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Vremea se menține călduroasă. Cerul 
va fi mai mult senin

seara

Ștrandul cu miros de calSi»
dimineața la prânz

In această perioadă, vânzările la aparatele 
Se aer condiționat au înregistrat o creștere 
explozivă. Firmele de profil au fost obli
gate să facă liste de așteptare. (Foto: T. Mânu)
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■ Miros de urină, 
muște, balegă și copite 
de cai fac parte din 
oferta ștrandului Deva.

Deva (I.J.) - Prețul mic și modernizările ștrandului Deva sunt singurele aspecte tentante pentru cei care găsesc o

urmă de răcoare în apa celor trei bazine. Pentru că, dacă vor să stea pe iarba verde din fata bazinului mare, sunt nevoiti să mute păturile constant din cauza mirosului pestilential pe care îl degajă dejecțiile din curtea aflată gard în gard cu ștrandul a unui geambaș de cai. Luat în

colimator în urmă cu două luni de autoritățile locale, bărbatul n-a luat nici o măsură să vândă cabalinele și să- și facă ordine în curte, așa cum a promis. Și nici reprezentanții DSV, DSP, Primăria Deva și Garda de Mediu Hunedoara n-au dat nici un ban amendă, așa cum au

promis, la rândul lor, atunci. „Nu pot face nimic. Sunt legat de mâini și de picioare, spune primarul Devei, Mircia Muntean. în spatele geambașului stau o grămadă de judecători. A fost controlat cu Corpul de Control al Primăriei, a primit 1000 lei amendă, dar ne-a fost returnată”. /p.3

Tichete în loc de masă
Petroșani (I.J.) - Amânarea deciziei de înlocuire a mesei calde pentru minerii din cadrul CNH Petroșani cu tichete de masă n- a rămas fără urmări. Potrivit președintelui LSMVJ, Zoltan Lakatos, minerii au anunțat că din august vor refuza masa caldă pe care o primesc la intrarea în subteran, care oricum este pregătită prost. «La referendumul din unitățile miniere angajații au optat pentru tichete de masă», conchide Lakatos.

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pen- A tru a fi rezolvate cât mai re-cwAm pede cu putință. Ai vreo întrebare 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!

inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a efectuat, în prima jumătate a acestui an, 197 de intervenții la diverse calamități, incendii sau descarce- rări ale victimelor accidentelor rutiere. /p.6 (Foto: T. Manuji
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■ Un bărbat fără adă
post din Hunedoara a 
fost găsit pe stradă mai 
mult mort decât viu.

Hunedoara (T.S.) - Politia municipiului Hunedoara a fost sesizată de către Serviciul de Urgentă al Spitalului din Hunedoara după ce, ieri, în

jurul orei 11:30, a fost adus cu ambulanța un bărbat aflat In comă de gradul 4. în urma investigațiilor s-a stabilit că bărbatul se numește Petru M., de 57 de ani, din Hunedoara, și este cunoscut ca fiind uri om al străzii. „Nu se știe exact dacă bărbatul a fost bătut sau dacă a căzut accidental. Mai ales că era cunoscut ca fiind

un mare consumator de alcool. Urmează să stabilim adevărata cauză a accidentului. Deocamdată starea bărbatului s-a agravat, fiind necesar transferul la Spitalul Județean Deva. Doctorii sunt reținuți în privința șanselor acestuia de supraviețuire”, a declarat purtătorul de cuvânt din cadrul IPJ Hunedoara.

Cazuri noi
Deva (C.P.) - Un număr de șapte noi cazuri de îmbolnăvire cu HIV au fost descoperite în județul Hunedoara în trimestrul al Il-lea al acestui an. în aceeași perioadă s-a înregistrat și un deces în rândul persoanelor atinse de această maladie, /p.5

Taxa pe viciu via diabetRata inflației

Decembrie 2005
Rata anuala a inflației în perioada

I Grafica C L sursa: TVR

■ Taxa pe viciu va 
redirecționa banii 
încasați pentru bolnavii 
de diabet.

Deva (I.J.) - Cei 12.000 de diabetici din județ vor avea bani mai multi pentru medicamentele specifice bolii începând cu luna septembrie. Programul National de Diabet va trece în directa subordine a Ministerului Sănătății, astfel încât CJAS Hunedoara nu va mai avea nici o obligație în ceea ce privește repartizarea fondurilor și medicamentelor 

pentru farmaciile care eliberează astfel de tratamente. „O mare parte din banii ajunși la buget din taxa pe viciu va fi direcționată spre Programul National de Diabet. Aceasta e singura modalitate financiară de a mări plafoanele pentru medicamentele diabeticilor”, declară Ovidiu Bândea, purtător de cuvânt în cadrul CJAS Hunedoara.La nivel national este nevoie, până la sfârșitul anului, de 30 de milioane lei noi pentru acoperirea costurilor medicamentelor pentru bolnavii de diabet.

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
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• Mircea Geoană, președintele PSD, a declarat, ieri, că partidul pe care îl conduce se pregătește pentru alegeri anticipate. El a adăugat că, din punct de vedere politic, România este în cel mai atipic ciclu politic. „Este însă posibil ca, până la sfârșitul acestui an, echilibrul politic precar de acum să se mențină având în vedere ținta de 1 ianuarie 2007", a spus el.

Război și eforturi diplomatice
■ Confruntările între 
Israel și Hezbollah con
tinuă în pofida demer
surilor diplomatice.

in opoziție
Kiev (MF) - Partidul președintelui ucrainian prooccidental Viktor Iușcenko a anunțat, ieri, că trece oficial în opoziție, renunțând la alianța evocată până atunci, cu majoritatea prorusă din Parlament. „începând de astăzi, partidul Ucraina Noastră trece oficial în minoritate, a- dică în opoziție”, a declarat la tribuna parlamentară deputatul Anatoly Kinakh, reprezentant de rang înalt al a- cestei formațiuni. „Opoziția trebuie să-și asume funcțiile de control” asupra guvernului, a adăugat el. Președintele Parlamentului, Oleksandr Moroz, anunțase cu o zi în urmă că au loc negocieri între Ucraina Noastră și formațiunile proruse, în vederea unei eventuale aderări a partidului prezidențial la coaliție.

Viktor Iușcenko (Foto: epa)

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

A avut
succes
Moscova (MF) - Pre
sa rusă a apreciat, 
ieri, că summitul G8 
de la Sankt Peters
burg a reprezentat, 
în ansamblu, un suc
ces pentru președin
tele Vladimir Putin, în 
pofida absenței unor 
rezultate concrete.
„Rusia a obținut ceea 
ce aștepta de la pre
ședinția G8. înaintea 
summitului, mulți au 
prezis că Putin va tre
bui să facă față criti
cilor privind lipsa de
mocrației în Rusia. 
Dar fie c jiu1

■di bear dftu».
prioritățile, fie că toți 
au înțeles că nu ar fi 
productiv să-l atace 
pe Putin și s-a vorbit 
puțin despre demo
crație", afirmă cotidi
anul Komsomoiskaia 
Pravda.

Beirut (MF) - Armata israe- liană a continuat, ieri, operațiunile militare în Liban, de unde milițiile Hezbollah au reușit să lanseze noi rachete spre zonele populate din nordul Israelului, totul pe fondul convorbirilor între o delegație de diplomați ONU și membri ai guvernului israelian pentru dezamorsarea crizei.Aviația israeliană a bombardat, ieri la prânz, principala șosea care face legătura între Beirut, estul Libanului și frontiera siriană. Un camion care transporta medicamente oferite de Emiratele Arabe Unite și care se îndrepta spre Beirut a fost lovit de un obuz israelian și a luat foc.
BilanțuriHezbollah a ripostat lansând 20 de rachete spre nordul Israelului, în special spre orașul israelian Haifa, unde s-au înregistrat daune materiale importante, dar nu au fost semnalate victime. Alte localități vizate de obuzele Hezbollah au fost Safed, Tiberiada, Nahariya și Shlomi.Noile confruntări intervin

Soldații israelieni poziționați în Kiriyat Shmona, nordul țăl, continuă să atace Libanul
I

(Foto: EPA)

Irakieni strânși în jurul rămășițelor mașinii-cap- 
cană (Foto: EPA)

50 de morți în atentat
Kufa (MF) - Cel puțin 50 de persoane au fost ucise și alte 65 rănite intr-un atac cu mașină-capcană comis ieri în orașul irakian Kufa, situat în sudul țării, a anunțat un oficial din cadrul serviciilor locale de securitate, citat de AFP.„Cel puțin 50 de persoane au fost ucise, iar alte 65 rănite”, a afirmat oficialul citat, un colaborator apropiat al guvernatorului provinciei Najaf.Potrivit martorilor, atacul a fost comis în centrul orașului, unde o mașină-capcană a explodat în apropierea principalei moschei, în mijlocul unui grup de muncitori irakieni.La 6 iulie, un atentat comis în același oraș s-a soldat cu moartea a 12 persoane și rănirea altor zeci, majoritatea pelerini iranieni veniți la Kufa, localitate situată în apropierea orașului sfânt șiit Najaf.
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după raiduri efectuate în cursul nopții împotriva unor unități ale armatei libaneze din apropiere de Beirut, împotriva aeroportului din Beirut și a suburbiilor șiite din sudul capitalei libaneze, bastionul mișcării Hezbollah. Potrivit noilor bilanțuri, raidurile aeriene nocturne și cele din cursul zilei de ieri s-au soldat cu 26 de morți în Liban.Până în prezent, operațiunile din Liban s-au soldat în total cu moartea a 230 de persoane, iar oficialii israelieni au anunțat că ofensiva, de

clanșată miercurea trecută după răpirea a doi militari israelieni, ar mai putea continua cel puțin o săptămână.Ministrul Israelian de Externe, Tzipi Livni, a insistat din nou, după o întâlnire cu o delegație de diplomați ONU, ca milițiile Hezbollah să li elibereze „fără condiții” pe cei doi militari răpiți la 12 iulie.
Forță de stabilizareHezbollah a replicat că nu va accepta decât o încetare a focului „necondiționată”.Secretarul general ONU a cerut încetarea schimburilor

de focuri și desfășurarea unei, forțe internaționale de stabilizare în Libanul de Sud, zonă l unde acționează celulele Hez-1 bollah după retragerea israeliană din anul 2000.La rândul său, înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, se , pregătește să efectueze o deplasare în Orientul Mijlociu, după o întrevedere cu Annan i la Bruxelles. în regiune intenționează să se deplaseze și secretarul de Stat american Condoleezza Rice, care va încerca să găsească o soluție 1 pentru dezamorsarea crizei.
Un nou grup de români, evacuat

București (MF) - Un nou grup de circa 200 de cetățeni români și rezidenți în România a fos£ jmicuajt, ieri dimî-jg, XV.XX:• teață, dii Lft eu patru au- i focare, minând a fi preluat cu două avioane din Siria.Cetățenii români și reziden- ții care au cerut Ambasadei României să fie repatriați și nu au putut fi evacuați în cursul zilei de luni au fost contactați telefonic luni seara, de personalul ambasadei, care le-a cerut să se prezinte la sediul misiunii diplomatice române.Ei au fost îmbarcați în au-

focare și au plecat din Beirut la ora 8.30 spre Siria. Din cauza aglomerației de la granița
durează măi mult timp.
Trei aeronaveîn noaptea de luni spre marți au aterizat pe aeroportul Henri Coandă trei aeronave speciale cu 313 cetățeni români și rezidenți in România evacuați din Liban.Operațiunea de evacuare a cetățenilor români din Liban a început luni dimineață, sub coordonarea Ministerului de

Externe, și a beneficiat de supraveghere cu mijloace tehnice moderne, pentru a preîntâmpina producerea vreunui incident-neplăcut. Traseul autocarelor a fost urmărit prin satelit. Orarul evacuării a fost convenit cu autoritățile militare israeliene.Din datele deținute de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în Liban s-ar fi aflat, în momentul declanșării de către Israel a campaniei militare în această țară, circa 1.000 de cetățeni români, îm- părțiți în două categorii: rezidenți și turiști.

Pe primul loc 
la fraude

Târgu-Mureș (MF) - Șeful delegației CE, Jo- natli v Șcheele, a detla- rat, ieri, că România es- , te pe primul loc în privința cazurilor investigate privind presupuse fraude cu fonduri europene în raportul OLAF și în cel al Comisiei privind lupta împotriva fraudei și protecției intereselor financiare ale UE. Rapoartele au ca bază informațiile furnizate de autorități locale și presă.
Negocieri despre frontiere
■ România negociază cu 
UE formatul de coopera
re transfrontalieră cu 
Moldova și Ucraina.

București (MF) - România negociază cu Uniunea Europeană menținerea formatului bilateral de cooperare trans- frontalieră cu Republica Moldova și cu Ucraina, în cadrul noului instrument de vecinătate.
Există o propune- 
re de comasare a 
managementului ?
pentru programele *
de vecinătate la 
formala România- 
Moldova-Ucraina.
Mihai Ungureanu ™ ‘ ~

......... -...... . ........ .........  ‘ MMinistrul de Externe, Mihai Ungureanu, a avut, luni, la Bruxelles, o întâlnire cu comisarul european pentru Afaceri Externe, Benita Ferrero- Waldner, consacrată programelor de cooperare transfron- talieră și noului instrument de vecinătate.

în prezent, România are programe de cooperare separate cu cele două țări învecinate din nord și est, iar acestea sunt mult diferite ca ritm de implementare și puncte de interes.
Noi propuneriComisarul european a preluat argumentele României și a anunțat că va formula noi propuneri, care să includă și aceste puncte de vedere.în paralel, în baza noului instrument de vecinătate al Uniunii Europene, România va asigura secretariatul și autoritatea de management pentru un program transfron- talier de cooperare pentru Marea Neagră, la care ar trebui să ia parte toate statele riverane.Pe de altă parte, tot referitor la frontierele estice ale României, Ungureanu a precizat că România va trebui să elaboreze o componentă estică, alături de Polonia, a politicii privind migrația, pe modelul colaborării mediteraneene, în baza conferinței de la Rabat.

I

Contra Israelului într-s mină pistolul, în cealaltă Coranul - îndemnul sub care s-a desfășurat ieri un mare mittng anti-israelian în cental teheranului. în fundal, un Mds'țer cu chipul liderului Hezbollah, Hassan Nas- < rallah. (Foto: EPA)
Arsenal al SUA lângă Phenian

Pusan (MF) - Un grup de portavioane americane a ajuns, ieri, în Coreea de Sud, pe fondul tensiunilor din regiune produse de testele cu rachetă efectuate de Coreea de Nord în urmă cu două săptămâni.Grupul de portavioane, însoțit de nava USS Entreprise cu propulsie nucleară, și care include printre altele un crucișător și un submarin de

atac, a ajuns în portul Pusan, din sud-estul Coreei de Sud, a anunțat Marina americană într-un comunicat.Coreea de Nord a sfidat a vertismentele internaționale testând, acum două săptămâni, șapte rachete, printre care și una cu rază lungă de 1 acțiune de tip Taepodong-2, despre care experții afirmă că ar putea atinge teritoriul a- merican.
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• Biciclist accidentat. Un biciclist, Petru C„ în vârstă de 63 de ani, din Deva, a fost accidentat grav, ieri dimineață la ora 7:30, de o Dacie condusă de Petru D., în vârstă de 33 de ani. Potrivit polițiștilor, biciclistul a încercat să traverseze strada în zona intersecției de la Miorița fără să se asigure. (T.S.)
• CD-uri și DVD-uri contrafăcute. Polițiștii Formațiunii de Poliție Rurală Deva au depistat-o, duminică, pe C.C., de 24 de ani, din Hunedoara, casieră la o societate comercială din Hunedoara, în timp ce oferea spre vânzare CD-uri și DVD-uri contrafăcute, fără a poseda documente de proveniență. (T.S.)

Varîațiuni pe 
aceeași temă
Tiberiu Stroia_________
tiberiu. stroia@infom) media jo

Fluturând cașcheta de motociclist prin fața 
poporului, premierul Tăriceanu 
îndeamnă liberalii să-și facă un control pe la 

CNSAS. Asta ca să vadă poporul că ai lui sunt 
ca brazii și că nu au făcut exerciții de dictare 
pe la mesele Securității. Ce a uitat premierul 
a fost să la ceară liberalilor și un control al 
averilor. Prietenul lui, Dinu Patriciu, știe de 
ce! De fapt, mesajul premierului se dorea a fi 
un croșeu aruncat din voleu marinerului de 
cursă mai mult sau mai puțin lungă, Traian 
Băsescu. Și asta pentru că pe președintele 
Băsescu îl cam dor anumite dosare. De care 
se pare că nici doctorii de la Viena nu l-au 
putut opera.

Una peste alta, țara merge bine. 
Președintele e din nou capabil să 
danseze și să ofere poporului mostre de popu

laritate. Pe care le vrea contabilizate în 
cutiuța electorală a PD-ului. Cât despre Cos- 
min Gușă, ăsta s-a făcut taximetrisț de vară. 
Zice că, în felul acesta, va avea ocazia să 
intre în contact cu problemele electoratului. 
Căruia îi va explica ce înseamnă să schimbi 
direcția doctrinei politice după cum bate vân
tul Puterii. Și când nici asta nu merge, să te 
proptești, dracu1, într-un PIN.

Anumite cabinete și birouri individuale 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. 
Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți 
GRATUIT Cuvântul Liber:
- Sabinei medical doctor Ana Georgeta, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Chlriac Vasile, din Hunedoara
- Birou notarial Farcaș tadislau, 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
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

Pentru unii nu există
■ Legile existente nu 
permit autorităților să 
facă ordine în propriul 
oraș.

|NA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Legea nu permite accesul fără mandat în curtea unui om. Așa că, geambașul de cai, care întreține constant între 10 și 17 cai în zona Ștrandului Deva, continuă să sfideze autoritățile. Oamenii care locuiesc spun că de când e cald afară e dezastru.„Este un miros insuportabil, acum, că s-a încălzit afară! Ne-am pus aer condiționat, plase la geamuri. Dar mai apar tăuni uriași pe casa scărilor atrași de guno

iul care crește din nou pe zi ce trece”, spunea Irimie Ha- țegan.
Autoritățile, dezarmateAutoritățile spun că monitorizează situația, au cărat chiar 8 remorci de gunoi pe banii contribuabilului din curtea geambașului, dar nu pot da amenzi. „Nici o lege nu îmi permite să-l oblig să nu crească animale în curte. Doar cu un act judecătoresc se poate intra în curtea lui și face ordine”, declară Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii de Mediu Hunedoara. „E problema mediului și a primăriei. Să și-o rezolve. Colegii mei nu au avut acces în gospodărie și nu pot intra fără mandat”, susține Marius Lăzărescu, director DSV Hu

nedoara. „în urmă cu o lună era liniște. Poate că a crezut că se uită”, afirmă dr. Dan Magheru, director DSP. „Nu pot să intru în curte fără mandat. Iar mandatul nu-1

lege?poate primi pentru că el 1 gurează cu domiciliul în Ge mania. E ajutat de judecător asta e tot ce pot să spun concluzionează primarul D vei, Mircia Munteanu.

Caii și proprietarul lor sunt impasibili la amenințările autorităților
(Foto: T. Mânu)

Tabere cu finanțări nerambursabile
■ Tabere cu program 
educativ, oferite gratuit 
pentru copii, tineri și a- 
dulți.

Deva (S.B.) - în această vară, Asociația „Sprijiniți Copiii” a pregătit - pentru prima dată reușindu-se atragerea de resurse umane, financiare și materiale - tabere de vară pentru copii, tineri și adulți, în Centrele de vacanță Strungari și Cugir. în aceste tabere vor pleca persoane selectate după mai multe cri

terii, dominate de șase domenii propuse de organizatori, în urma selecției au fost admiși 556 beneficiari din județele Alba, Hunedoara, Sibiu și municipiul București. Dintre aceștia, 75% sunt copii, 15% tineri și 10% adulți. Toți cei selectați beneficiază de cazare gratuită iar costurile de transport, masă și salarizare echipe sunt asigurate din finanțări nerambursabile și sponsorizări pentru 420 de participanți, 136 plătind personal. Taberele vor cuprinde 18 serii de participanți. O

serie durează între 7-10 zile și are între 24-45 de beneficiari.Repartizarea acestora pe cele două centre a fost făcută până în septembrie inclusiv, la Cugir ajungând 270 de participanți și la Strungari 286.

Există și tabere gratuite (Foto: cu

Conferință
Deva (S.B.) - Asociația Umanitară „Setras” Deva organizează, în 21 - 23 iulie, Conferința Internațională de Medicină Populară și Remedii Naturale care cuprinde tematici diverse, meloterapie, prezentare de produse și documentație, lansări de carte. Manifestarea are loc la Casa de Cultură din Deva. Intrarea este gratuită pentru elevi, studenți, pensionari și persoane cu handicap.

Cu prefecții împotriva primarului
■ Deși prefecții i-au 
dat pe rând dreptate, o 
femeie din Hărău a 
rămas tot fără pământ.

Hărău (D.I.)— Maria Poenar din Banpotoc, comuna Hărău, consideră că este nedreptățită de primarul Petru Dălie, care refuză să o pună în posesie, deși terenurile care ar trebui să îi revină nu au suferit îmbunătățiri funciare și nu sunt ocupate de clădirile fos

tului CAP. „De ani de zile am făcut sesizări la Prefectură dar, deși mi s-a dat dreptate atât de către fostul prefect Aurelian Serafînceanu, cât și de către Cristian Vladu, cei de la Primărie refuză să ne pună în posesie, pentru că suntem mai mulți cetățeni în această situație. Oare de ce nu se respectă o decizie a prefectului?”, ne-a declarat Maria Poenar. Din păcate, în cursul după-amiezii de ieri nu am reușit să luăm legătura cu

primarul Petru Dălie, pentru a-și exprima punctul de vedere. De la Prefectura județului Hunedoara ni s-a comunicat că situația respectivă urmează să fie analizată în perioada următoare. „Am dispus să se efectueze un control de fond la Primăria Hărău, astfel încât va fi verificată legalitatea tuturor hotărârilor de CL și a actelor emise de primar în ultimul an, după care ne vom pronunța și asupra acestei pro- Attila Dezsi (Foto: T. Mânu)bleme”, ne-a spus subprefectul Attila Dezsi.
CL - Drept la

Deva (T.S.) - în urma articolului apărut în Cuvântul Liber intitulat „A atins Mafia Prefectura?”, Instituția Prefectului - Județul Hunedoara face următoarele precizări.„Pentru o corectă informare a cititorilor facem precizarea că în articol s-a strecurat o eroare. Structura la care prefectul Cristian Vladu a făcut referire nu este SRI- ul. Este vorba despre UM 0962 fostul 0215 (doi și un sfert). Susțin cu toată convingerea că Serviciul Român de Informații este o instituție serioasă și nu încearcă discredi- 
Monitorizare

Deva (I.J.) - DGASPC Hunedoara va identifica și monitoriza sau va interveni pentru copiii care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate.Potrivit Ordinului 219, cetățenii români care au copii minori în îngrijire și doresc obținerea unui contract de muncă în străinătate au obligația de a notifica Serviciului Public de Asistență Socială sau persoanelor cu atribuții de asistență socială

replicătarea prefectului. SRI se o- cupă la modul serios și responsabil de protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor români și apărarea valorilor constituționale supreme. De asemenea SRI-ul se ocupă de consolidarea legăturilor cu societatea civilă și cu toate instituțiile formatoare ale opiniei publice, oricare ar fi orientarea acestora, atâta vreme cât acestea militează pentru consolidarea democrației.”, se arată în comunicatul remis de Instituția Prefectului.
minoridin consiliul local pe raza căruia domiciliază nominalizarea persoanei în întreținerea și îngrijirea căreia vor rămâne copiii.El se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinți în situația în care aceștia sunt plecați la muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor monoparentale, precum și copilului lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre judecătorească, are obligația creșterii și educării acestuia.

acestei veri. Dacă vă petrece# 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 îh 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, lnt.8834.
0720/400437.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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1834 - S-a născut pictorul impresionist francez |dgar 
Degas.
I896 - S-a născut romancierul bFitanic A.J. Cronin 
—;■Mrjțxra («Citadela»).

-Mr 'W 1898 - S-a născut Herbert Marcuse,
W I filosof și sociolog german țm. 1979).

Mjflh ; » I 1946 - S-a născut tenismanul Iile 
aa ; Năstase (foto), câștigător al Turneu-

*" 9 i 1°* Campionilor din S0A, declarat 
jucătorul numărul unu al anului 1972.

1947-S-a născut Brian May, chitaristul formației Queen.

5
1957 - A fost lansată prima rachetă cu cap nuclear, în 
Fucca Flat, Nevada.

T

961 - Prima proiecție de film în cursul unui zbor de 
rasageri, într-un avion aDarținând companiei americane 
WA.

Cer mai mult senin. Maxima va fi de 31°C, iar minima de 17°C.
Prognoza pentru două zile
Joi. Cer mai mult senin. Maxima va fi de 33°C, iar minima de 17°C.
Vineri. Cer mai mult senin. Temperatura maximă 32°C. Minima va fi de circa 18°C.

Calendar Creștin-Ortodox______________________
Cuv. Macrina; Cuviosul Die; Cuv. Serafim de Sarov.

Calendar Romano-Catolic_____________________
Sf. Arsenie, pustnic.

Calendar Greco-Catolic_________________________
S. Macrina, sora s. Vasile cel Mare, c.; S.Die, c.

Energie electrică ____-____ _________ ___ __________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
8.30-15.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl. E4, Direcția Sil
vică, I.T.M.;
8.30-15.00 în localitatea Săcărâmb;
9.00-17.00 în localitățile Gurasada, Câmpuri, Câmpuri 
de Sus, CFR Câmpuri, Câmpuri Surduc, Tătărăștl, Burjuc 
și Tisa.
10.00 - 18.00 în localitățile Toplița, Dumbrava de Sus și 
Dumbrava de Jos.

Gaz metan _______________ _ ________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă___________ ____________________________ ;_____ ;
Astăzi, furnizarea apei potabile va ti întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe str. A. Ipătescu și Zamfirescu.
8.00 - 15.00 la PT17 - Al. Patriei și pe Str. Horea și Al. 
Sahia.

RKȚETA ZILEI 

Ciorbă de lobodă
Ingrediente: 10-12 legături lobodă, 2 cepe, 2 morcovi, 2 linguri orez, 1 litru borș, 2 ouă, 1 lingură bulion sau suc de roșii (250 ml), sare, puțin ulei, o legătură pătrunjel sau o legătură leuștean.
Mod de preparare: într-o oală cu apă (6 litri) se pune ceapa tăiată mărunt, morcovii dați pe răzătoarea mare și cele două linguri de orez (după ce a fost bine spălat). După ce au fiert legumele, se pune bulionul sau sucul de roșii. între timp loboda se curăță, se spală și se toacă mărunt, după care se pune în oală. Când sunt fierte toate legumele, se adaugă borșul și puțin ulei. Separat se face o omletă, care se taie fâșii și se adaugă în ciorbă, se mai lasă 2-3 min. La sfârșit se pune leușteanul tocat mărunt. Se servește caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Berbecîncepeți ziua obosit șl nervos, motiv pentru care nu este exclus să aveți probleme la serviciu $1 cu partenerul. Nu vâ lâsați copleșit de un insucces în afaceri.
TaurPartenerul de vlați vâ înțelege greșit dorința de libertate. Aveți grija ce șl cum spunețil La nervi, există riscul să rostiți cuvinte greu de Iertat. Exprlmatl-vâ cât mal clar.
GemeniDimineața nu reușiți să vâ respectați programul din cauza unor evenimente neprevăzute. Nu este momentul să vă ocupați de afaceri, pentru că rlscațl un eșec.
RacAflați că o persoană apropiată este grav bolnavă sau chiar mal rău. VI se cere ajutorul șl sunteți nevoit să faceți mai multe dramuri, împreună cu prietenii șl cu familia.
LeuRelațiile cu pFletenll nu merg prea bine. Aveți tendința de a fi autoritar șl vreți să ImpuneȚi punctul de wtiere chiar și ta familie, spre dezamăgirea partenerului NI vieți.
Fecioară _ _ _ . . , „ .......întâmpinați dificultăți la serviciu, din cauza jiiftflfor dumneavoastră nonconformiste. Nu vâ eneoa|l șl împăcațl-vă cu ideea ci alții pr"ferâ cărârlle aeja bătătorite.
"alanțiAmânați întâlnirile de afaceri, pentru ci nu sunteți ta cea mal bună formă la capitolul comunicare. Este Indicat să evitați deciziile importante, mal ales la locul de muncă.
ScorpionRelațiile cu prietenii sunt foarte bune, însă partenerul de viațâ s-ar putea si nu vă aprecieze deloc exagerările. Dați do.aaă de tact șl ;ineți con! șl de pitarile altora.
SăgetătorAveți op rezolvat a mulțime de probleme dificile. Dacă nu reușiți să vă controlați nervozitatea, există riscul să faceți gesturi pe care le veți regreta. Acordați atenție familiei.

Soluția Integramel din numărul 
precedent: B - S - SOL - CUNUNI
- ET - LAVE - TUI - NI - EROI - 
R - BAROSANA - PAPA - TRON - 
SÂNT - AR - VAS - IC - MS - A
- IMPARAT - LP - 01 - ALE - REN
- CRAI - PIRAT - NARA - ST - HR
- INII

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica______ 929

227091 
212725

112
981

Dispecerat gaz 
Informații GER
Urgențe_______
Pompieri
Jandarmerie______________ 956
Poliție____________________ 955
OJ.P.C. HD - 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Capricori ■___ .. _________________Este posibil să se accentueze dificultățile financiare șl problemele sentimentale. Nu îl reproșați partenerului că face cheltuieli inutile. Sunteți invitat la o petrecere.
VărsătorNu sunteți mulțumit de nimic și aveți tendința ne a-i critica pe cei care vâ Ies în cale. Nu încheiițl contracte. Riscați să faceți greșeli care vă pot pune ta conflict.
PeștiFiți prjdent șl tempera{i-vâ nervozitatea! Altfel, riscațj să aveți probleme eu sănătatea. Intrațl ta posesia unei mari sume de bani, din cauza căreia vă certați cu partenerul.

(

X ACASĂ g
0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

700 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:10 Chaily (dramă SF, 

v fjSUA. 1968). Cu: Cliff 
Robertson.

1035 50 de ani de divertis
ment In 50 de emisiuni 

1130 Bucuriile muzidi 
12:05 Misterele dn Sankt

El Petersburg (r) (ep. 12) 
13D0 Vreu să fiu... cu Itsy și 

Brtsy(r) 
1330 Desene animate: Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Corry și testul lumii (r)

B (ep. 11) 

15:30 Oameni ca noi (r) 
161X1 Conviețuiri. Magazin 

pentru atte națio
nalități 

1700 Corry și restul lumii
B(ep. 12, comedie, SUA) 

1730 Doctor Becker (ep.

El 13). Cu: Ted Danson 
18:00 Misterele dn Sankt 

Petersburg (ep. 13, 
dramă, Rusia/SUA) 

191X1 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo.

20:20 Neveste disperate
n (film serial, comedie 

s amară, SUA 2004). 
Cu: Teri Hatcher 

21:10 Ochiul magic Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:10 CSI - Crime și inves

ti tigații (serial, thriller, 
“ SUA, 2004). Cu:

1 William L. Peterson 
23:05 50 de ani de divertis

ment în 50 de emi
siuni

24:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
020 Articolul 99 (dramă, 
„ SUA 1999). Cu:
•• Kiefer Sutherland, Ray 

Lyota
2115 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:05 Ultima confruntare
ta (r) (dramă, SUA. 

2000). Cu: Peter 
Gallagher

700 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, 

r)
101X1 Ishtar (film, r) 
121X1 Walker, polițist texan

— (ș, r). Cu: Chuck Nor- 
“ ris, Clarence Gilyard 

Jr., Sheree J. Wilson, 
Judson Mills 

13D0 Știrile ProTv 
141X1 Trenul morții 
v Qtpartea I)

(thriller, SUA 1999). 
Cu: Rob Lowe, 
Kristin Davis, 
Esai Morales, 
John Finn, 
Mena Suvari, 
Sean Smith,
R.: David Jackson, Dick 

Lowry
16D0 Tânăr și neliniștit 
▼ B(film serial) 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy

B (film serial) 

1830 La Bloc (r) 
191X1 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20*30 Nu mișcă nimeni!
■ ; 7 (thriller, SUA 1994).

, Cu: Judd Nelson, Gina 
Gershon, Nick Mancu
so, Frank Cassini, Mar
ilyn Norry. R.: George 
Erschbamer 

22:15 Meseriașii (serial) 
231X1 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare 

2345 Doi bărbați și 
n jumătate (ep. 15-16, 

comedie, SUA 2003). 
Cu: Charlie Sheen, Jon 

Cryer, Angus T. Jones, 
Marin Hinkle, Melanie 

Lynskey
045 Familia Bundy (r) 
1:15 Meseriașii (r) 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)

145 Știrile Pro Tv 
245 la Bloc (r) 
330 Nu mișcă nimeni!

(film, r) 

51X1 Te vezi la Știrile ProTv
fr)

6.00 în gura presei cu 

Mircea Badea. 
Revista presei

700Știri
9:00 în gura presei 

(reluare).
< Revista presei 

cu Mircea Badea 
lO.’OO Concurs interactiv 

11D0 Dădaca
E](film serial) 

1200 Anastasia
B(film serial, dramă, 

Rusia, 2003). 
Cu: Elena Korikova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

13:00 Observator 

cu Simonă 
Gherghe 

13:45 Tablou de nuntă 

(reluare) 
(divertisment) 

161X1 Observator 
16:45 Secretul Măriei

B(film serial) 

191X1 Observator 
cu Alessandra 

Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

20:45 Divertisment 
Farse la 

Antena 1 
(retrospectivă) 

23:00 Observator 
cu Letiția 
Zaharia. 
Sport

24:00 Bordelul vampirilor 

t» (film artistic, 
thriller, SUA. 1996). 
Cu: John Kassir, 
Erika Eleniak, 
Dennis Miller, 
Angie Everhart. 

Regia: 
Gilbert Adler

2:00 Concurs 

interactiv
3:00 Observator 

(reluare) 
4:00 Anastasia 

g (film serial, 
reluare)

5:00 Dădaca 

H (reluare)

91X1 Sărutări furate (r) 1000 
i Plaja lui Măniță (transmisiune 

directă) 1130 Caracatița (s, r) 
• 1230 Dragul de Raymond (s, 
i r) 13:00 Școala părinților (rj 

i 14:00 Spellbinder: Tărâmul
Dragonului (s) 1430 Aventuri 
secrete (s) 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Lecția de engleză (r) 

! 17:00 Omul între soft și moft
1735 Sărutări furate (s) 1830
Ulița spre Europa 191X1 Na
tură și aventură 1930 Dragul 

î de Raymond (s) 201X1 Cum să 
nu ne îmbrăcăm (doc. Anglia) 
2035 Caracatița (ep. 5, Italia, 
1984,1998) 2130 Ora de știri 
2230 Malena (dramă, Italia, 
2000) 0:10 Jurnalul Euronews 
025 Box. CE 125 Fetele din 

Piața Spania (film, r) 3:10 Ora 
de știri (r)

830 Ciocolată cu piper (s) 030 
Iubirea mea, păcatul (s) 1130 
Celebritate (r) 1230 Minciuna 
(s) 1330 înger sălbatic (s) 

1530 Marilyn (s). Cu: Scarlet 
Ortiz, Jorge Reyes 1630 Visuri 
fără preț (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s, Mex
ic, 2004) 2030 La Tormenta 
(s) 2130 Tărâmul pasiunii (s) 
2230 Bărbatul visurilor mele 
(ep. 1, Venezuela, 2(k>5) 2330 

Celebritate (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Lori (r) (di
vertisment) 230 Acasă în bu
cătărie (r) 330 Poveștiri ade
vărate (r) 445 Dorința (s)

1120 Țara Iu1 Papură Vouă 
11:35 Teleshopping 12:00 
Look who is winning 13:15 A 
treia planetă de la Soare (s) 

’ 1335 Cosby (s) 14D0 That's 
: 70's show (s) 14:30 Miezul ’ 
I problemei (r) 1600 Naționala

de bere 1630 Trădata (s, Ve
nezuela, 2003)1730 întreabă- 

I pe Gabi 1830 Știri Național 
; TV 1945 Țara Iu'Papură Vouă

20:00 Obsedați de sex (s) 
2030 Will și Grace (s) 21 DO 
Miezul problemei 2230 Știri 
Național TV 23D0 Banii sau 
viața (s)

9D0 Marcelino, pan y vino (s, 
r) 10D5 Cheers (r) 1130 Visuri 
americane (r) 1230 Echipa de 

ș elită (r) 1330 Marcelino, pan ;
y vino (s) 14:45 Bette! (s, r) 
16D0 Ghici ce-mi place la tine 
(s, r) 17:00 Echipa de elită (s) 

: 1800 Echipa de elită (s) 1900 : 
1 Visuri americane (s). Cu: Gail ;

O'Grady, Tom Verica, Brittany 
Snow, Will Estes, Sarah Ra
mos, Ethan Dampf, Vanessa i 

! Lengies 2000 Echipa de elită 
j (s) 22:00 Cum să faci o cu- > 
‘ vertură americană (dramă,

SUA 1995) 030 Cheers (s)

1140 Interviu cu Gus Van Sânt 
(2003) 1200 RedMi (aventuri, 

Danemarca, 2004). 13:25 kne- 
dere înșelată (dramă, Canada,
2003) . 1500 Dirty Dancing 2: 
Nopți In Havana (romantic, 
SUA 2004) 1630 Valetul Bob 
(comedie, SUA 2005) 1800 
Regele Arthur (aventuri, SUA

2004) . 2tt00 Alfie (comedie, 
Marea Britanie, 2004). 21:50 
Bobby Jones: 0 sdipire de 
geniu (biografic, SUA 2004). 
2400 Dispărutele (dramă, SUA, 
2003)2:15 Cealaltă junătațe- 

(comedie, Marea Britanie,

730 Sport, dietă și o vedetă 
(r) 8.00 Sport cu Florentina 
840 Mariana - Prețul inocen
ței (r) 940 Sunset Beach (s) 
10:40 Dragoste și putere (r) 
1130 Tele RON 1300 Garito
- p. I+I116.05 Dragoste și pu
tere (s) 1700 Camera ascun
să 1730 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 1800 Focus 1900 Mariana
- Prețul inocenței (s) 201X1 7 
bAni de-acasă 2030 Cash Taxi 
2100 Kiss Adventure 22D0 

Totul despre sex (s, comedie, 
SUA 1998) 2230 Focus Plus 
2330 Trăsniți în N.A.T.0. (r) 
2400 Mutant X (s) 1 DO Focus

655 Viața dimineața. Cu Sorin 

Ganciu și Oana Frigescu 900 
Fan X. Videodipuri IODO Euro- 
maxx (r) 1030 Euroblitz (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 

Stancu 1200 Euromaxx (docu
mentar) 1230 Teleshopping 
1305 Briefing (r) 1400 Tele
shopping 1435 Lumea cărților 

1500 Teleshopping 1535 Eu
roblitz: Cinema (r) (documen
tar) 16D0 Nașul. Talk-shOw cu 

Radu Moraiu (r) 18D0 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi , 
Mbela 20:15 Film artistic 

22:00 Nașul. Talk-show. Cu 

Radu Moraru 2400 Știri. Emi
siune informativă

1200 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1400 

Realitatea de la 14:00 1450 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 1700 Realitatea 
de la 1700 1745 Editorii Re
alității 1800 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
100% cu Robert Turcescu 
2100 Realitatea de la 21:00 
2155 Prima ediție 22D0 Zece 
fix. Cu Stelian Tănase 2300 
Realitatea de la 23:00 2345 
Ziarul Realității
® ■ "• '■ 

MMMMmI 
8.00 Mașinăriile de război ale ' 
secolului XXI 900 Motociclete 
americane 10:00 Planeta al
bastră 11D0 Mașini extreme 
121X1 Motociclete americane 
131X1 Spionii 1400 Mașinăriile 
de război ale secolului XXI 
15D0 Confruntări și fiare vechi 
1600 Brainiac. Maniaci ai 
științei 1700 Curse 18D0 Au
tomobile americane recondi
ționate 19D0 Mașini extreme 
2000 Vânătorii de mituri 
21D0 Motociclete americane 
221X1 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2300 Big Daddy Kus- 
tomizer 2400 Constructorii de 
motociclete
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Testare gratuita pentru HIV
nMTKKII:

www.hivability.ro
Deva (C.P.) - Site-ul con{ln» Inf iții despre programele 
de Educație Medicala Continua b Distanța oferite de Fun
dația Romanian Angel Appeal, Acestea sunt destinate 
celor care lucrează în sistemul de servicii medicale.

GURA VAS.VT1IR BNR - IHUNBBR
1 euro 3,5853 lei

1 dolar american 2,8646 lei

1 g aur 59,6574 lei

■ Zonele cu cea mai 
mare incidență a 
îmbolnăvirilor sunt 
Deva și Valea Jiului.

Clara Păs______________________
clara.pasglnformni edli.ro

Deva - Numărul total al persoanelor din județ aflate în evidență cu HIV/SIDA este de 244. Un număr important se înregistrează în rândul adolescenților născuți în perioada anilor '88-’90, dar în ultimul an a crescut mult numă

rul cazurilor pozitive la adulți. Grupa vizată este cea a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 30 de ani, active din punct de vedere sexual, a declarat dr. Otilia Sfetcu, coor-
ContfB d* Mii nfttult
• Deva, Policlinica de pe strada
Mlhal Emnescu ______________
• Hunedoara, Spital ■ Etajul 1 al 
Policlinicii ■ marțlîntre orele 9-12
■ Petroșani, Spital - Comparti- 
mentul DSP ■ joi între orele 9-12
• Hațeg, Spital - Serviciul de 
Urgență - vineri între orele 9-12

donatorul Centrului de Consiliere și Testare Hunedoara. Acest centru oferă consiliere personalizată și posibilitatea testării gratuite a persoanelor (în special a gravidelor) care doresc să afle dacă au HIV. în ambele situații se garantează confidențialitatea. Testările se pot face și sub protecția anonimatului. Rezultatele se pot folosi la angajare sau sunt utile în cazul celor care se căsătoresc. în județ, s-au efectuat 2881 de testări (laboratoare private, maternități), iar alte 373 în Centru. Recoltarea sângelui și analiza 
probelor se fac în condiții de 
maximă securitate (Foto: cl)

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 9 7 5
2 4 3

5 3 6 1 2
7 5 2 3

8 3 7 1
8 1 6 2

4 3 2
3 1 2 4
7 5 8 6

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

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

CUVÂMHI. îți face viața mai ușoară!

Te-al gândit cum ar fi să îți 
facem noi cumpărăturile?

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

tul Liber, decupează talonul participant, 
completează-1 și depune-1 la O.P.l C.P. 3 
Deva, in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau trimite-1 la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până in 29 
iunie (data poștei). Mai multe taloane, 
mai multe șanse de câștig! Iar dacă vrei 
să nu ratezi nici un talon și să econo
misești 4,1 lei față de cumpărarea zilnică 
a ziarului, fă-ți un abonament pe o lună 
cu numai 8,9 lei.

De data asta iți dăm chiar 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, in 28 iulie, in prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
in ediția din 29 iulie.

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

Mult succes!

Talon pentru concurs - 19 Iulie 2006
Nume______________________ Prenume_______________________
Adresă_______________________________ _____________________
Telefon___________________ Sunteți abonat?_________________

CONCURS

Banca Comercială Carpatica inaugurează a doua unitate operațională în județul Hunedoara
- Interviu cu dl. Iulian Sabău, director 

al Sucursalei BCC Deva -

O nouă unitate bancară își face simțită 
prezența în județul Hunedoara - 
Reprezentanța Simeria, a doua unitate 
a Băncii Comerciale Carpatica în această 
zonă care succede deschiderea, în anul 
2003, a Sucursalei Deva. Carpatica 
deține, în prezent, un număr de 178 de 
unități pe întreg teritoriul țării. Până la 
sfârșitul anului 2006, în țară vor 
funcționa peste 200 unități BCC. Direc
torul Sucursalei Deva, domnul Iulian 
Sabău, a avut amabilitatea să ofere câte
va informații interesante legate de inau
gurarea Reprezentanței Simeria pe care, 
de asemenea, o conduce și informații 
despre produsele și serviciile Băncii Co
merciale Carpatica.

Reporter: Domnule director, vă rog să 
îmi permiteți, pentru început, să vă feli
cit cu prilejul inaugurării celei de-a doua 
unități BCC în județul nostru. Care este 
motivul care a determinat pătrunderea 
cu cea de-a doua unitate a Băncii Co
merciale Carpatica pe piața bancară din 
județul Hunedoara?

Iulian Sabău: Vă mulțumesc pentru 
urările adresate și doresc să salut, cu 
această ocazie, clienții actuali și 
potențiali ai băncii noastre.

Sucursala Deva a Băncii Comerciale 
Carpatica, operațională din 2003, a avut 
un succes deosebit pe plan local și sun
tem convinși că, și în orașul Simeria, 
clienții vor fi încântați de oferta noastră. 
Pe lângă gama diversă de produse avan
tajoase pentru clienți, noi am propus și 
o nouă abordare în oferirea serviciilor 
bancare, constând în promptitudine 
maximă în servire, multă flexibilitate și 

apropiere de clienți, de nevoile și 
cerințele lor. Acestea ne-au determinat 
să propunem conducerii băncii des
chiderea celei de-a doua unități în 
județul Hunedoara, la Simeria, și sunt 
convins că va fi primită cu mare interes 
de locuitorii zonei.

Reporter: Știm cu toții că BCC pro
pune o gamă variată de produse și ser
vicii. Prin ce se individualizează acestea 
în comparație cu cele oferite de con
curență?

Iulian Sabău: Politica Băncii Comerciale 
Carpatica plasează în plan principal clien
tul pe care îl considerăm partenerul nos
tru egal și pe care îl tratăm cu respect, 
oferindu-i produse și servicii de cea mai 
bună calitate. împreună cu conducerea 
băncii, specialiști de calibru în dome
niul financiar-bancar, ne concentrăm 
eforturile pentru crearea unor produse 
flexibile care să se plieze pe caracteris
ticile și pe necesitățile fiecărui segment 
de consumatori. Produsele și serviciile 
noastre bancare se adresează atât per
soanelor fizice, cât și întreprin-derilor 
mici și mijlocii. Carpatica oferă, astfel, 
împrumuturi în condiții deosebit de 
avantajoase, atât din surse proprii cât 
și din cele 3 linii de finanțare externe 
(KFW, FIDA și BIRD). Un mare accent 
se pune pe sprijinirea activităților rurale, 
în special a nevoilor agricultorilor. Doresc 
să menționez, totodată, că pentru opti
mizarea activității bancare în relația cu 
clienții am implementat, de curând, un 
sistem informatic centralizat, foarte per
formant.

Reporter: Aveți stabilit drept segment 
țintă persoanele fizice. Ce ofertă aveți în 
acest sens?

Iulian Sabău: Urmărind permanent 
îmbunătățirea calității. Banca Comercială 
Carpatica propune produse și servicii în 
permanență îmbunătățite și, de aseme
nea, se preocupă de inovare în acest 
domeniu, prin lansarea unui număr mare 
de produse noi. Oferim clienților noștri 
produse de economisire clasice și origi
nale la care se bonifică cea mai bună 
dobândă din piață, dar și credite la cos
turi competitive. între produsele de 
economisire amintesc aici „Depozitul 
Pensia Plus" care se adresează exclusiv 
pensionarilor, oferindu-le o dobândă de 
8,25% pe an și posibilitatea de a câștiga 
bilete de tratament pentru stațiuni bal- 
neo-climaterice; de asemenea, „Depo
zitul cu Dobândă și Câștiguri" prin inter
mediul căruia clienții pot intra în posesia 
unor premii atractive. Din portofoliul de 
produse nou lansate pe piață, pot enu
mera „Contul Curent Bonificat", „Depo
zitul Prosper", care se constituie la ter
men de 24 luni și „Depozitul Crescen
do".

Oferta de finanțare cuprinde credite 
pentru nevoi personale, credite pentru 
achiziții de autoturisme noi și second
hand și, nu în ultimul rând, creditul imo- 
biliar/ipotecar „Casa 9" destinat con
struirii, consolidării sau extinderii imo
bilelor.

De asemenea, oferim servicii de trans
fer internațional de bani prin sistemul 
Western Union, schimb valutar, cârduri 
cu posibilitate de overdraft, emise fie sub 
sigla MasterCard, fie sub sigla Visa care 
sunt foarte ușor și convenabil de utilizat 
de către clienții noștri. Vreau să fac toto
dată cunoscut că la ghișeele unităților 
noastre pot să fie achitate și facturile 
aferente utilităților, telefoniei fixe și 
mobile.

Reporter: în ceea ce privește per
soanele juridice, cu ce produse vă 
adresați acestora?

Iulian Sabău: Și pentru acest segment 
avem o gamă largă de produse și ser
vicii. începând cu administrarea con
turilor curente, transferuri bancare în lei 
și valută executate cu operativitate ma
ximă, gestiunea numerarului, licitații va
lutare, și până la diversele tipuri de cre
dite puse la dispoziția agenților eco
nomici cu costuri avantajoase, toate 
acestea le oferim cu profesionalismul și 
seriozitatea care ne-au consacrat. Mai 
doresc să adaug că Banca Comercială 
Carpatica a fost selectată în acest an 
ANIMMC pentru derularea Programului 
Național de Susținere a Investițiilor rea
lizate de către întreprinderi nou-înființate 
și microîntreprinderi, precum și a 
investițiilor de modernizare/ retehnolo- 
gizare a întreprinderilor mici și mijlocii.

Reporter: Ce doriți să le transmiteți, în 
final, cititorilor noștri, actuali și potențiali 
clienți ai Băncii Carpatica din jud. Hune
doara?

Iulian Sabău: Doresc să îi asigur că în 
cei șapte ani parcurși de la înființare 
instituția financiară sibiană și-a consa
crat un nume și un renume în sistemul 
bancar românesc care asigură garanția 
performanței. Totodată invit hunedorenii 
să treacă pragul unităților noastre din 
Deva (Bd. Nicolae Bălcescu, bl. 12 A) și 
Simeria (Str. A. 
lancu, bl. 7) și să 
apeleze cu în
credere la servici
ile BCC, asigu- 
rându-i că vor fi 
întotdeauna 
mulțumiți.

http://www.hivability.ro
edli.ro
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• Fonduri pentru cercetări. MCC a alocatProgramului Național de Cercetări Arheologice, în urma ultimei rectificări bugetare, încă un milion de lei. Județului Hunedoara i-au fost repartizate fonduri pentru șantierul arheologic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, care vor fi distribuite de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. (S.B.)
• Minor, prins la furat. Polițiștii Compartimentului de Siguranță și Patrulare Petroșani l-au surprins în flagrant pe D.F., de 17 ani, elev, în timp ce încerca să sustragă roata de rezervă dintr-un autoturism marca Dacia proprietatea lui Cornel D., de 42 de ani, din Petroșani. (T.S.)

Primăria vrea 1000 mid. lei

FonduriDeva (M.S.) - Aproape jumătate din fondurile structurale pe care România le va primi din partea UE, după 2007, vor fi sume alocate pentru agricultură, a declarat deputatul Monica Iacob-Ridzi, euroobserva- tor din partea PD. Conform parlamentarului hunedorean, România ar urma să beneficieze de fonduri nerambursabile în valoare de 30 miliarde de euro, pentru 2007-2013. Din acești bani, 17,3 miliarde de euro vor fi sume care vor fi alocate în mare parte (60%) pentru infrastructura de transport și pentru proiecte sociale. Vor urma, ca importanță, sectorul IMM- urilor și cel al ONG- urilor.

Ajutor 
sistat
Deva (C.P.) - Consi
liul Concurenței a 

decis stoparea aju
toarelor de stat pen
tru 45 de firme cu 

certificat de investi
tor în zonele defavo

rizate, care au atins 

limita maximă admi

să a intensității. A- 

ceste firme nu mai 
pot beneficia de aju

tor de stat regional. 

Cele 45 de companii 
fac parte din catego

ria IMM-urilor și acti

vează în nouă județe 

din țară, printre care 

și Hunedoara. Inten
sitatea ajutorului de 

stat pentru investiția 

inițială se calculează 

ca puncte procen
tuale din valoarea in

vestiției și nu poate 

depăși 50% pentru 

întreprinderile mari și 

65% pentru IMM- 

uri.

■ Legea va permite 
primăriilor, din 2007, 
un grad de îndatorare 
de 30%.

Daniel I. Iancu_________________
daniel.iancu@informmedia.roDeva - Primăria Municipiului Deva intenționează ca, în următorul an, să contracteze credite bancare de cel puțin o mie de miliarde de lei vechi (100 de milioane de lei). Potrivit viceprimarului Florin Oancea, acest lucru va fi posibil datorită majorării limitei de îndatorare a administrației publice locale până la 30%.„Vom accesa la maximum ceea ce permite legea, pentru că vrem să facem anumite

lucruri acum și nu peste cinci ani. Eu cred că pentru obiectivele ce se vor demara începând cu 2007, Primăria va contracta împrumuturi de cel puțin o mie de miliarde, dar acești bani nu vor fi luați toți odată, ci în funcție de necesități și de efectuarea lucrărilor. Nu vom lua bani pentru idei năstrușnice, ci exclusiv pentru infrastructura Devei și pentru alte obiective de investiții majore”, a spus viceprimarul Florin Oancea.
Modificări legislativeLimita de îndatorare a autorităților administrației publice locale va fi majorată, de la 1 ianuarie 2007, de la 20% la 30% din totalul veniturilor proprii, modificările sunt incluse în Legea finan-

Viceprimarul Florin Oancea țelor publice locale, act normativ care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2007.Consiliile locale și județene vor decide, la propunerea ordonatorului principal de credite, contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe cu votul a minimum jumătate plus

(Foto: T. Mânu) unu din numărul consilierilor, în prezent fiind necesar votul a două treimi.Prevederile privind votul în consiliul local și condițiile de contractare a împrumuturilor intră în vigoare vineri, 21 iulie, la trei zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial.

in ultimele 48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 166 amenzi la legea circulației, din care 34 la regimul de viteză, și au ridicat în vederea suspendării 5 permise de conducere.
(Foto:T. Mânu)

Nu știu ce să vă spun. Eu nu aș fi de acord cu treaba asta pentru că atunci vor fi mai multe prostituate fiindcă foarte multe femei se vor angaja. Multe vor lucra însă și la negru!... 
Maria Sonoc,
Deva

■kțu cred că trebuie x\| legalizată prostituția în țara noastră. Cine dorește să practice această meserie poate să o facă în altă țară. Nu avem nevoie de renume de acest fel!
Claudiu, 
Certei

Simt împotriva prostituției sub orice formă! Nu m-am gândit niciodată la acestsubiect. Poate că ar fi bine să fie legalizată pentru prevenirea îmbolnăvirilor.
Nu. După mine nu este necesar ca prostituția să fie legalizată în țara noastră. S-ar umple țara de case de toleranță, de pești și de multe nereguli și ilegalități.
Petrescu, 
Hunedoara

Cu siguranță că așa ar trebui să se întâmple. Cred că prostituția va exista întotdeauna și ar fi mai bine ca această activitate să se desfășoa- / re sub control, ca în alte țări.
Mariana Blașko, 
BAița

Două sute de intervenții
Deva (M.S.) - Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a efectuat, în prima jumătate a acestui an, 197 de intervenții la diverse calamități, incendii sau descarcerări ale victimelor accidentelor rutiere. Potrivit unei situații statistice, pagubele consemnate în intervalul de referință au depășit un milion de lei noi. Aproape jumătate dintre intervențiile ISU Hunedoara au avut ca obiect stingerea unor incendii, lunile ianuarie, aprilie și martie fiind cele în care pompierii militari au avut cel mai mult de lucru. De remarcat sunt și intervențiile pentru înlăturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice semnalate în prima parte a anului. O situație îngrijorătoare este legată de numărul mare al acțiunilor desfășurate de echipele de descar- cerare la accidentele rutiere de pe drumurile publice hunedorene. Din păcate, cu toate eforturile salvatorilor, nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte 21 au fost rănite în evenimente rutiere.

„EU Meeting 
Days"

Timișoara (I.J.) - Delegația Comisiei Europene în România organizează la Timișoara seminarul „Importanța unei politici de dezvoltare regională coerente și pe termen lung în contextul aderării la UE”. Seminarul face parte dintr-o serie de patru evenimente, organizate cu scopul informării și promovării unor relații de parteneriat cu massmedia în vederea creșterii gradului de cunoaștere a procesului de integrare europeană Ia nivel local. 27 de participant vor fi selectați să efectueze fie o vizită de documentare la instituțiile europene de la Bruxelles, fie una în cadrul redacțiilor unor prestigioase instituții media din Londra sau Varșovia.
Arhivele libere

București (MF) - Ministerul Culturii și Cultelor (MCC) a elaborat un proiect de modificare a actualei Legi a Arhivelor Naționale, prin care se prevede accesul liber al oricărei persoane la documentele aflate în cadrul acestor arhive, a declarat ministrul Adrian lorgulescu. „Pentru mulți pare o lege prăfuită, dar este importantă și e cuprinsă prioritar în programul nostru de guvernare. Acest act normativ va fi promovat de Ministerul Culturii și Cultelor. La 16 ani de la Revoluție se deschid în sfârșit arhivele, ele devin o poartă deschisă pentru cei care doresc să cunoască elemente din trecutul nostru.”, a declarat Adrian lorgulescu. El a precizat că actualul act normativ va fi în „strânsă legătură” cu Legea lustrației.

Adina, 
Deva

c='vr.a sa vină chiar la fine acasa. sună la 
-.■ma-J de telefon 0754'2 M 27'3
Regulament:
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Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeHIlJ

I Vara asta Cuvântul uber ti mobilează 
sufrage'ia cu numai 8,9 lei!
Vre> si vacanță, ■."•ei să te și ’■asfeh, dar la 
întoarcerea din ccnredm ai vrea, totuși, sa 
qasesti o alta ș./ragene. nu oe cea veche. 

I Noi ne-am gândit la rine, iti rămân ban și 
j de mare, cu sigii'anta1

Cum poți participa?
' Fa-t: un abcname’Y la Cuvântul Liber pen- 

t’u jurm o LUNA, ...u mjma: 8.9 iei (da, 
ai ■■ it't L-me>. sau pnrurqește t artua'u!

abonament cu încă ce- puțin o luna, până 
■n 28 august 2006! Tnmite-ne o copie dună 
chitanță, la 0 P. 1, C.P 3, Deva, deuune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liber, sau vrio 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa ia concurs.
Abonamentul pe mai multe luni iți aduce 
mai multe sanse de câștig1

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Libe- om Deva, 
Strada 22 Decembrie, numarul 37A,
- la poșta;
- sau daca vei ca organizator t noștri de

Profită dejcest concurs! 
Abonează-te acum!

acest concurs nu pot pad ici o a ■urna a t;
S C. Hforrn Media S R.L. s! nici nido'e «>s-
tora de gradele I si II.
Extragerea va avea loc, la seci! 
in data de 29 august.
Numele câsfgătoruîu» . i ’ 
paginile ziarului dm data 
Informații su nlime
0254/21-275.
contact Macida.’v
Succes!
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Jiul a rămas fără licență!3

• Clasament La recentul Campionat Național de aeromodele radiocomandate, care s-a desfășurat la Brașov, atât la categoria F3J, cât și la F3B, primele trei locuri pe echipe au fost ocupate, în ordine, de: Aero- model Club Balladis Deva, Palatul Copiilor Deva și AS Atlantis Brașov. (V.N.)
• Accent. Președintele Asociației Județene de Fotbal, prof. Mircea Sîrbu, ne-a declarat recent că în viitorul, sezon competițional, un accent deosebit se va pune pe avizarea de AJF a conducerilor tehnice ale echipelor. Este vorba de faptul că vor fi aprobate doar cadre calificate. (V.N.)

Li

Nevoia de sânge proaspăt
Petroșani (V.N.) - Alin Simota, patronul Jiului Petroșani, a declarat că nu este mulțumit în totalitate de transferurile făcute până acum și a precizat că mai trebuie aduși jucători. „Cu siguranță, vor mai veni și alți jucători, pentru că avem nevoie de sânge proaspăt. Ne așteaptă un campionat foarte greu și trebuie să o luăm tare încă de la început, mai ales în meciurile cu Dinamo și Rapid. Am încredere în Florin Marin că va aborda toate partidele serios, pentru că e un antrenor cu experiență”, a spus Simota. După cum se știe, echipa din Vale se află într-un stagiu de pregătire de zece zile în Ungaria. Până acum, echipa din Petroșani a înregistrat două victorii, 1-0 cu

Titluri naționale
Petroșani (V.N.) - La Aninoasa s-a desfășurat Campionatul Național la tir cu arcul, pentru juniori și junioare, cădeți și * cadete. Și de această dată, gazdele și-au atins obiectivul, reușind să cucerească nu mai pu- 9 țin de 4 titluri naționale din șase posibile. Iulian Solomon a devenit campion național ț în proba de cădeți, cu un total de 1118 puncte, iar Oana Jega s-a impus în proba de cadete, cu un total de 1055 puncte. în pri- $ vința celor mai mici concurenți, primul loc i-a revenit tot unei reprezentante a echipei , gazdă. Este vorba de Alina Matusac, cu un total de 1.189 puncte, în timp ce Cătălina Sâr- bu a câștigat în proba junioarelor cu un total de 944 de puncte. Antrenorul sportivilor din Aninoasa, Viorel Habian, s-a declarat mulțumit de rezultate și speră într-o figură frumoasă la Cupa Europeană care se va desfășura peste puțină vreme în Cehia.

■ Pentru neîndeplinirea 
criteriilor financiare, Jiu
lui i-a fost retrasă licența 
în noul sezon.

București (MF) - Comisia pentru acordarea licențelor, instanța de fond, i-a retras, marți, grupării Jiul Petroșani licența pentru sezonul 2006/ 2007 al Ligii I, a declarat ieri directorul Direcției Licențe și Afilieri din cadrul Federației Române de Fotbal (FRF), Viorel Duru.Jiul are posibilitatea de a face apel împotriva acestei decizii, în termen de zece zile, la Comisia de Apel a Sistemului național de licențiere.„Data limită pentru apel este 27 iulie, deci pe 28 iulie se va judeca apelul. Licența a fost retrasă la solicitarea mea, Jiul neîndeplinind criteriile financiare obligatorii, respectiv datorii la bugetul de stat aferente salariilor plătite în 2005”, a spus Viorel Duru.

Până la 27 iulie. Jiul poate face apel împotriva deciziei (Foto: T. Mânu)FC Național și UTA Arad au primit, luni, licențele pentru noul sezon, iar gruparea Sportul Studențesc, căreia nu i-a fost acordată licența, se află în perioada de apel, care se încheie pe 20 iulie, iar dacă va face memoriu, cazul său va fi judecat după această dată. în cazul în care una din

tre grupări nu va primi nici după căile de apel licența pentru sezonul 2006/2007 al Ligii I, Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), conform regulamentului, va decide dacă permite unui alt club să îi ia locul sau campionatul se va juca fără echipa sau echipele respective. în cazul în care

este admisă participarea altei echipe în locul celei fără licență, câștig de cauză are cea mai bine situată grupare retrogradată, în acest caz Pandurii Târgu Jiu.Dacă există și o a doua echipă fără licență, următoarea pe listă pentru a o înlocui este FCM Bacău.
Mihai vrea mai multa „putere"
■ Deși ocupă locul doi 
în Campionatul Națio
nal VTM, brădeanul are 
nevoie de „putere".

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - După patru etape disputate în Campionatul Național VTM, automobilistul din municipiul Brad, Mihai Cîmpeanu, se află pe locul II în clasamentul general.Cea mai recentă etapă s-a disputat în urmă eu câteva zile la Stîna de Vale. „A fost un traseu foarte dificil, cu multe viraje și cu o diferență de nivel mare. De asemenea, s-a concurat cu mașini puternice. Mă refer în primul rând la mașina ocupantului locului I, Alexandru Bor- lovan, o Subaru Imprezza, de 300 de cai putere, precum și

Campeanu mai are șanse la titlu la apariția unui Renault Megane M3, cam de aceeași putere” - a spus Cîmpeanu.La Stîna de Vale s-au înscris 36 de concurenți, din foarte multe județe ale țării, cu mașini care de care mai dotate. Cu toate acestea, Cîmpeanu s-a situat între primii, și se menține pe locul secund

(Foto: T. Mânu) în clasamentul VTM.„Cu mașina pe care o am sunt mulțumit de rezultatele obținute și mă bucur că mă pot bate pentru obținerea titlului de campion național. Nu este deloc ușor, dar trebuie să spun clar că am mare nevoie de mai multă „putere” - a mai spus el.

RefuzPetroșani (V.N.) Tânăra șahistă din Valea Jiului, Daria Visănescu, de la Comexim Lupeni, a refuzat să participe în aceste zile la „Festivalul Internațional de Junioare București 2006”. La competiție participă cele mai bune șahiste din U- craina, Ungaria, Bulgaria, Moldova și România. Șahista a refuzat invitația din cauza oboselii. „Am refuzat invitația pentru că Daria tocmai participase la „Cupa Municipiului Petroșani” și era prea obosită”, a declarat antrenorul sportivei Gheorghe Scurhan. Cert este că, atât pe plan național, cât și internațional, Daria Visănescu este tot mai apreciată.
Transfer aprig contestat

Arad (MF) - Clubul AS Romvest Arad contestă transferul jucătorilor Adrian Dri- da de la Jiul Petroșani la Steaua și împrumutul lui Radu Mărginean de la CFR Cluj la Gloria Bistrița.Conform actelor de transfer între clubul arădean și cele două grupări din prima ligă, jucătorii au fost deținuți în coproprietate.într-un act adițional al transferului lui Drida Ia Jiul, datat în 1 august 2005, se stipulează că Romvest deține 25 de procente din cota jucătorului, iar Jiul se obligă să înștiințeze în scris și să so

licite acordul scris și ștampilat al clubului Romvest în cazul unui transfer.„Nu a fost respectat contractul. Am primit în bancă un ordin de plată de la Jiul cu suma de 25.000 de RON, aproximativ 7.000 de euro, în care scrie «cotă de transfer Adrian Drida». Era datat 10 iulie. La negocieri nu am participat și nu ne-am dat acordul”, a declarat loan lenciu, președintele grupării arădene.AS Romvest a notificat Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), Steaua, Jiul și a depus un memoriu la Federația Română de Fotbal (FRF). Transferul lui Adrian rida este contestat (Foto: t. Mânu)

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

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

Numele___________________________________________________________________Prenumele_______________________________________________________ • iAdresa la care doresc să primesc ziarul:Strada___________________________________________________________ ________Nr.____________ Bl.____________________ Sc._________ Ap.______Localitatea____________________________________________________________Telefon (opțional)____________________________________________________ 0 „I I
DAJ vreau să primesc în 
fiecare dimineață, GRATUIT, 
timp de o lună, la adresa de 
mai sus, cotidianul Cuvântul 
liber.

JURNAL
■■■■TV
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OE
Adresa: Piața Unirii nr. 4, municipiul Deva, județul Hur edâara, 
Tel.: 0254-213435. Fax: 0254-226176. E-mait primara -ranarfc

ANUNȚ DE PARTICIPARE
la selfleția publică de proiecte de interes local pentnranr* 

finanțare nerambursabilă din bugetul Consiliului Local al manie
1. Autoritatea Contractantă: Consiliul Local al municipiului Deva, cu sediul în Devaj tftob. Unirii, nr. 4, județul

Hunedoara, codul poștal 330152, Telefon: 0254 - 213435; 0254 - 218579. Fax: 0254 * Cod fiscal: 4374393,
e-mail; primanapnnnariadeva.ro

2. Reglementări legale privind acordarea finanțării nerambursabile:
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri pubtide alocate pentru activități 

nonprofit de interes general;
- Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor șl proiectelor culturale, apro

bată, modificată și Completată prin Legea nr. 245/2001;
- Hotărârea Guvernului nr. 49/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de 

acordare a unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și altor organizații 
neguvernamentale fără scop lucrativ, care inițiază și organizează programe și proiecte culturale;

- Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise, modificată și completată prin Ordonanța 

Guvernului nr. 24/2006,
- Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin finapcțar pentru unitățile de cult 

aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată, modificată și completată deLegea nr. 125/2002,
- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România,
- Hotărârea Guvernului nr. 1273/2005 pentru aprobarea Programului național „Lăcașurile de cult - centre spiri

tuale ale comunității",
- Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr, 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a 

proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București,
- Hotărârea Guvernului nr. 484/2003 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financia

re în activitatea sportivă,
- Legea educației fizice și sportului nr.69/2000,
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată, modificată și com

pletată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare.
3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local în anul 2006 sunt:
- Servicii culturale
- Servicii recreative și sportive
- Servicii religioase
4. Suma totală alocată de la bugetul local și aprobată pentru anul 2006 este de 400.000 lei RON, repartizarea 

acesteia pe domenii fiind următoarea:
- Servicii culturale 30.000 lei RON
- Servicii recreative și sportive 250.000 lei RON
- Servicii religioase 120.000 lei RON
5. Durata de implementare a proiectelor: anul 2006
6. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Local al municipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, 

camera 14, Compartimentul Programe Dezvoltare, telefon 0254-213435, interior 136 și de pe site-ul instituției 
www.primariadeva.ro.

7. Solicitantul va depune documentația prevăzută în Ghidul solicitantului la registratura Consiliului Local al muni
cipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4, până la data de 20 august 2006, ora 16.00, în plic sigilat, cu menționarea pe plic 
a denumirii proiectului, adresa și numele complet al solicitantului precum și mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE 

DE SESIUNEA DE EVALUARE", in plicul conținând propunerile de proiecte, documentele vor fi aranjate în ordinea și 

în numărul de exemplare menționate în Ghidul Solicitantului.
8. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se va face de către Comisia 

de evaluare și selecționare constituită prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 256/2006.
9. Comisia de evaluare și selecționare va comunica, la încheierea procedurii de evaluare și selecționare, în scris, 

solicitanților neselecționați motivele neacordării finanțării și celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea 
încheierii contractelor.

10. Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a Vl-a, nr. 144 din data 

14.VII.2006.
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,330152 
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Primar,
Mircia Muntean

(57405)
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Oferte locuri de muncă (74)
• iBuv — scM, călărie, golf, tenis, înot Lupeni, 
1 post data limită 12.08 Tel. 213244.
• Instructor schi călărie, golf, tenis, înot Lupeni, 
1 post data limită 31.07. Tel. 213244.
• ipsosar, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinata Tel. 213244.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sanitară, Brad, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• knrVtor dădri, Deva 10 posturi, data limită 
20.07., perioadă determinata Tel. 213244.
• tamtetor dădhl, Hunedoara 10 posturi, data 
limita 30.07., perioadă determinata Tel. 213244
• brgzMni rlbdM, Petroșani, 1 post data limită 
ISM Tel. 213244
• bgptetor dădri, Petroșani, 2 posturi, data lim
ită 31.07. Tel. 213244
• MisconsidL Hațeg, 1 post data limită 31.10. 
Tel 213244.
• laborant chlndsl Hațeg, 2 posturi, data lim
ită 31.10. Tel. 213244.
• lăcătuș construed metalice și navale, Călan, 
3 posturi, data limită 31.07. Tei. 213244.
• Hcătas construed metalice și navala Orâștie, 
10 posturi, data limită 21.07. Tel. 213244.
• Brătns mecanic de întreținere șl reparării uni
versale, Hațeg, 2 posturi, data limită 31.10. Tel. 
213244.
• lăcătuș mecanic, Deva 20 posturi, data lim
ită.61)8 tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 1 post, data lim
ită 30.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 13 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara 5 posturi, data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• lăcătuș mecanic, Petroșani, 1 post, data lim
ită131.07. Tel. 213244
• lăcătuș mecarac, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 1408 Tel. 213244
• lăcătuș mecanic, Simeria 16 posturi, data lim
ită 25.07. Tel. 213244
• lăcătuș-montator, Hunedoara 20 posturi, data 
limită 20.07., apt muncă la înălțime. Tel. 213244.
• lăcătm-montater pentru utilaje industriale, 
Vulcan, 2 posturi, data limită 314)7. Tel. 213244.
• lăcăiuș-montator, Petroșani, 1 post data lim
ită 10.08, perioadă determinată. Tel. 213244
• lăcătușinontator, Simeria 20 posturi, data 
limită 30.1)7. Tei. 213244.
• lucrător comercial. Deva 1 post, data limită
214)7. Tel. 213244 /
• lucrător comercial Lupeni, 1 post data lim
ită 17.07. Tel. 213244
• lucrător comercial, Petrila, 10 posturi, data 
limită 1.08 Tel. 213244.
• lucrător comercial, Simeria 3 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• macaragiu, Petroșani. 1 post data limită 14.08 
Tel. 213244.
• măcelar, Hațeg, 30 posturi, data limită 31.10. 
Tel. 213244
• maistru industria alimentară, Hațeg, 3 pos
turi, data limită 31.10. Tel. 213244.
• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post data lim
ită 30.09. Tel. 213244
• manipulant mărfuri, Aninoasa 1 post data 
limită 3007. Tel. 213244.

ngndant mărfuri. Brad, 10 posturi, data lim
ită 31.07., perioadă determinată Tel. 213244
• manipulant mărfuri. Hunedoara, 1 post data 
limită 31.07. Tel. .213244.
• mardpidant niărtai, Orăștie, 2 posturi, data 

limită 17.07. Tel. 213244
• manipulant mărfisi, Orăștie, 5 posturi, per
soane cu handicap, data limită 30.11. Tel. 213244

• manipidant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• mecanic agricol Simeria, 4 posturi, data li
mită 30.07. Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
■ mecanic auto, Hunedoara, 2 posturi, data lim
ită 30.07. Tel. 213244,
■ mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Hunedoara 1 post data limită 1.08 Tel. 
213244.
• mecanic Întreținere și reparații mașini de 
cusut Hunedoara, 2 posturi, data limita 30.07. 
Tel. 213244.
• mecanic Întreținere și reparații mașini de 
cusut, Simeria I post data limită 31.08. Tel. 
213244.
• meric medkină generală Hunedoara 1 post 
data limită 30.07. Tel. 213244.
• mede rezident, Hunedoara 1 post, data li
mită 30.07. Tel. 213244.
• mede specialist, Hunedoara 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• mede stomatolog Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244
• medic stomatolog rezident, Hunedoara 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• medic veterinar, Hațeg, 1 post data limită 
31.10. Tel. 213244.
• moniator subansambluri, Călan, 9 posturi, 
data limită 30.07. Tel. 213244.
• moniator subansambluri Hațeg, 9 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244.
• moniator sidansamblui Hunedoara 2 pos
turi, data limită 5.08 Tel. 213244.
• moniator subansandbei Hunedoara 41 pos
turi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• moniator sidansambluri, Orâștie, 43 posturi, 
data limită 1808., perioadă deferminată Tel. 
213244
• moniator sd>- Petroșani, 3 posturi,
data limită 20.07. Tel. 213244.
• motorist la motoagregate și mașini în silvi
cultură Simeria 1 post, data limita 30.07. Tel. 
213244.
• muncitor necaMcat in agricultură Hațeg, 9 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• muncitor necaăficat în agricultură Simeria 1 
post, data limită 25.07. Tel. 213244.
• muidtor necaMcat in agricultură Simeria 1 
post data limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post data limită 10.10. Tel. 213244
• muncitor necaMcat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post data limită 11.10. Tel. 213244.
• muidtor necaMcat în Industria confecțiilor, 
Petroșani, 23 posturi, data limită 17.07. Tel. 
213244.

• muidtor necaMcat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 1.08 Tel. 213244.
• muncitor necaMcat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 30.09,Tel. 213244.
• muidtor necaMcat în silvicultură Simeria, 2 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 1 post data lim
ită 17.07, Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 7 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. Tel. 213244.

• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post data 
limită 20.07. Tel. 213244.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 26.07. Tel. 213244

• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 30.07. Tel. 213244
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• muidtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 18 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• muidtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 20 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 1 post, data 
limită 17.07. Tel. 213244
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 17 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244
• muidtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Vulcan, 1 post data lim
ită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Vulcan, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• mundtor necalificat la înteținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data lim- 
4ă 31.07. Tel. 213244.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Aninoasa, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.

• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 1 post data lim
ită 31.07., perioadă determinată Tel. 213244.
• muidtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 1 post, data 
Omită 20.07. Tel. 213244.
• muidtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 2 posturi, data 
Omită 31.07, Tel. 213244.
• muncitori necalificați la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel 213244.
• muidtori necalificați la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 20.07, tineri. Tel. 213244.
• muncitori necaMcali la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje. Brad, 2 posturi, data lim
ită 31.07. Tel. 213244.
• operator cakdator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post data limită 15.08 Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post data limită 5.08 Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• operator confecțl industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 38 posturi, data limită 
30.09. Tel. 213244.
• operator mașH-unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 5posturi, data limită 31.07, perioadă 
determinată Tel. 213244.

• operator rigorilor fire, Călan, 19 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• operator risucitor fire, Deva, 20 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• operator riautitor fire, Orăștie, 8 posturi, data 
limită 22.07. Tel. 213244.
• operator roboți industriali, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.07. Tel. 213244.
• ospătar, Deva, 5 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Hațeg 1 post, data limită 25.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Huiedoara, 1 post data limită 15.08 
Tel. 213244.
• ospătar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.

■ ospătar, Oriștie, 2 posturi, data limită 12.08. 
tel. 213244.
• ospătar, Oriștie, 2 posturi, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• ospătar, Petroșani 2 posturi, data limită 30.08 
Tei. 513244.

• patiser, Son»’ 2 posturi, data limită 20.07. 
TeL213244.
• paznic, Brad, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• paznic, Petroșani, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244.
• portar, Petroșani 1 post data limită 1807. Tel. 
213244
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data urnită 31.07., perioadă determinată. Tel. 
213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Călan, 10 pos
turi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 1 
post, data limită 21.07., perioada determinată. 
Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 15 
posturi, data limită 14.09. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 17 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• preparator conserve, legume și fructe, Hațeg,
5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limita 31.10. Tel. 
213244.
• primltorristriNdtor materiale și scule. Hune
doara, 1 post data limită 31.07., perioadă 
determinata. Tel. 213244.
• recepționer contractări achiziții, Simeria, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213241.

• recepționer hotel Deva, 2 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244
• recepționer hotel. Orăștie, 2 posturi, data lim
ită 31.071 Tel. 213244.
• reprezentant tehnic comercial, Orăștie, 3 pos
turi, data limită 31.07. Tel. 213244
• secretar adnMsbativ, Deva. 1 post, data lim
ită 3.08 Tel. 213244.
• secretari, Lupeni, 1 post, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• sortator produse, Hațeg, 5 posturi, data lim
ita 31.07. Tel. 213244.
• spălător geamuri și parbrize, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• strungar universal, Petroșani, 2 posturi, data 
limita 1408. Tel. 213244
• subinginer construcții civile, industriale și 
agricole, Călan, 1 post, data limită 17.07. Tel. 
213244.
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09., 
perioadă determinata Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 3 posturi, data limita 31.07. 
Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 4 posturi, data limita 2807. 
Tel. 213244
• sudor, Hutedoara, 5 posturi, data limita 30.07. 
Tel. 213244.
• sudor In mediu protector, Călan, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244
• sudor In mediu protector, Deva, 20 posturi, 
data limita 6.08 Tel. 213244.
• sudor ăi mediu protector, Hunedoara, 9 pos
turi, data limita 31.07. Tel. 213244
• sudor bi mediu protector, Petroșani, 1 post, 
data limita 29.07. Tel. 213244
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limita 20.07. Tel. 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 pos
turi, data limita 30.07. Tel. 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 6 pos
turi, data limita 15.08 Tel. 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 9 pos
turi, data limita 25.07. Tel. 213244
• sudor manual cu flacără de gaze, Simeria, 3 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244

• sudor, Orăștie, 1 post, data limita 2.08. Tel. 
213244.
• sudor, Orăștie, 10 posturi, data limită 21.07. 
Tel. 213244
• sudor. Vulcan, 3 posturi, data limită 31.07., 
perioada determinată. Tel. 213244.
• șef bază recepție, Simeria, 1 post, data lim
ita 30.07. Tel. 213244
• șef departament Simeria, 1 post, data limită 
30®7.TeL213244

• șef departament Simeria, 1 post data limita 
30117. TeL213244
• șef stație peco, Hațeg, 2 posturi, data limita 
4.08 TeL213244.
• șofer autobuz, Călan, 1 post data limita 31.07. 
Tel. 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limita 29.07. TeL 213244.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limita 30.07, perioada 
determinata. Tel. 213244
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post data limita 2.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 2 
posturi, data limita 2.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post data limita 31.07. Tel. 213244
■ șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
1 post, data limita 11.08 Tel. 213244.
• șofer de autoturisme și camionete. Petroșani, 
1 post data limita 31.0Z Tel. 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Petroșani, 
5 posturi, data limita 30.08 Tel. 213244
• șofer de autoturisme și camionete, Simeria, 
1 post data limita 30.07. Tel. 213244.
• tăietor confecții, Deva, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244
• tăietor ai flacără. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• tătouMm dustfal Hunedoara, 1 post data

. 3.07. TeL 213244.
• tâteidtor Industrial Hunedoara, 8 posturi,data 
limita 30.07. Tel. 213244.
• tâmplar manual artizanal, Orăștie, 1 post 
data limita 30.07. Tel. 213244.
• tâmplar manual la presare și încleiere, 
Orăștie, 1 post data limită 30.07. Tel. 213244.
• tâmplar ladversal Brad, 6 posturi, data lim
ita 3O.(»“Tel. 213244

• tâmplar udvenal Deva, 1 post data limita 
30.07. Tel. 213244
• tâmplar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 3808 Tel. 213244.
• tâmplar universal Hunedoara, 2 posturi, data 
limita 2807. Tel. 213244
• tâmplar mdMiial Orăștie, 1 post data lim
ită 20 J7. TeL 213244
• tâmplar urtveiiiâl Simeria, 1 post, data lim
ita 30.07Tel. 213244
■ tehnician Ih industria confecțiilor și tricota
jelor, Hațeg, 1 post data limită 204)7. Tel. 213244
• termlsl tratamendst de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 10.10, persoane 
cu handicap. Tel. 213244
• tractorist Brad, un post data limita 3L07. Tel. 
213244.
• trasator, Petroșani 1 post data limita 1408 
TeL 213244.
• trasator, Petroșani 1 post data limită 1408 
Tel. 213244.
• vânzător bBete, Brad, 1 post data limită 31.08 
Tel. 213244
• vânzător bietei Deva, 2 posturi, data limită 
2807. Tel. 213244.
• vânzător Moto, iăziefoara 1 post data lim
ita 22.08, dom în Hunedoara, fără 
antecedente palate. Tel. 213244
• vânzător, arad. I post data limita 31.07. Tel. 
213244
• vânzător, had, l post data limită 31.07. Tel. 
213244
• vânzător, Brad. 2 posturi, data limita 31.07. 
TeL 213244

• vânzător, Călan, 1 post data limita 17.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Deva, 1 post, data limita 30.07. TeL,/ 
213244
• vânzător, Deva, 10 posturi, data limita 2.0E 
Tel. 213244.
• vânzător, Deva, 13 posturi, data limita 30.br"1 
TeL 213244
• vânzător, Hațeg 10 posturi, data limită 4.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hațeg 13 posturi, data limita 31.07. * 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită» 
10.08, persoane de până la 25 de ani Tel. 213244,'
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 19.07. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara 1 post data limită 20.07.. 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara 1 post data limită 22.08 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 23.07. * 
Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limita 29.07. ■
TeL 213244. ■ •
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limitai
1808 Tel. 213244. î i
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită * 
20.07. Tel. 213244
• vânzător, Hunedoara 3 posturi, data limita 
30.07. TeL 213244.
• vânzător, Hunedoara 4 posturi, data limită 
22.07. Tel. 213244.
• vânzător, Hunedoara 5 posturi, data limită'. 
31.07. Tel. 213244
• vânzător, ligrenl 3 posturi, data limita 2.08
Tel. 213244. ■ •
• vânzător, Orăștie 1 post data limita 31.07. Tel. 
213244.
• vânzător, Orăștie, 2 posturi, data limită 30.07. ~ 
Tel. 213244
• vânzător, Orâștie, 4 posturi, data limita 7.08, 
Tel. 213244.
• vânzător, Petroșani, 2 posturi, data limita 
31.07. Tel. 213244
• vânzător, Sbneria, 8 posturi, data limita 30.07.
TeL 213244 « -
• vânzător, Vulcan, 2 posturi, data limită 31 .■07.*:
Tel. 213244 ,
• vopsitor Industrial, Simeria, 5 posturi, data" 
limită 1808 TeL 213244
• vopsitor lemn, Hunedoara, 1 post data limita.
30.08Tel. 213244. j
• zldarpielrar, Deva, 6 posturi, data limita 30.07.
Tel. 213244. S
• zidar-pietrar, Vulcan, 2 posturi, data limita !
31.07. Tel. 213244. j
• zldar-restaintor, Lupeni, 2 posturi, data lim-' 
ită 15.08 Tel. 213244
• zidar-rosar-tencuitor, Călan, 1 post data lim- i 
ită 31.07. Tel. 213244
• zidar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, dat
limită 304)7. Tel. 213244 <-■
• zidar-rosar-tencuitor, Hațeg, 8 posturi, data
limita 30.09. Tel. 213244 i
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 1 post data 
limita 808 Tel. 213244
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 12 posturi, i
data limita 2807. TeL 213244 j
• ztdawoaar-tencuitor. Hunedoara 4 posturi, ,
data limita 2807. Tel. 213244 j
• zidar-rosar-tencuitor, Hunedoara 4 posturi,'
data limită 31.07. Tel. 213244 i
• zidar-rosar-tencuitor, Orăștie, 1 post, data ■ 
limită 2.08. TeL 213244
• zidar-rosar-tencuitor, Petroșani, 9 posturi,
data limită 31.07. Tei. 213244 i
• zMarrosar-tencuitor, Vulcan, 3 posturi, data 
limită 31.07. TeL 213244
• zidar-rosar-tencuitor. Petroșani, 5 posturi, i
data limita 314)7. Tel. 213244 (
• ziimev, vopsitor, Petroșani, 1 post, data li-1 
mita31.07. Tel. 213244
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Vând ap. 2 camere (03)
• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00)
• decomandate, etaj 2. contorizări, Deva, Micro 
15, preț 600 milioane lei. Tel. 0726/701218. 
(12/1807)

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

• Deva, zona Kogălniceanu, amenajat modem 
mobilat, preț 1,100 mid. lei. Tel. 0745/253413.

• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.

• 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, 
0748/620223. (5/14.07)

• Gojdu, ST - 48 mp + centrală termică+tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110.000 RON. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000<on, negociabil. Tel. 235208 0721/985256. 
(A6)
• zona Uceetor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat tel. 235.208; 
0721/985256 (A6)
• parter, contorizări, bine întreținut Al. Straiului, 
preț 57.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(A5)
• eta| Intennedar, balcon, parchet gresie, 
faianță contorizări fa apă și gaz. Al. Crizan
temelor, zona Hotel Deva, preț 75.000 lei. tel. 
223400,0742/005228,0724/169303. (A5)
• etaii, bloc de cărămidă balcon, parchet, 
contorizări, repartitoare, vedere în față. Al. Păcii, 
preț 98.000 lei, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• dec, parchet gresie, faianță contorizări, 
repartitoare, termopane, Zamfirescu, preț 85.000 
RON, neg, tel. 223400,0724/169303,0724/005228 
(A5)
• etaj 1, gresie, faianță contorizări, Al. 
Romanilor, preț 62.000 lei, tel. 223400,

^724/169303,0742/005228 (A5)
> decomandate, balcon închis, parchet gresie, 
faianță etaj 2, zona Bălcescu, preț 880 milioane 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
. decomandate, eta|12, ultracentral, parchet 
balcon, 55 mp, contorizări, preț 115.000 ron. Tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, centrală termică aer 
condiționat mobilat complet zona Lido, preț 
31.000 euro, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• argent decomandate, etaj 4, Bdul Decedai, 
contorizări, balcon închis, preț negociabil. Te). 
0740/210780. (Al)

argent decomandate, centrală termică 
mobilat și utilat complet zona Lido, preț 31000 
euro. Tel. 0745/639022,0726/316796 (Al)
• ugent zona Uzo Balcan, et t balcon mare, 
modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ugent zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• U L 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, 
vpN, neg., tel. 0746/779288 (A8)

dui Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85.000 RON, neg, tel. 
0746/779288 (A®
• zona Progresă, circuit et IU, parchet gresie, 
faianță CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/736578 (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)
• «dbacenbat etaj intermediar, dec, 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1250 mii, tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043. (A3)
• zona BUcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec, parchet gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut preț 1250 mid, tel. 
211075,0726/679557,0745/666447.  (A3)
■ za 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)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557.  (A3)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ugent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• ugent zona Decebal, blocurile M, N, P, R, S, 
sau zona Ion Creangă etaj 1,2,3, cu balcon, și 
bloc tum • maxim etaj 5, se oferă plata pe loc, 
tel. 0745/302200,0723/251498 232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, zona piață 90 mp, termopane, preț 
42.000 euro, merită văzut Tel. 0745/253413. (T)
• dec, 2 băi, repartitoare, contorizări, vedere în 
2 părți, Liliacului, preț 45.000 euro, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• etaj ă parchet, contorizări. repartitoare, 
balcon, Al. Păcii, preț 128000 RON, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
■ zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
apometre. gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
115.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 (A6)
• dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
Creangă preț 14 mW, neg, tel. 0742/019418 (Al)
• ugent 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)
• ugent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică parchet gresie, faianță zona I. 
Creangă preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, Gojdu, etaj 2, parchet balcon, 
contorizări, bloc de cărămidă preț 112.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• ugent decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
preț 133.000 ron. Tel. 0745/639022 0726/316796. 
(Al)
• sir, ZanAescu, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare închis, beci, modificări, 
centrală termică parchet gresie, faianță preț 
negociabil, tel. 0723/251498.232808 (A4)
• sir. Za, «firesc etaj 1. bloc de cărămidă 
balcon mare, modificări, parchet gresie, faianță 
preț 42.000 euro, neg., tel. 0745/302200,232808 
(A4)
• zonă lAacentrato, 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)
• Dorobanți, et 3, dec., 2 băi, 3 balcoane, gresie, 
faianță lavabil, contorizări, preț 40.000 euro, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• IlacAd, parter, centrală termică 2 băi, 
gresie, faianță preț 150.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• zona IBaodut et intermediar, 2 băi, balcon 
îrrchiș parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
168000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec, gresie, faianță parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578 (A8)
• ara Udo, dec, parchet apometre, CT, balcon 
9 m, închis et intermediar, preț neg, tei. 
0746/779288 (A8)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță bine întreținut bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț 67.000 ron, neg, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona CrițuU, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat gresie, faianță 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona Rcee, bloc de cărămidă etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită ocupabil 
imediat preț 80.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, teL 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Dada, 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. 
0745/302208 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. 
0745/302208 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)
• sir. ZanAescu, etaj 3, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întrținut preț 28500 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. 
0745/302200,0788/166702. (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. ZanAescu, 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 
1380 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 Udă centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3 ■ 4 camere, cu suprafață 
cuprinsă între 80 -100 mp, etajele 1 ■ 3 din 4, ofer 
1,400 mid. lei, în funcție de utilități. Tel. 
0722/131951,0724/582848 0729/987704 (T)
• apartamert 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 
0721/985256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 bă, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• «ugent Deva, etaj 1, zona Gojdu, centrală 
ternvcă termopane, renovat occidental, 100 mp, 
preț 494)00 euro, negociabil. Tel. 215212 (Al)
• In zona Banca Transilvania, dec, et2 parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206.003,230324. (A7)
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 bă, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat, 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235308 0724/620358 
(A6)
• in Dorobanț, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bă, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, tel. 206.003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 bă, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)
• etaj t dec., 2 bă, 2 băcoane. gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 bă, 2 
băcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihă Viteazul, preț 59300 euro, neg, tel 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. transfo rmat in 3 cam, living. 2 bă, 2 
băcoane, 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 bă, 2 băcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă, sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• Gojdu, el 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 băcoane, 
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 bă, 2 
băcoane, centrală termică etaj 3 din 4 gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid., tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)

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

• In Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 240 mp, 2 
intrări, 5 camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj, 
centrală termică 400 mp teren. Tel. 0722/564004 
(Al)
• ugent casăîn Rădulești, 2 camere, bucătărie, 
anexe, teren 1000 mp, preț 48000 ron, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• vU P+E+U, seperamenajată 8 camere, 2 bă, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235208 0721/985256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M., 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235208 0724/620358 (A6)
• zonă centrală Deva. 5 camere, centrală 
termică băe, bucătărie, parchet, hol, gară, 
grădină Merită văzută Preț 110300 euro nego
ciabil. Tel. 235208 0724/620358 (A6)
■ pe Esdnescu, 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, băe, 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, vflă P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, băcon, parchet, gresie, faianță CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578 (A8)
• Deva, vU, D+P+M, living bucătărie, 3 domni
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)
• ugent casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat, telefon 215212 (Al)

Vând case la țară (17)
• casă to Bretea Mureșană zonă centrală posi
bilități de privatizare, și fereastră nouă în 2 
canate, 130/120 m.Tel.0254/215795.(D 

• cașă 5 camere, bucătărie, hol mare, 
grădină în localitatea Vălișoara (Fînație), 
preț negociabil. Tel. 0740/789612 (3/437

• casă în satul Lunca, 1a 12 km de Deva, 
anexe, beci, fântână grădină pomi, viță de 
vie, recent renovată. Deva Tel. 217825, 
0742/333505.(4/4.07)

• In tocafitatea Bretea Mureșană două 
case cu ptaM maro («tari pozfifi și tarat 
{ijrtfțl Iu cAinp» Informații locaitatea 
Leședc, nr. 151 sau M 0722/232159. 
0VUJ7)

• sau închiriez casă mare, anexe, curte, 
grădină Spini, 90, Turdas ON, 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, bucătăne, 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, neg, tel. 0746/779288 (A8)

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. (T)
• 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)

• ta zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg, tel. 
206.003,230324. (A7)
• to zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec, parchet 
faianță repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii, neg, tel. 206.003, 230324. 
(A7)
• pa ZanAcsat dec, balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et4 Preț 750 mii, neg, tel. 
206003,230324 (A7)
• ugent garsonieră dublă parchet laminat 
gresie, faianță contorizări, et 3, Dacia, preț 
60000 ron, telefon 0745/639022. (Al)

• tagen tară semidecomandate, parter,
cu balcon închis, parchet gresie, faianță în 
Deva, preț 62000 ron, telefon 0745/639022 (Al)
• dec, maro, st 40 mp, etaj 4 neamenajată 
Dorobanți, preț 80.000 RON, tel. 223400, 
0740/069303,0720/387896 (A5)
• etaj intermerfiar, 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 Ronanfior, gresie, faianță parchet ușă 
schimbată instalații noi, preț 56.000 RON, neg, 
tel224300,0742/005228 0724/169303. (A5)
• etaj totarmeilar, st 47 mp, balcon mare, 
parchet contorizări, repartitoare, 22 Decembrie, 
preț 87.000 RON, tel. 223400, 0724/005228 
0721/436384. (A5)
• dec, «peste, faianță parchet contorizări, 
repartitoare. Al. Crinilor, preț 72000 RON, neg, 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• zona hkid, ST33 mp, CT, gresie, faianță
parchet balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tel. 235208 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)

• Dera, zona M. Eminescu, balcon, contorizări, 
mobilată complet utilată preț 520 milioane lei. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent dublă parchet, gresie, faianță 
contorizări, instalații sanitare noi, cartier Dacia 
etaj 3, preț 60.000 ron. Tel. 0745/639022, 
0726/316796 (Al)
• 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 Banca Transilvania preț 27000 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)
• temidec, 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)
• urgent 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 Emtoescu, parchet gresie, faianță dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg., tel. 
0746/779288 (A8)
• zonă ii, 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 Crișidul 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 - Gojduj 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)

Cumpâr garsoniere (20)
• «prsonieră 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)

• tabavlan, 4 ari, Băcâia, orașul Geoagiu. 
Informații tel. 0727/921903, după ora 20. 
(8/1807)

• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement case de vacanță). Tel. 
227242. (D
• Inbavlan 4000 mp, cu pomi și clădire mare, 
acces la curent gaz, apă în Simeria Veche, preț 
negociabil. Tel. 261786,0741/631008 CD

■ intravtaan VeteL în 3 parcele. Informații la 
tel. 0740 / 031532 sau 237823. (1/13,07)

• toc de casă 3516 mp. fs 22 m, apă gaz, curent 
zonă plană liniștită Hășdat - Hunedoara, preț
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372.0)
• pe DN 7:16000 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. (D
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OFERTA 
ANGAJARE

Companie multinațională din domeniul 
asigurărilor recrutează

2 directori de vânzări
Experiență minim 1 an in asigurări.

Relații la tel. 0728.777.529 
CV-urile se trimit până in data 
de 31.07.2006 la fax: 232.311.
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ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

-CONTABILITATE INFORMATIZATĂ
-ADMINISTRATOR RE'J EA 
-AutoCAD.2D SI 30

TEL: 0254.206.210
MOB: 0723.130.463
E - mau ofncejaiirn ,.rp.
Site: www.iim.rp

HYPERMARKET 
TRIDENT

ANGAJEAZĂ:

■ BAR MAN-OSPĂTAR
• BUCĂTAR
• CASIERE
■ LUCRĂTORI COMERCIALI - 
SEZONIERI

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

(56960)

CENTRUL DE AFACERI

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

Brutari și patlserl
*:* Administrator pensiune

agroturistică

itepi Instal Com S.R.L. Orăștie 
. e construcții metalice, industriale și pentru terți, 

x instalații de ridicat, 
e prelucrări prin așchîere, instalații electrice, 
C j-*—-•-----, .1-------------------
u > 
t L___r........ .........

L ă telefonul 0254-243335 Fax 0254- 243334

sanitare și de gaz, aer condiționat. 
HUh autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 
ț£jațh-suplimentare la

lai găsiți ceea ce căutați! 
a WOl Vă așteptăm!

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

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

(56935)

MASTER înscrieri până la 25 iulie I

• intravilan, In Șoimuș. 1200 mp, fs 12 m, preț 12 
euro mp. Tel. 220269,0746702905a (T)

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

• intravilan, 1400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358. (A6)
• intravilan, 24)00 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)

• teren, Intrare Deva, zonă rezidențială, 6 
parcele 740 mp/parcelă FS 22 m, toate 
facilitățile, 20000 euro parcela, telefon 
0722/564004. (Al)
• Hravian, 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 Hravian, cu toate facilitățiile, st = 1350 
mp, fs=22 metri, Zăvoi, preț 60 euro/mp, neg., tel. 
223400,0742/005228,0724/169303.  (A5)
• Hravian, 3 parcele cu st între 520 și 780 mp, 
utilități în zonăZăvoi, preț 40 euro/mp. neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5) '

• Hravian, rt 605,9 mp, front stradal 22 metri, 
PUZ aprobat pentru zonă de locuințe 
rezidențială, preț 25 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• Hravian* 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)
• teren Hravian, zona Arabia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg, posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)

• teren Hravian, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)

• închiriez restaurant de lux, zonă retrasă, vad 
format, cu toate dotările necesare, se închiriază 
la cheie. Preț 15 euro/mp, neg., tel. 0745/640.725. 
(A7)
• vând spațiu comercial transformat din apart. 
2 camere, grup sanitar, S 48 mp, zona 
Zamfirescu. Preț 36.000 euro, neg., tel. 206.003, 
230324. (A7)
• vând In zona Crucea Roșie spațiu comercial, S 
30 mp, și spațiu de locuit, 20 mp, pretabil orice 
activitate. Preț 29.000 euro. Tel. 206.003, 
0745/253.413. (A7)
• Deva, 80 mp, amenajat occidental, intrare 
stradă, preț 55.000 euro. Tel. 0722/564004. (Al)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 24 
mp, Simeria, preț negociabil. Tel. 
0254/261438. (7/18.07)

Cumpăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• teren Hravian, în Deva, zona Trident până la 
Dealul 700, suprafață între 1000 mp și 2000 mp, 
pentru construcție 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).

• zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, St 190 
mp, zona I Maniu, grup sanitar, acces din 
stradă vitrine mari, vad comercial, doar sediu 
de bancă asigurări, birouri. Preț 18 euro/mp + 
TVA, negociabil. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• oferșpreînchiriere2ap.cu2cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat preț 250 
euro/lună respectiv 170 euro/lună tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap 2 cam. 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)
• in regH hotelier, cameră mobilată în Deva, cu 
baie și TV, preț 70 RON/zi, tel. 0722/564004. (Al)
• garsonieră, Deva, zonă centrală mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună tel. 0726/710903. 
(Al)
• spațiu comercial, Deva, 60 mp, zonă centrală 
2 intrări, amenajat, preț 400 euro/lună tel 
0722/564004. (Al)
• ofer spre închiriere garsonieră în Deva, 
mobilată complet preț 80 euro/lună Tel. 215212. 
(Al)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, în Deva, 
60 mp, zona piață parter, intrare stradă preț 400 
euro/lună Tel. 0722/564004. (Al)

• 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)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidec., C.T., 
mobilat frumos, s=50 mp, preț 170 euro/lună și 
garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• lullu Maniu, et. 9,3 camere dec., CT, mobilă 
nouă, amenajări deosebite, dotări, preț 250 
euro/lună + garanție, tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră, dec., mobilată 
contorizări, preț 100 euro/lună + garanție pentru 
cheltuieli, tel. 0745/367893. (A2)
• Aleea StreUiri, 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, preț 80-100 euro/lună tel. 0746/77928a 
(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 I i niștită 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 Mărești, 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 cant 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 comerdaL 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)

• vând (isc mic, plug revmM 2 brăzdate, 
2 pluguri normale cu 2 brăzdate, 2 pluguri 
normale cu 3 brăzdate, 7 (pape, prăsitoare, 
preturi negociabile. TeL IZ 2, 
0745/468766,0721/334631. (10/1407)

• 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 tractor U 650 cu cabină preț 160 milioane 
lei. Tel. 0722/216544. ai
• vând tractor U650, stare perfectă cu plug 
nemțesc, acte la zi, CI, VT, preț negociabil, tel. 
0254/232380,0722/442648.

• vând (agent la preț convenabil combină 
Class Europa 235 m, 3 tractoare U 650înma
triculate, 2 remorci basculante de 6 tone, 
înmatriculate, 4 pluguri, semănătoare grâu 
29 rânduri, porumb 6 rânduri, disc 3,4 m, 
prășrtoare 7 rândui, fertilizator 500 kg, Ara 
Brașov carosat Tei. 0744/640480. (6/14.07)

Garaje (43)

■ vând garai str. Cuza Vodă informații la 
tel. 215256 sau 0726 / 698133. (2/13,07) d

I

Mobilier și interioare (47)

Auto românești (36)

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

■ vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7.800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995.0)

Auto străine (37)

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

DEVA,
;tr. Ion Creangă, bl. 25, ap. 2
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• 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. CD.
• vând Peugeot 305 GLD, af 1985, Diesel, consum 
mic, stare bună plus piese de schimb (caroserie, 
uși, parbriz, geamuri etc), preț negociabil. Tel. 
0722/772145,0722/706952. (T)

THESSALONIKI KATE Rl NI LARISSA ATENA

INFORMAȚII latei:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând combină Ciaas Mercw, masa 23 m, 
2 tractoare U 650, presă balod pe ață, freză 
mașină azotat pompă erixidtta >00 Uri, 
semănătoare porumo, lernârVrt&vegrt A 
nouă, de SUB 21, preț negodahB. TeL 
0254/246342, 0745/468766, 0721/934631. 
(10/1407)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P ta Victoriei nt sa 10 trl 0354 4OSOO2

BENE internațional 

calcula toare 
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

• vând crier din nuc, vechime de peste 100 ani, 
foarte frumos, și cântar-platformă cântărește 
până la 110 kg, fabricat de Balanța Sibiu, preț 
negociabil. Tel. 212272,0723/732560. a)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808,0724/643045.  T
• vând urgent măsuță cu 2 fotolii, masă mare 
cu 4 scaune, bibliotecă mică și mare, birou mare
cu scaun, frigider, dulap, covor persan, fonrtniti 
vișiniu, 33/43 m. Tel. 0723/851439, după ora 1 (3244 

(T)

imbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• cumpăr țigle și coame (nu patent). Relații la 
tel. 260651.
• vând materiale de construcții din demolări: 
piatră fasonată cărămidă grinzi, coame, țigle, 
cantitate mare, preț negociabil, la vedere. Tel. 
210900,0744/611145. (T)

Artă, antichități, cârti, 
reviste (55)

• cunp, ivantajos tablouri vechi, ceasuri dă 
perete și de mână mobilier vechi, decorații, 
obiecte de argint tăvi, fructiere, sfeșnice, 
porțelanuri vechi etc. Tel. 0745/412725. (T)

S.C. ENERGOCON-
STRUCȚIA S.A.,
cu otditil în localitatea 
Vefnl, Sfr. Șantierului, 

Mintia, nr. 1, jud. Hune-

penlru obiactivul

foccAlutea Lagnfo 

Informații m not obțină la 
radial Ă.PJA. Hunedoara, 

zdnic, Infra orala 8*16. 
Evaiitualale saeizâri pi
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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
UNIVERSITATEA 

„ALMA MATER” SIBIU
AUTORIZATĂ prin H.G. nr. 916/11 august 2006

Str. SOMEȘULUI, nr. 57, cod poștal: 550003 
tel./fax 0269/250008; 0369/408982, 

www.uamsibiu.ro, 
e-mail: rector@uamslbiu.ro

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE, SOCIALE ȘI 
POLITICE

* FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE

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

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

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC Intre orele 8,0C - 20,00, In perioada 04 iulie - 28 septembrie 2006 de luni până sâmbătă inclusiv, la secretariatul 
din Centrul Hunedoara, Str. Alexandru Vlabuță, nr. Ibis, pentru următoarele specializări de învățământ superior

Domeniul de studii de licență Specializarea Număr 
de locuri

Durata 
studiilor

Taxa de 
școlarizare 

(lei)

Titlul obținut 
la absolvire

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

Economie și afaceri 
internaționale Afaceri internaționale ' 97 3 ani 1.600 Licențiat în Economie și 

afaceri internaționale
Marketing Marketing 93 3 ani 1.600 Licențiat în Marketing

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

Tel: 0254/712444; 0741/552452.
* Universitatea „Alma Mater*1 din Sibiu, str. Someșului, nr. 57,
Tel./fax: 0269/250008, 0369/408982; 0722/883911; 0788/405904; 0740/079838.

(56712)

Electrocasnice (56)

• vând instalație completă pentru fabri
carea BCU (variantă a BCA) inclusiv 
betoniere și cofraje. Tel. 0724/287600. 
(5/1807)

• vând goMenwi modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând țuică de prună calitate excepțională 
ideală pentru diverse evenimente, preț foarte 
avantajos, în funcție de cantitate. Tel. 212242, 
0721/400563. (D

Pierderi (62)
• pterâit adeverință medicală pe numele 
Gruescu Andreea Camelia Se poate ridica de la 
redacție.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Florea Constantin. Se declară nul. (10.18.07)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șt. A. Roșu Raiuca Mia. Se declară nul. (6/18.07)
• pierdut carnet șomaj nr. 1860/2.09.2004, pe 
numele Roșu Viorel Sorin. Se declară nul. 
(3/18.07)
• pierdut legHkmație călători, transport local, nr. 
100, pe numele Tudorache Augustin. Se declară 
nulă (4/18.07)

Matrimoniale (69)
• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr 31 de ani, divorțat, fără obligații, cu 
situație bună doresc cunoștință cu doamnă 
domnișoară pentru prietenie. SMS 0727/281920, 
Hunedoara. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/760428.

Prestări servicii (72)

Decese (75)

Un ultim omagiu celui care a fost

mg. CHIRILĂ MIRCEA
Condoleanțe familiei îndoliate. Familia Gherman

Comemorări (76)

Au trecut 6 luni de lacrimi și dor după iubitul și 
dragul meu soț

PRECUPAȘ IOAN
Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 22 iulie, 
la Biserica Sf. Vasile, de pe str. M. Eminescu, Deva. 
Mă rog lui Dumnezeu să-i ocrotească sufletul 
generos și bun. Soția

(14/17.07)

S.C. AGROELECTROSERVICE SRL, cu sediul în localitatea Deva, str. Horea, nr. 243, jud. Hunedoara, anunță depunerea autorizației de mediu pentru obiectivul „Producția de motoare, generatoare și transformatoare electrice”, situat în localitatea Hunedoara, str. Lătureni, nr. 63C.Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8-16. Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.
(57262)

• vând esprtsw cafea automat Saeco, capaci
tate de producție mare, preț 400 euro. Tel. 
0725/944994. (T)

• alectridan autorizat execut lucrări de 
instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
215654,0742/210071. (T)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• madtoz matomabcâ. Tel. 0720/400456. (T)
a oier kitradnara unor persoane în etate cu 
domiciliul în Deva sau apropiere, rog seriozitate. 
Tel. 0723/025648 (T)

• vând ttpruor cu 3 capete, profesional, 
preț negociabil. Tel. 0745/704421.(12/17.07) Solicitări locuri de muncă 

(73)

Suntem 
numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

cwâ» (35428)

• vând frigider, preț negociabil. Deva, tel. 213865, 
dupăoral7.(Via07)

• vând ladă Mgerilcâ B «tare, preț 150 
aura. TeL 025V246342, t746/4«7H, 
R2VB«3L(lâ/lW)

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

Oferte locuri de muncă (74)

Oferte locuri de muncă (74)

• vând onoaică preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)
• vând im cal, vârsta 5 ani, Zam, nr. 54. Tel. 
280532. (14/18.07)

S.C. SOCOT 5.A. Kg. Măreț
localitatea Crișdor, Sir. Zt and:Jd, nr. 15, ogoniaMaS 
□CITAȚIE PUBLICĂ pontru vânzarea unor m$oaa 

aprobate la casara, în zileli te 20 iulie, 2T iulie, 3 
2006, ora 10.00, la sodiul șantierului.

Informații privind licitația și prețul <te pomii» «o 
de fa sediul șantierului, tel. 0254/617003. (s»ts;

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• Societate comercială ngweazâ 
facturistă/vânzătoareîn magazin (minim 1 an 
experiență). Salariu atractiv, bonuri, transport 
Informații: 0254 / 210923 sau 0744 / 620427. Fax: 
0254^10924.(2968081/13.07)

• magazin încălțăminte, centru Deva, angajează 
vânzătoare; condiții avantajoase. Tel. 0788/481184. 
(9/18.07)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHELARI
cu sediul în localitatea Ghelari, str. Rusca, nr. 5, județul Hunedoara, telefon 0254/735201, 0254/735272, 

0741/078784, organizează, în data de 16.08.2006, ora 14, licitație publică a următorului bun:

- vânzarea imobilului situat în comuna Ghelari, Str. Ghioceilor, identificat CF 251, nr. Topo 2654/2/2, compus 

din fosta Baie de Aburi, format din D+P, suprafață construită 409,5 mp și terenul aferent în suprafață de 409,5 

mp. Prețul de pornire a licitației este de 19.000 lei RON.

- Prețul nu conține TVA.

Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la adresa mai sus-menționată, cel târziu cu o zi lucrătoare 

înainte de data fixată pentru licitație, respectiv până la data de 15.08.2006, ora 14, acest termen fiind termen 

de decădere, următoarele documente:

- pentru persoanele juridice române: copie după certificatul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului

- pentru persoanele fizice române copie după actul de identitate

- împuternicire acordată persoanei care îl reprezintă pe ofertant și copie de pe actul de identitate

- dovada depunerii garanției de participare

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

Garanția de participare la licitație reprezintă 30% din prețul de pornire a licitației și se depune sub una din 

următoarele forme:

- Scrisoare de garanție bancară, în original, valabilă 45 de zile de la data organizării licitației

- Casieria Consiliului local Ghelari.

Prețul de adjudecare se achită în termen de 30 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

Bunul supus vânzării poate fi vizionat la adresa menționată în prezenta publicație.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254/735201, 0257/735272, 0741/078784.

(57384)

Cititorii 
Cuvântul 

liber: 
Oameni 

bine 
informați! 

Ziarul 
familiei 

tale!

Informația te privește!

• SC Danielle Company SRL, cu sediul în Deva, Str. 
Rândunieii, nr. 6, angajează: confecționeri textili - 
relații la tel. 0746/031026 și tricoteri pentru mașini 
de tricotat și bobinatori fir, relații la tel. 0745/231867. 
(10/13.07)

S.C. NEW LINE.S.R.L. CRISCIOR
ANGAJEAZĂ :

-secretar(â);cerințele postului
- contabilitate primară
- evidență personal
-cunoștințe operare PC g

-confecționere îmbrăcăminte(mașiniste) ~

CRISCIOR, STR. ZARANDULUI NR. 75 A
Tel: 0254/617014 ; Fax: 0254/617019 ; Mobil: 0729007297

Altele (61)

• Spații de depozitare, închiriere sau vânzare în 
leasing. RGI parc industrial. Tel. 0723/644525, 
0724/044896. (2/18.07)

PRIMĂRIA, CONSILIUL LOCAL Șl 
CAâMNUL CULTURAL VÂLIȘOARA 
Invită fiii satului de pretutindeni de a participa la 
marea sărbătoare prilejuită cu ocazia imp'Inkii a 

500 de ani de atestare documentară a comunei, în 
zilele de 22.07.2006, ora 96.00, 

și 23.07.2006, incepfaid cu ora 1O.OO.
Participarea ia diverse manifestări va li gratuită.

Vă aștept cu drag, 
primar loan Hub

B S.A. DEVA

Angajează de urgență persoană cu contract 
de muncă pe perioadă nedeterminată pentru 

activități de secretariat.
Cerințele postului:
- Cunoașterea limbii italiene, scris, vorbit și citit, foarte bine; 

(cunoașterea limbii engleze, scris și citit constituie avantaj)

- Cunoștințe operare PC

Relații suplimentare, depunere CV și programare pentru interviu, la 

sediul societății, în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, tel. 227886.

(57281)

http://www.uamsibiu.ro
mailto:rector@uamslbiu.ro
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Shakira a părăsit ieri România

• Misiune îndeplinită. Naveta Discovery a îndeplinit luni, odată cu aterizarea la baza Kennedy din Florida, o misiune orbitală de 13 zile, al cărei succes redă încrederea agenției spațiale americane, NASA intenționând să reia zborurile regulate pe ISS.
•A erupt. Muntele Etna, situat în Sicilia, a erupt, luni, aruncând lavă și roci până la o înălțime de circa 250 de metri. Autoritățile au declarat că lava scursă nu reprezintă un pericol iminent pentru localitățile de pe versanții muntelui.

Cea mai admiratăLondra (MF) - Victoria Beckham este cea mai admirată femeie din Marea Bitanie, potrivit unui clasament realizat de 21st Century Young Woman's Survey, cel mai important studiu care prezintă modul în care tinerele britanice privesc aspectele vieții lor.David Bechkam este considerat bărbatul cu cele mai frumoase picioare. Actrița Jessica Alba este considerată cea mai frumoasă femeie din lume, iar Keely Hazell, femeia cu cel mai frumos trup.Jesse Metcalfe, Johnny Borrell (Razorlight) și prințul Harry ocupă primele trei poziții în topul celor mai arătoși bărbați. Charlotte Church, Billie Piper și Paris Hilton simt primele trei în topul celor mai bine îmbrăcate femei.

Dezminte
New York (MF) -
Oprah Winfrey, ve
deta incontestabilă 
a talk show-ului din 
Statele Unite, a 
dezmințit zvonurile 
despre relația „prea 
intimă" pe care ar 
avea-o cu cea mai 
bună prietenă a ei, 
Gayle King, declar
ând că nu este les- 
biană.în ediția din 
luna august a revis
tei O, The Oprah 
Magazine, starul TV 
a declarat că unii 
oameni au înțeles 
greșit relația de pri
etenie de peste 30 
de ani pe care o 
are cu Gayle King, 
un editor al revistei. 
Oprah are o relație 
de peste 20 de ani 
cu Stedman Gra
ham, scriitor și om 
de afaceri.

Timișoara (MF) - Shakira a pleca, ieri după-amiază, cu un charter de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Deși dezamăgiți că spectacolul a început cu întârziere, fanii spun că, până la urmă, concertul Ie-a plăcut..„Ne-a plăcut atmosfera creată de ea, poate un pic cam târziu a început, nu a fost nimeni în deschidere, ăsta nu a fost un lucru chiar bun. Lumea se cam plictisise, dar, nu știu, poate că tocmai așteptarea asta a făcut să fie mai frumos. Dar a meritat”, a spus un spectator.Pe stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara, Shakira a susținut concertul în fața a

Shakira la Timișoara (Foto: epa)aproximativ 16-17.000 de spectatori, în majoritate femei. Veselă și jucăușă sau tristă și melancolică, atât cât să dea credibilitate baladelor, Shakira a prezentat un spectacol ce a trecut de la rock alternativ la pop și la scene desprinse din cele O mie și una de nopți.

Dezvolta astmul la copiiLondra (MF) - Creșterea numărului de cazuri de astm infantil în Europa este în raport direct cu numărul de piscine interioare, trichloramina prezentă în apa acestora având efect dăunător asupra plămânilor celor mici, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători belgieni.Trichloramina este un gaz toxic produs de reacția dintre clorul din apa piscinelor și urină, transpirație și salivă. Aceasta este insolubilă în apă și pătrunde direct în plămâni în momentul în care este inhalată, afectând țesuturile. Piscinele exterioare sunt mai sigure deoarece acest gaz este dispersat în aer.

Prea cald Lemurii cu coadă inelată se I răcoresc cu înghețata primită în parcul Drayton Manor din Staffordshire, Marea Britanie. (Foto: epa)
Uitate în paciențiWashington (MF) - Tehnologia utilizată in aeroporturi, pentru identificarea bagajelor, și în magazine, pentru prevenirea furturilor, va fi utilizată de medicii chirurgi pentru a fi alertați în momentul în care uită un instrument chirurgical în corpul pacientu- lui-Tehnologia implică aplicarea de etichete de identificare cu radiofrecvență pe instrumentele chirurgicale și pansamentele utilizate în timpul operațiilor, care emit un semnal în momentul în care intră în contact cu unde radio. Doctorii de la Școala de medicină din cadrul Universității Stanford care au testat această tehnologie au declarat că este foarte exactă. Totuși chip-urile utilizate, cu dimensiuni de 20 de milimetri, sunt prea mari și trebuie micșorate.

Vulcanul Mayon din Filipine a erupt, motiv pentru care autoritățile așteaptă să evacueze populația din zonă, ime- | diat ce Institutul de Vul- canologie va ridica alerta la nivelul 4. (Foto: EPA)

Eminem a scăpat
Detroit (MF) - Bărbatul care a depus săptămâna trecută o plângere împotriva rapper- ului Eminem, pentru comportament violent, a renunțat la acuzații, a anunțat un purtător de cuvânt din partea poliției din Detroit.Bărbatul a declarat în plângerea sa că Eminem l-a lovit săptămâna trecută, în timp ce se afla într-un club de striptease din Detroit.Purtătorul de cuvânt al lui Eminem, pe numele său real Marshall Bruce Mathers III, nu a fost deocamdată disponibil pentru comentarii. Dacă bărbatul nu și-ar fi retras acuzațiile împotriva cântărețului în vârstă de 33 de ani, acesta ar fi fost primul confict cu legea al lui Eminem din 2001. Atunci rapper-ul a fost acuzat de port ilegal de armă și condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare.

Sute de morti5
■ Peste 337 de morți 
este ultimul bilanț în 
urma valului seismic din 
Indonezia.

Jakarta (MF) - Cel puțin 337 de persoane au fost ucise, luni, pe insula indoneziană Java, de valul seismic provocat de un cutremur submarin produs în Oceanul Indian, potrivit unui nou bilanț comunicat, ieri, de Ministerul indonezian al Sănătății, citat de AFP.Serviciile de intervenții desfășurau, ieri, o activitate contra cronometru pentru descoperirea supraviețuitorilor printre ambarcațiunile distruse sau aruncate unele

în luptă cu flăcările (Foto: epa)
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Roxana Născută în zodia Balanță, li plac modelingul, gimnastica artistică și mersul pe bicicletă.
(Foto: Traian Mânu)
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pe insula Java

Recuperează ce se mai poate de sub dărâmături (Foto: epa)peste altele, și printre ruinele clădirilor. Rustam Pakaya, șeful celulei de criză din cadrul Ministerului indonezian al Sănătății, a precizat că
valul seismic a determinat deplasarea a 52.700 de persoane, de zece ori mai multe decât se estimase inițial. Aproximativ 650 de vase de

pescuit au fost grav avariate. Un oficial local a declarat la rândul său că porțiuni de plajă de peste 500 de metri au fost distruse.Zona cel mai puternic afectată a fost stațiunea balneară Pangandaran, situată în regiunea de coastă din sud- vestul insulei Java. Potrivit unei surse medicale, majoritatea victimelor din această localitate sunt copii și adolescenți. Cel puțin șase străini figurează printre victimele tsunami.Valul seismic a fost provocat de un cutremur submarin cu magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter, potrivit Centrului American pentru Studii Geologice (USGS).
Afectați de incendii vasteLisabona (MF) - Peste 700 de pompieri luptau luni împotriva a nouă incendii de pădure izbucnite în Portugalia și care erau pe cale de a fi controlate în timp ce temperaturile au atins valori extrem de ridicate, au anunțat serviciile de urgență.Circa două sute de pompieri, sprijiniți de două avioane-cistemă - unul dintre ele trimis de Spania - luptau împotriva incendiului princi

pal, care a izbucnit duminică după-amiază în apropierea localității Piaes. Două sute de vehicule de pompieri sunt implicate în lupta împotriva flăcărilor.în timp ce temperaturile au atins valori de 41 de grade Celsius în unele regiuni, incendiile s-au răspândit în șase din cele 18 districte: Aveiro, Beja, Guarda, Porto, Santarem și Viana do Castelo.

Zhouzhuang * un I mic orășel situat la 90 km de Shanghai, este considerat , Veneția Chinei, » atracție pentru turiști.
(Foto: EPA)


