. 
213244
• contabtșef,, Hațeg, 1 post data limită 31.10. 
Tel. 213244
• controlor caMate, Deva, 1 post data limită 
3.08 Tel. 213244
• controlor caltate, Hunedoara, 1 post data 
limită 3L07., perioadă determinată. Tel. 213244.
• cnritorconfecționer îmbrăcăminte, după 
comandă. Lupeni, 2 posturi, data limită 15.08 Tel. 
213244.
• croitor, Deva, 10 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• croitor, Deva, 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244
• croitor, Hațeg, 1 post, data limită 20.07. Tel. 
213244
• croitor, Hmedoara, 10 posturi, data limită 1.08 
Tel. 213244.
• croitor, Hundoara, 5 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• croitor tocălțâminte și articole tehnice, Hune
doara, 5 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244
• croitor, Lupeni, 10 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• croitor, Petroșani 1 post, data limită 31.07.. 
perioadă determinată. Tel. 213244
• croitor, Petroșani, 1 post data limită 31.08 Tel. 
213244.
• croitor-ștanțator articole marochinărie, Brad, 
2 posturi, data limită 31.07., perioadă deter
minată. Tel. 213244
• croitorștanțator piese încălțăminte, Călan, 59 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• cusâtor confedi industriale din blană. 
Orăștie. 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.

• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad, 4 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad, 5 
posturi, data limită31.07„ perioadă determinată. 
Tel. 213244.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• cusâtor piese din piele și inlocuitori, Hune
doara. 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Hune
doara, 2 posturi, data limită 20.07. Tel. 213244. 
Tel. 213244.
• cusâtor piese din piele și inlocuitori, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.08 Tel. 213244
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Hune
doara. 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 9 posturi, data limită 1.09. Tel. 213244.
• cusâtor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan. 20 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• director acțunct societate comercială. 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244
• dfrector adfanct societate comericală, Hațeg,
1 post, data limită 31.10. Tel. 213244
■ dfrector general societate comercială, Hune
doara. 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244.
• dfrector societate comercială. Hațeg, 1 post, 
data limită 31.10. Tel. 213244.
• didgher, Aninoasa, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• dulgher. Brad, 2 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244
• dulgher, Călan, 3 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244
• chdgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244
• didgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244
• ikdgher, Hațeg, 4 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• didgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
26.07. Tel. 213244
• didgher, Petroșani, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• didgher, Petroșani 10 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
o didgher, Petroșani 5 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244
• ihdgher, Vidcan, 1 post, data limită 31.07., 
perioadă determinată. Tel. 213244
• tMgher, Vidcan, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244
o electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 21.07. Tel. 213244
• electrician de întreținere și reparații, Hațeg, 2 
posturi, data limită 31.10. Tel. 213244

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara. 2 posturi, data limita 31.07., perioadă 
determinată. Tel. 213244.
• etedridan de întreținere și reparații, Orăștie,1 
post, data limită 2.08 Tel. 213244.
• etedridan de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.07. Tel. 213244
• etedridan de întreținere și reparații,
Petroșani, 1 post, data limită 31.07. Tel. 213244
• electrician de întreținere și reparații,
Petroșani, 2 posturi, data limită 31D7. Tel. 213244
• etedridan de întreținere și reparații,
Petroșani, 4 posturi, data limită 1408 Tel. 213244
• etedridan de întreținre și reparații, Hune
doara. 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• etedridan montelor de instalații electrice, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• etedridan pentni utilizarea energiei electrice, 
Hațeg, 1 post, data limită 21.07. Tel. 213244.
• electromecanic auto, Deva, 1 post, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hațeg, 3 posturi, data limită 15.08 Tel. 
213244
• falanțar, Călan, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• falanțar, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
26.07., perioadă determinați Tel. 213244.

• falanțar, Petroșani 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• falanțar, Vidam, 4 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinați Tel. 213244.
• femele de serviciu, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 20.07. Tel. 213244.
• flerar-betonitt, Călan, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
• flerarbotonW, Hunedoara, 1 post data limită 
20.07. Tel. 213244.
• Berar-betorM, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• flerar-betonist. Petroșani, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• frezor universal, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1408 Tel. 213244.
• funcționar arhnHstrativ, Deva, 1 post data 
limită 31.07, student Tel. 213244
• galvantzator, Orăștie, 3 posturi, data limită
10.10, persoane cu handicap. Tel. 213244.
• gateiiat la tăiat bușteni, Deva, 2 posturi, data 
limită 30D7. Tel. 213244.
• gataM la tăiat bușteni, Vulcan, 3 posturi, data 
limită31.07.Tel. 213244
• găuitor-fletator, Petroșani 1 post data limită 
14.08 M 213244.
• gestionar depozit Deva, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244.
• gestionar depozit Hațeg, 2 posturi, data limită
31.10. Tel. 213244.
• Inginer construct! civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244.
• Inginer constnicți civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07, 
perioadă determinată. Tel. 213244.
• togtoe-constructor- instalații, Vulcan, 1 post 
data limită 31.07, perioadă aeterminată. Tel. 
213244
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post data limită 30D7. Tel. 
213244.
• inginer economist Deva, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244.
• inginer Industria alimentară. Hațeg, 1 post 
data limită 31.10. Tel. 213244
• inginer rețete electrice, Vulcan, 1 post data 
limita 31.07, perioadă determinată. Tel. 213244.
• inginer topograf, Vulcan, 1 post data limită 
31.07. Tel. 213244
• inspector asigurări. Brad, 1 post data limită 
31.07, perioadă determinată. Tel. 213244.
• inspector asiguriM, Lupeni, 5 posturi, data 
limita31.07. Tel. 213244.
• Inspector aslguări, Petroșani, 10 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244
• inspector asigirări, Vulcan, 5 posturi, data 
limita 31.07. Tel. 213244.
• inspector resurse umane, Deva, 1 post, data 
limita 30.07. Tel. 213244

(5/7.07)

A plecat dintre noi OMUL
ing. MIRCEA CHIRILĂ

pe care nu-1 vom uita niciodată.
Familia ing. Țop

Cu adâncă durere în suflet ne despărțim de prietenul 
nostru de-o viață,

ing. MIRCEA CHIRILĂ
Dumnezeu să-l ierte! 

Sanda și Grigore Purcaru

(7/7.07)

Lacrimi și regrete pentru despărțirea de colegul și 
ft prietenul nostru
U ing. CHIRILĂ MIRCEA

Cristina și Mărioara Popa, familia Măhălean

Un ultim omagiu celui care a fost
ing. MIRCEA CHIRILĂ

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. 

Familia Șurcă

Regretăm din tot sufletul dispariția dintre noi a celui 
care a fost un bun coleg și colaborator,

ing. MIRCEA CHIRILĂ
un om deosebit și un partener de încredere. Sincere 
condoleanțe familiei îndoliate.

Conducerea SC Carpatcement Holding SA Deva

• inspector resme umane, Hațeg, 1 post data 
limita 31.10. Tel. 213244.
• instalator apâ, canal, Deva, 10 posturi, data 
limită 3809. Tel. 213244.
• instalator apă, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244
• instalator apâ, canal, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 31.10. Tel. 213244.
• instalator centrale termice, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 2807. Tel. 213244.

(57244)

• instalata ntrală și gaze, Petroșani,
1 post data limită 31.07. Tel. 213244
• instalator mcălzn centrală și gaze, Petroșani,
2 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244
• instalator tocălzire centrală și gaze. Vulcan, 1 
post, data limită 31.07., perioadă determinată. 
Tel. 213244.
• instalator instalați țehnico-sanitare și de 
gaze, Orăștie, 1 post data limită 2.08 Țel. 213244.

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA 
organizează 

LICITAȚIE DE MASĂ LEMNOASĂ 
Producția anului 2006

Licitația este de tip inchis ți va avea loc la sediul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. IO, in data de 27 
iulie 2006, ora 1O.OO, pentru masă lemnoasă fasonată, masă lemnoasă pe picior ți prestări servicii de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care se licitează este de 2.055,338 mc, aparținând următoarelor grupe 
de specii:

- Cireț: 114,954 mc - Fag: 392,2 mc - Gorun: 245,659 mc
- Plop: 5,7 mc - Răținoase: 1258,825 mc - Frasin: 23 mc
- Tei: 15 mc
Volumul total de masă lemnoasă pe picior care se licitează este de 23.126 mc, aparținând următoarelor grupe de 

specii:
- Răținoase: 7.266 mc - Fag: 14.g56 mc - Diverse tari: 904 mc
Volumul de masă lemnoasă oferit la licitație pentru prestări servicii de exploatare este de 17.866 mc.
Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 

forestier proprietate publică, către agenți economici", aprobat prin H.G.nr. 85/2004.
Documentația care include caietul de sarcini ți listele de material lemnos fasonat ți de partizi oferite la licitație 

poate fi consultată la sediul D.S. Deva ți pe Internet la adresele: www.silvahd.ro ți www.rosilva.ro.
Nu vor fi acceptați la licitație agenții economici care au datorii față de D.S. Deva ți ocoalele silvice din subordine 

sau sunt nominalizați ca debitori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva.
Preselecția agenților economici va avea loc la sediul D.S. Deva, in data de 24 iulie 2006, ora 1O.OO.
Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor 

contractuale vor fi achitate în avans în contul nr. R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank Deva. 
^Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea 

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 0254/224649, fax: 0254/224599, 0254/222481.

(57174)

RECLAME

http://www.silvahd.ro
http://www.rosilva.ro
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S-a lansat alerta de tsunami
•Altă criză. Top modelul Naomi Campbell a 
distrus o parte din bunurile de pe iahtul 
iubitului său, în urma unei crize de furie 
cauzată de faptul că bucătarul navei a în
drăznit să-i facă recomandări privind meniul.

• Prăjitură imensă. Cea mai mare prăjitură 
cu cireșe din lume, cântărind trei tone, 
măsurând zece metri în diametru și acope
rind o suprafață de 80 de metri pătrați, a fost 
preparată la Rust, în sud-vestul Germaniei.

Se mută pe o insulă pustie
Los Angeles (MF) - Johnny Depp a decis 

să se mute cu soția sa, cântăreața Vanessa 
Paradis, și cei doi copii ai lor, Lily-Rose și 
Jack, pe o insulă nustie din Bahamas pe care 
a cumpărat-o în 2004. Cântărețul a descope
rit această insulă în 2004, pe când filma pen
tru prima parte a seriei „Pirații din Caraibe”.

„Vreau să petrec mai mult timp acolo, în 
viitor, pentru că este vorba de un stil de 
viață complet diferit. Va fi locuința noas
tră permanentă.' Este atât de frumos aco
lo, atât de liniștit, te simți atât de liber și 
de relaxat”, a declarat Depp. Totuși, actorul 
nu se va rupe complet de restul lumii, el 
anunțând că își păstrează locuințele din 
sudul Franței și din Statele Unite.

Jakarta (MF) - Cutremurul 
produs ieri, în largul insulei 
indoneziene Java, a avut mag
nitudinea de ^,2 grade pe 
scara Richter, a anunțat Cen
trul american pentru alerte 
de tsunami în Pacific, pre
cizând că a declanșat o alertă 
de val seismic pentru unele 
zone de coastă din Indonezia 
și Australia.

Președintele indonezian Su
silo Bambang Yudhoyono a 
precizat, într-o intervenție 
televizată, că valul a provocat 
moartea a cinci persoane în 
provincia Java de Vest. Mi
nistrul Transporturilor, Hat- 
ta Rajasa, a declarat că în 
urma cutremurului s-au pro-

Valuri mari după seism (Foto: epa)

dus valuri seismice, dar nu a 
putut oferi detalii despre 
gravitatea situației.

Și India a declanșat, ieri, o 
alertă de tsunami pentru Insu
lele Andaman și Nicobar, situ
ate în apropierea arhipelagului 
indonezian, au anunțat surse 
oficiale citate de Reuters.

Morti în inundațiile din China
A A

Accident minier
Beijing (MF) - Cel pu

țin 50 de persoane au 
murit într-un accident 
produs într-o mină din 
provincia chineză Shanxi, 
situată în nordul țării, 
unde sâmbăta după-amia- 
ză a avut loc o explozie 
cauzată de o acumulare 
de gaze, a anunțat tele
viziunea chineză.

Potrivit autorităților 
locale, alte 39 de persoa
ne sunt blocate în con
tinuare în mină, iar echi
pele de intervenție de
pun eforturi pentru a le 
salva. Accidentul s-a pro
dus sâmbătă după-ami- 
ază în mina din locali
tatea Jinzhong.

Simptom
Washington (MF) - 
Pierderile în greu
tate pot constitui 
simptome ale 
instaurării demenței 
la femei, este con
cluzia unui studiu 
apărut în Statele 
Unite.
La studiul realizat de 
o echipă de 
cercetători de la 
Mayo Clinic, au par
ticipat o mie de 
femei care fuseseră 
diagnosticate cu 
demență. Aceste 
femei au înregistrat 
pierderi în greutate 
cu aproximativ zece 
ani înainte de a fi 
diagnosticate cu 
această boală. 
Studiul a fost 
prezentat în Spania, 
la o conferință care 
a avut ca subiect 
maladia Alzheimer.

■ Inundațiile din sudul 
Chinei au provocat 
moartea a cel puțin 164 
de persoane.

Beijing (MF) - Ploile toren
țiale căzute în sudul Chinei la 
sfârșitul săptămânii trecute 
au provocat moartea a cel pu
țin 164 de persoane, inun
darea mai multor orașe, dis
trugerea caselor și blocarea 
unui tronson de cale ferată, 
relatează Reuters.

Precipitațiile au fost de
clanșate de furtuna tropicală 
Bilis, care a omorât zeci de 
persoane în Filipine și Tai
wan. Ploile au continuat ieri 
în sudul Chinei, unde 12 mili
oane de oameni din șase 
provincii au fost afectați de 
inundații, iar 138 de persoane 
sunt date dispărute.

O porțiune a autostrăzii 
Beijing-Zhuhai care face 
legătura între capitală și su
dul țării a fost inundată, în 
zona Hunan nivelul apei atin
gând chiar și trei metri. în 
provincia meridională Guang
dong, inundațiile au afectat 
rețeaua de alimentare cu apă 
potabilă și au provocat între
ruperea electricității în 
orașul Shaoguan, cu o popu
lație de 500.000 de locuitori.

în provincia de coastă Fu
jian (sud-est), inundațiile au 
distrus 19.000 de clădiri și au 
obligat autoritățile să eva
cueze 519.000 de oameni.

cu afișaj electronic

Baby e încă dependentă de prezența ma
mei ei și nu se îndepărtează nici o clipă de ea.

■ Primul bikini din lume 
care măsoară riscul de 
cancer de piele a apărut 
în Anglia.

Londra (MF) - Primul cos
tum de baie din lume care 
este în același timp și sexy și 
sănătos, fiind capabil să mă
soare riscul de cancer de pie
le, a apărut în Marea Brita- 
nie, informează mirror.co.uk.

Un senzor integrat în acest 
costum de baie înregistrează 
intensitatea razelor ultravio
lete și alertează posesorul în 
momentul în care soarele a 
devenit prea puternic.

Dispozitivul, dotat cu afișaj 
electronic, funcționând cu 
ajutorul unor baterii, măsoa

Noul costum măsoară intensitatea razelor ultraviolete (Foto: epa)

ră intensitatea razelor ultra
violete pe o scară de la 0 la 
20. Cu cât nivelul este mai 
mare, cu atât este mai scurt

timpul necesar pentru ca 
soarele să dăuneze pielii și 
ochilor. Nivelul cuprins între 
3 și 5 este considerat ca ni

vel „moderat”, cel între 8 și 
10 este „foarte intens” și cel 
între 11 și 20 reprezintă un 
nivel „extrem”.
Vândut pe Internet

Costumul de baie Smart- 
Swim se poate spăla și poate fi 
purtat in siguranță atât în 
mare cât și în piscine cu apă 
clorinată. Produs de firma 
canadiană Solestrom, costumul 
SmartSwim este disponibil pe 
internet la o sumă de aproxi
mativ 150 de euro și deja a 
avut câțiva cumpărători.

în Marea Britanie se 
înregistrează anual aproxi
mativ 100.000 de cazuri de 
cancer de piele. Această boală 
ucide anual 1.800 de persoane 
în Marea Britanie.

Vocea lui Dumnezeu
Los Angeles (MF) - Actorul american 

Samuel L. Jackson și-a „împrumutat” 
vocea lui Dumnezeu, într-o nouă versiune 
audio a Noului Testament. înregistrările 
beneficiază de vocile multor actori și muzi
cieni de culoare, printre care se numără 
Forest Whitaker, T.D. Jakes, Denzel Wash
ington, Angela Bassett, Blair Underwood, 
Cuba Gooding Jr.

Lui Jackson i s-a oferit șansa să își împru
mute vocea lui Dumnezeu pentru că pro
ducătorii au apreciat că vocea actorului, gravă 
și autoritară, este perfectă pentru acest rol.

„Samuel a terminat înregistrările pentru 
un CD care va cuprinde textul Noului Tes
tament. CD-ul va apărea pe piață în lima 
septembrie și va fi urmat, anul viitor, de 
un CD cuprinzând Vechiul Testament”, a 
declarat o sursă apropiată actorului pen
tru Daily Telegraph.

Clonat manual (Foto: fan)

Obținut prin „donare manuală"
Londra (MF) - Echipa de 

cercetători de la Institutul 
danez de științe ale agricul
turii din Tjele a pus la punct 
o nouă tehnică de donare a 
mamiferelor mult mai ieftină 
decât metoda clasică și cu 
șanse mai mari de reușită. 
Prin această nouă tehnică, 
numită „donare manuală” 
(„handmade cloning”), nucle
ul este eliminat prin sec
ționarea ovulului în jumătate.

Jumătatea care a fost detec

tată ca fiind cea fără nucleu 
va fuziona cu celula prelevată 
de la mamiferul care va fi 
clonat și stimulată în labora
tor să se dezvolte ca embrion.

George Clooney, primul 
porc clonat „manual”, a venit 
pe lume pe 8 iunie. De atunci 
au mai fost obținuți zece 
purceluși, clone ale aceluiași 
porc, reprezentând 21% din 
totalul embrionilor donați de 
echipa de specialiști de la 
institutul danez.

Obiectiv în munții Ei
ger din Elveția, sute de 
tone de rocă simt gata să 
cadă, o nouă atracție 
pentu turiștii care sosesc 
în stațiunea Grindelwald.

(Foto: EPA)

mirror.co.uk

