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Vremea se menține caniculară Primăria
dimineața

pierde în 
fata Gărzii

Fără apă caldă
Deva (C.P.) - Devenii ale căror locuințe 

sunt racordate la sistemul centralizat de dis
tribuție a energiei termice, vor rămâne 
peste cinci zile fără apă caldă. întreruperea 
furnizării acestei utilități a fost solicitată de 
Termocentrala Mintia, care până în data 
de 12 august va efectua lucrări de reparații 
la instalațiile de producere a apei calde, a 
declarat loan Cristea, directorul Calor Deva.

■ Edilii Hunedoarei au 
fost amendați pentru 
tăierea copacilor din 
parcul „Corvin".

Hunedoara (M.S.) - Primă
ria Hunedoara trebuie să 
plătească o amendă de 25.000 
lei, după ce a pierdut procesul 
intentat Gărzii de Mediu. 
Acesta a sancționat autorită
țile locale pentru că din par
cul „Corvin” au fost tăiați 23 

‘de copaci^ pentru a se face loc 
unei pizzerii.

„Garda de Mediu (GM) 
Hunedoara a aplicat amenda 
în primăvara acestui an, după 
ce în parc au fost tăiati 
copacii de pe o suprafață de

500 metri pătrati. Primăria a 
contestat amenda în instanță, 
dar Tribunalul Hunedoara a 
dat câștig de cauză Gărzii de 
Mediu”, a declarat, ieri, comi
sarul șef al GM Hunedoara, 
Cristian Moldovan.

în replică, reprezentanții 
Primăriei Hu-nedoara au afir
mat că ar putea face recurs, 
dar după ce vor primi, oficial, 
motivația sentinței. Primăria 
Hunedoara s-a asociat cu o 
firmă privată pentru con
strucția unei pizzerii în Par
cul Corvin.

Societatea în cauză s-a 
obligat, în schimb, să 
reabiliteze parcul și să vireze 
la bugetul local o taxă anuală 
de minim 30.000 lei.

Festival international

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

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

* tru a fi rezolvate cât mai re-
CUVAffi pede cu putință. Ai vreo între

bare pentru primarul localității 
în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 

11.00 la numărul 211275. scrie-ne pe a- 
dresă redacției sau trimite-ne un mail la 
adEesa,daniel.iancu@informmedia.ro. Vom 
cere pgntrurtine răspunsul edililor în cauză!

Deva (I.J.) - Festivalul in
ternational de folclor pentru 
copii și tineret „Carpatica” se 
va desfășura în mai multe 
localități ale județului în 
perioada 1-7 august. A fost 
anunțată participarea a 11 
ansambluri folclorice din Ser
bia, Bulgaria, Cipru, Ungaria, 
Grecia și România.

Festivalul debutează marți, 
1 august, cu parada portului

popular și un spectacol fol
cloric susținut în centrul 
Devei.

„Festivalul promovează în 
rândul copiilor și tinerilor 
valorile culturii tradiționale, 
dialogul interculturai și co
municarea între tinerii din 
spațiul Europei Centrale”, a 
declarat loan Stere, purtător 
de cuvânt al Inspectoratului 
Școlar Județean Hunedoara.

Sport extrem cu militari. 
O subunitate a Batalionului 
26 Vânători de Munte 
„Zarand” din Brad efec
tuează, în aceste zile, „un 
cantonament” într-o tabără 
de alpinism la stâncile de la 
Crăciunești din comuna 
Băita. 7p.7 (Foto: T. Mânu)

La spital, de la un pepene

Circa 400 de români mor în fiecare an din 
cauza accidentelor de muncă

wn România se produc areas

■ 19 copii hunedoreni 
au fost internați la Spi
talul Brad cu toxi- 
infecție alimentară.

Brad (I.J.) - Copiii internați 
la Spitalul Municipal Brad au 
vârste cuprinse între unu și 
14 ani. Ei provin dintr-o 
colonie de romi din satul Mi- 
hăîleni, comuna Buceș.

Ambulantele au fost 
nevoite să facă numeroase 
drumuri până în sat încă de 
la primele ore ale dimineții 
de ieri, când au apărut simp- 
tomele bolii.

„Copiii au fost internat! la 
secția Pediatrie a Spitalului 
Brad. 18 dintre intoxicați au 
fost internați cu forme 
ușoare, unul singur a fost 
internat cu o formă medie.

Diagnosticul stabilit este gas- 
troenterocolită acută. în cur
sul acestei zile toti vor fi 
externați”, declară dr. Dan 
Magheru, director DSP Hune
doara.

Copiii au consumat pepene 
roșu cumpărat din piața Brad 
de la un comerciant care mai 
avea câteva bucăți pe tarabă. 
Este posibil ca pepenii să fi 
fost infectați cu germeni.

Pestă porcină
Deva (C.P.) - Unicul fo

car de pestă porcină sem
nalat pe parcursul anu
lui în județ Va fi închis. 
Anunțul a fost făcut de 
către Marius Lăzărescu, 
directorul Direcției Sa
nitar-Veterinare și Pen
tru Siguranța Alimente
lor Hunedoara, /p.3

4.900 de accidente pe an

■Proa® locurile de muncă vor 
te din panct de vedere ai riscului.

GaficsrCi.'. mwm 8BC

AMIDIP Călan - doar la fier vechi
■ lovănesc crede că 
societatea va mai fi 
cumpărată doar pentru 
valorificarea la fier vechi.

Călan (D.I.) - Primarul 
orașului Călan, Adrian Iovă- 
nesc, ne-a declarat ieri că nu 
mai există șanse ca vreun 
investitor să preia societatea 
AMIDIP pentru a continua 
activitatea de producție. „Du
pă ce nu s-a prezentat nimeni 
la licitația pentru acțiunile de 
la AMIDIP, organizată pentru 
a cincea oară, eu nu mai am 
nici o certitudine că cineva va

mai cumpăra societatea. Even
tual o va lua doar pentru a o 
revinde pe bucăți la fier vechi. 
Problema este că, dacă 
AMIDIP-ul va fi vândut, să fie 
vândut cel puțin cu obligațiile 
de mediu de rigoare. Mai pre
cis, să lase locul curat, să nu 
mai rămână mizeria de pe 
cealaltă platformă siderurgică. 
Și ar fi bine să nu se demoleze 
clădirile existente, pentru că 
acolo se mai pot desfășura 
activități”, a spus lovănesc. El 
a mai precizat că autoritățile 
locale încearcă să găsească 
soluții alternative pentru 
crearea de locuri de muncă.

caniculei au primit ieri îngrijiri medicale de speciali
tate în centrul Devei, oferite gratuit. /p.3 (Foto. Traian Mânu)
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• întâlnire O ultimă întâlnire pentru pregă
tirea raportului Comisiei Europene din toam
nă va avea loc la 6 septembrie, la Bruxelles, 
se arată într-o scrisoare a directorului general 
pentru Extindere, Michael Leigh. Pregătirea a 
raportului Comisiei Europene de la 26 sep
tembrie este deja într-o fază avansată. (MF)

• Obligație. Fostul președinte irakian, Sad
dam Hussein, internat cu câteva zile în urmă 
în spital, a declarat că a fost adus la tribu
nal în pofida voinței sale. Echipa de avocați 
care asigură apărarea fostului lider irakian și 
a celorlalți acuzați în procesul acestuia a 
boicotat ședința de miercuri a procesului, 
care se apropie de final. (MF)

K S-a cerut emiterea 
unui mandat de urmă
rire internațională pe 
numele lui Hayssam.

bulversează România

Hayssam 
în Siria sau Iran

Iași (MF) - Fostul șef i 
ai Serviciului de Infor
mații Externe, deputatul ș 
loan Talpeș, a declarat i 
miercuri, într-o confe- ; 
rință de presă, că omul i 
de afaceri Omar Hays- i 
sam nu se poate afla de- i 
cât în Siria sau Iran. „Un i 
personaj vânat peste tot i 
în lume nu poate găsi i 
refugiu decât fie în țara i 
sa natală, Siria, sau în = 
Iran, un alt stat care l-ar ; 
putea adăposti", a decla- i 
rat Talpeș, întrebat un- i 
de crede că se află Hays- 
sam. Talpeș s-a aflat la i 
Iași pentru înființarea i 
grupului local de iniția
tivă pentru înființarea i 
Uniunii Populare Soci- 
al-Creștine. Curtea de i 
Apel București a emis, ș 
miercuri, la solicitarea i 
procurorilor, un man
dat de urmărire inter
națională pe numele lui i 
Omar Hayssam, după ce i 
anchetatorii au stabilit ; 
cu certitudine că aces
ta a părăsit ilegal teri- i 
toriul

întorși acasă.
(Foto: EPA)

Români 
evacuați
București (MF) - Min
isterul Afacerilor Exter
ne a continuat opera
țiunile de evacuare a 
românilor din Liban, 
în perioada 20-25 iu
lie, fiind scoase din 
țară, în operațiuni or
ganizate de Uniunea 
Europeană, 57 de per
soane, se arată, într-un 
comunicat remis de 
MAE. Evacuările men
ționate au fost reali
zate pe cale maritimă, 
iar cetățenii români și 
membrii familiilor lor 
care au beneficiat de 
sprijinul ambasadei 
României la Beirut au 
ajuns sau urmează să 
ajungă în România în 
condiții de deplină si
guranță. Acest grup 
se adaugă celor 729 
de persoane evacuate 
cu cele trei convoaie 
din perioada 17-20 iu
lie, numărul total al per
soanelor evacuate afla
te în evidența autorită
ților române fiind în 
prezent de 786.

București (MF) - Ancheta
torii au stabilit „cu certitu
dine" că Omar Hayssam a 
părăsit ilegal România și că se 
află în afara spațiului națio
nal, procurorii cerând Curții 
de Apel București emiterea 
unui mandat de urmărire in
ternațională pe numele aces
tuia, Totodată, anchetatorii 
continuă verificările în vede
rea stabilirii împrejurărilor și 
modalităților în care Hays
sam a părăsit teritoriul Ro
mâniei.
Demisia lui Ardelean

înalta Curte de Casație și 
Justiție a luat în discuție re
cursul avocaților lui Omar 
Hayssam față de decizia in
stanței inferioare privind re- 
încarcerarea omului de afa
ceri sirian. Decizia Curții de 
Apel București a fost contes
tată de apărătorii lui Hays
sam, care apreciază că nu se 
impune luare unei astfel de 
măsuri.

O altă victimă a lui Hays
sam este și fostul șef al DGIPI

Hayssam, însoțit către sala de judecată. Omar Hayssam. EPA)(Foto: EPA)

din MAI, Virgil Ardelean. Au
diat, ieri, a precizat, că el a 
cerut să fie eliberat din func
ție în data de 20 iulie, după- 
amiaza, după ce Omar Hays
sam nu se prezentase în fața 
instanței și nu fusese găsit nici 
la domiciliu. „Demisia mea 
am cerut-o prima dată în fața 
ministrului de Interne, Vasile 
Blaga, în data de 20 iulie, du
pă amiaza, deoarece, cu o zi 
înainte, Hayssam trebuia să 
se prezinte în fața instanței 
de judecată, iar Poliția a con
statat că n-a fost găsit la do
miciliu", a precizat Ardelean

după audierea în Comisia se
natorială de apărare. „Un alt 
motiv al deciziei mele este re
prezentat de faptul că DGIPI 
face parte din Comunitatea 
Națională de informații și tre
buie să participe la constitui
rea unor rațiuni de solidari
tate pentru cei care fac parte 
din CNI", a menționat Arde
lean. Nu în ultimul rând, el a 
invocat și un al treilea motiv, 
„personal". „Conduc de opt 
ani această unitate și cred că 
este nevoie de oameni mai ti
neri și mai viguroși pentru a 
conduce", a mai arătat Arde-

lean. MediculiWConS||Bfiri 
Tănăsescu de la PenitencȘrul 
Rahova este și efo victimă, a 
sirianului. Un expert al Cole
giului Medicilor București 
(CMB) va analiza cazul său, în 
legătură cu eliberarea lui Omar 
Hayssam. CMB va face pro
pria anchetă privind eventu
ala eliberarea de către Con
stantin Tănăsescu a unei ade- 
vernițe medicale pe care este 
înregistrat un alt diagnostic 
decât cel real al sirianului, ca
re era judecat pentru acte de 
terorism în legătură cu răpirea, 
a trei jurnaliști români în Irak.

Traian Băsescu în SUA

Uciși în bombardamentele 
Israelului din Liban

Beirut (MF) - Patru observatori ONU au 
fost uciși într-un bombardament israelian 
asupra unei baze a forței Națiunilor Unite 
din sudul Libanului, despre care secretarul 
general Kofi Annan a afirmat că a fost un 
act „aparent deliberat**. Annan a cerut Israe
lului să declanșeze o investigație asupra 
atacului. „Acest atac de artilerie și aerian 
coordonat asupra unui post ONU înființat 
cu mult timp în urmă și semnalizat clar la 
Khiam a avut loc în pofida asigurărilor pe 
care le-am primit personal de la premierul 
Ehud Olmert că pozițiile ONU nu vor fi ata
cate**, a declarat el. Ambasadorul israelian 
la ONU, Dan Gillerman, a respins acuzațiile 
lui Annan. „Sunt șocat și neliniștit de de
clarația pripită a secretarului general, care 
insinuează că Israelul a atacat deliberat 
postul ONU“, a afirmat el.

■ Vizita survine în con
textul în care PNL a 
propus retragerea tru
pelor militare din Irak.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a plecat, 
ieri, în SUA, urmând seT se în
tâlnească, joi, la Casa Albă, cu 
președintele american, George 
W. Bush, cu secretarul de stat 
al Apărării, Donald Rumsfeld 
și cu lideri ai Congresului. Di
scuțiile cu oficialii adminis
trației americane se desfășoa
ră în contextul încheierii ne
gocierilor și ratificării Acor
dului de Acces privind ampla
sarea facilităților militare a- 
mericane pe teritoriul Româ
niei, al creșterii colaborării în 
cadrul NATO, inclusiv din pers
pectiva pregătirii Summit-ului

George W. Bush îl va avea ca oaspete pe Traian Băsescu. (Foto: epa)

NATO de la Riga, precum și 
a continuării contribuției Ro
mâniei la asigurarea securi
tății regionale și internațio
nale, precizează un comunicat 
al Administrației preziden
țiale.

La un an și patru luni după 
precedenta vizită la Washing
ton, din martie 2005, Băsescu 
se va întâlni cu președintele 
George W. Bush, alături de 
care va susține și o conferință 
de presă, în Biroul Oval.

Guvernul suedez 
a știut de mita

Stokholm (MF) - Guver
nul suedez a avut cunoș
tință de faptul că firmele 
implicate în programul 
„petrol contra hrană" plă:> 
tesc mită în Irak, însă a, 
ajuns la concluzia că nu, 
poate face nimic pentru a 
pune capăt acestei prac
tici, a declarat marți un 
purtător de cuvânt al Min
isterului suedez de Exter
ne. „Era un lucru mai mult 
sau mai puțin cunoscut", 
a declarat purtătorul de 
cuvânt Anders Kruse. „Nu 
am putut face nimic în 
legătură cu acest lucru, 
nu am avut posibilitatea 
ca de aici, de la Stock
holm, să facem ceva", a 
adăugat oficialul.

Restructurarea agențiilor Schimb de prizonieri

Victime ale bombardamentului. (Foto: epa)

■ Constituirea unui 
grup de lucru pentru 
analizarea lacunelor în 
cazul Omar Hayssam.

București (MF) - Premie
rul Călin Popescu Tăricea
nu a propus ieri, la ședința 
de guvern, reducerea nu
mărului de secretari de stat 
în întreaga administrație, 
în medie cu 30%. Propune
rile de restructurare și re
organizare a agențiilor a- 
flate în subordinea Guver
nului sau a premierului vor 
fi prezentate până la jumă
tatea lunii august, urmând 
ca astfel de măsuri să fie 
prezentate până la finele lu
nii august și pentru apara 
tul de lucru al Executivu
lui. Propunerile de restruc
turare a agențiilor aflate în 
coordonarea ministerelor 
vor fi prezentate până la 
jumătatea lunii august.

De asemenea, Guvernul 
a decis, ieri, constituirea 
unui grup de lucru pentru

Călin Popescu Tăriceanu

analizarea lacunelor legis
lative care au permis cazul 
Omar Hayssam, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Exe
cutivului, Oana Marinescu. 
Ea a precizat că scopul a- 
cestei decizii este modifi
carea legislației, astfel în
cât situații de acest gen să 
nu se mai întâmple. Pre
mierul Tăriceanu a cerut 
ministrului Justiției să pre
zinte o situație privind Spi
talul Penitenciar Rahova.

Roma (MF) - Premierul liba
nez, Fouad Siniora, a propus, 
miercuri, la conferința de la 
Roma, efectuarea unui schimb 
de prizonieri între Israel și 
Liban, sub auspiciile Comite
tului internațional al Crucii 
Roșii (CICR), relatează AFP. 
Siniora a pledat pentru „un 
angajament privind elibera
rea prizonierilor și deținuți- 
lor israelieni și libanezi, prin 
intermediul CICR", conform 
textului discursului său remis 
presei. Premierul libanez a

mai cerut, în cadrul unui plan 
în șapte puncte pentru înce
tarea ostilităților, ca zonele 
disputate, situate în zonele de 
graniță, să intre, printr-o de
cizie a Consiliului de Securi
tate, sub jurisdicția ONU, până 
la reglementarea statului lor. 
El s-a pronunțat și pentru o 
sporire a efectivelor și a man
datului FINUL, forța interima
ră ONU din Libanul de Sud, ast
fel încât aceasta să poată înde
plini misiuni umanitare și să 
poată garanta stabilitatea.

Bombele trec prin Anglia
săptămânii trecute pe aero-Londra (MF) - Teritoriul 

Marii Britanii a fost utili
zat pentru escale ale trans
porturilor masive de bombe 
antibuncăr din Statele Uni
te către Israel, care le-a achi
ziționat pentru a distruge 
ascunzătorile liderilor miș
cării Hezbollah, din Liban. 
Două avioane Airbus A310 
încărcate cu bombe de tip 
GBU 28, cu ghidare prin la
ser, au aterizat la sfârșitul

portul Prestwick, da lângă 
Glasgow, pentru a Ajeali- 
mentate și pentru ca echi
pajul să se odihritească dup? 
traversarea Atlanticului, ău 
confirmat surse din cadrul 
serviciilor britanice de se
curitate.

Același aeroport a fost 
utilizat, în trecut, de CIA 
pentru extrădările extra
ordinare.
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• Program prelungit. Centrele regionale 
vor primi proiecte SAPARD și în week-end, 
personalul lucrând după programul normal. 
Decizia a fost luată din cauza numărului 
mare de solicitări și a termenului limită pen
tru depunere stabilit pentru 31 iulie. (C.P.)

Ajutor pentru bolnavii deveni

• CEC'Uri fără acoperire. Administratorul 
unei societăți din Petroșani este cercetat de

Sjțiștii Biroului de Investigare a Fraudelor 
e au stabilit că, în cursul lunii aprilie 
2006, a emis 2 file CEC, în valoare totală de 

382.000 lei, către un club sportiv, fără a 
avea disponibil în cont. Este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de înșelăciune. (T.S.)

Tiberiu Stroia
tiheriu.straia@informniedia.ro

Premiem' conduce 
ca pe pista Iu* mă-sa

■ Direcția de Sănătate 
Publică Hunedoara a 
instalat în Deva un cort 
pentru urgențe.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@lnfonnmedia.ro

Deva - Serviciile de ambu
lanță, unitățile de primire 
urgențe și medicii de familie 
au fost solicitați de Ministerul 
Sănătății să mențină starea 
de alertă pe toata perioada 
caniculei. în centrul Devei, a 
fost instalat un punct de acor
dare a asistenței medicale și 
distribuire de apă potabilă 
cetățenilor, care funcționează 
între orele 11 și 18. La nivel

județean au fost raportate 
peste 100 de cazuri de stări 
lipotimice și un deces, 
cauzate de canicula de afară 
care a ridicat mercurul ter
mometrelor la peste 35 grade 
Celsius.
„Nu îmi vine să cred!”

”în cele două zile de când 
a fost instalat cortul au fost 
luate peste 150 de tensiuni 
pentru persoane cu vârste 
cuprinse între 17 și 84 de ani. 
Am descoperit chiar un 
pacient cu fibrilații pe care 
l-am trimis de urgență la 
secția de cardiologie. Celor 
care s-au simțit rău le-am 
făcut și un test de glicemie 
sau le-am oferit un pahar cu

Danusia Huh Otilia Firea Elena (Foto: t. Mânu)

apă”, spunea asistent Carmen 
Manițiu.

Timizi la început, devenii 
nu s-au așteptat ca cineva să 
îi ajute în mod gratuit, așa că 
au apelat cu sutele la ser
viciile asistentei trimise de 
DSP Hunedoara. „Am simțit 
că amețesc și imediat am

fugit să-mi iau tensiunea care 
era prea mică”, spunea Danu
sia Huh. „Bine că s-a gândit 
și la noi cineva! Nu-mi vine 
să cred”, susține Elena. „Nu 
știu să mai fi fost acțiuni si
milare în centrul Devei de 
acest gen. Este lăudabil”, con
chide Otilia Firea.

Nici n-apucă marinerul Băsescu să încuie 
ușa României și să plece în vizită la 
marele licurici, George a lui Bush, că ăsta 

micu' Tăriceanu se și urcă pe motocicletă și-o 
tuli aiurea pe asfalt. Asta ca să vadă poporul 
cât e el dă dăștept și cum reușește să țină 
între picioare vro' 100 de cai. Putere. Sigur, 
există și explicația că premierul aleargă cu 
motorul pentru a consuma surplusul de ben
zină a Iu' ăștia de la Rompetrol ca să-l scoată 
basma curată pe prietenul său Dinu.

Guimea e că, la un viraj, un nenorocit de 
contribuabil (care-și închipuia că DN1 
e șoseaua poporului și nu pista de alergare a 

unei scule pe bascula țării) s-a trezit în botul 
Fordului cu motocicleta premierului. Care 
Tăriceanu intrase, așa, în dorul lelii, pe con- 
trasens. Astfel, se trezi ditamai grizonatul țării 
lovit în plin de un sclav al patriei și cu 

l^pnunchiul deplasat asemeni mucilor din 
freza Iu' Boureanu când acesta din urmă e 
lovit cu săgeata liberală-n cap. Morala acestei 
povești e simplă. Trăim într-o țară în care pre
mierul confundă șoseaua cu pista Iu mă-sa. 
Nu-I interesează faptul că n-are voie să con
ducă pe durata mandatului. Pentru că totuși e 
premierul țării, nu un motociclist care 
încalecă pe șa ca s-o „înfierbânte" pe Leana 
din capu' satului. Cât despre hobby, pentru 
Tăriceanu acesta ar trebui să fie bunăstarea 

poporului. Cum, care popor?

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

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva
- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva
- Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva
- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva
- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

Se acordă despăgubiri bănești
■ Condițiile improprii 
din gospodăriile popu
lației favorizează 
apariția pestei porcine.

Deva (C.P.) - Porcinele cres
cute în gospodării pun cele 
mai multe probleme. Repre
zentanții ANSVSA susțin că 
este necesară stabilirea clară 
a animalelor pe care le crește 
cetățeanul pentru subzistență

și câte crește pentru comer
cializare. în acest caz vor tre
bui impuse microfermele, 
care să răspundă condițiilor 
de biosecuritate, unde circu
lația, identificarea și toate 
normele sanitar-veterinare 
vor trebui să fie respectate. 
Primăriile vor trebui să dea 
un preaviz pentru micro- 
ferme, dar și să anunțe din 
timp de târgurile neauto
rizate.

în județ, în acest an, a fost 
consemnat un singur caz de 
pestă porcină, dar el va fi 
închis. „Două porcine din gos
podăria unui cetățean din sa
tul Luncoiu au fost depistate 
având pestă. Dar a fost un caz 
izolat și-l vom închide. Pro
prietarii animalelor vor pri
mi despăgubiri în valoare de 
500 lei noi”, a declarat Ma
rius Lăzărescu, directorul 
DSVSA Hunedoara.

Punte pietonală
Călan (D.I.) - Autorită

țile locale din Călan speră 
să finalizeze, până la 
sfârșitul săptămânii vii
toare, construcția unei 
noi punți pietonale peste 
râul Strei, care să asigure 
legătura între localitățile 
Strei Ohaba și Chitid, și 
Orașul Nou. Valoarea in
vestiției se ridică la 
aproximativ 200 de mi
lioane de lei vechi.

E evadare sau lăsare 
la vatră? Vinovați 

sunt cei de la procu
ratură că n-au cerut
supravegherea lor.

Doru Mateș, 
Deva

Vinovat e medicul 
care l-a consultat 

și i-a dat liber. Toți 
sunt bolnavi în 
închisoare! SRI și cei 
care l-au lăsat să 
plece trebuie să 
suporte consecințele. 
Iosif Crăciun,
Deva

Atac la comerțul ilicit
■ Polițiștii deveni au 
confiscat țigări și cafea 
netimbrată vândută la 
colț de stradă.

Deva (T.S.) - Acțiunea lu
crătorilor din cadrul Biroului 
de Poliție Urbană Deva a 
vizat micii comercianți care 
vând produse netimbrate pe 
străzile și în piețele din Deva, 
în urma controlului au fost 
identificate patru persoane 
care practicau această formă 
de comerț interzisă.

Cele patru persoane ofe
reau spre vânzare produse a 
căror proveniență nu a putut 
fi justificată legal. Drept pen
tru care polițiștii au ridicat,

Nu știu nimic 
despre subiectul 

Omar Haysam. Decât 
să fac o afirmație în 
necunoștință de 
cauză mai bine 
nu mă pronunț.

Anonima
deva

în vederea confiscării, 128 de 
pachete de cafea naturală, 46 
de pachete de țigarete netim
brate și șapte litri de alcool 
dublu rafinat.
Sesizarea Gărzii

“Valoarea mărfii confiscate 
se ridică la aproximativ 10 
milioane de lei vechi. Per
soanele în cauză au fost 
sancționate contravențional 
în conformitate cu art. 1, lit. 
a din Legea 12/1990, republi
cată, fiind sesizați totodată și 
comisarii Gărzii Financiare 
în vederea luării măsurilor 
legale”, declară Bogdan Nițu 
purtător de cuvânt în cadrul 
Inspectoratului de Poliție a 
Județului Hunedoara.

Contestarea controalelor
Deva (C.P.) - Biroul de 

Soluționare a Contestațiilor 
din cadrul DGFP Hunedoara 
a primit, în prima jumătate a 
anului, 72 de contestații ale 
actelor de control. Suma 
prevăzută a fi atrasă supli
mentar la bugetul statului pe 
baza acestor documente este 
de 3,2 milioane de lei noi. în 
cele mai multe cazuri, adică 
pentru 23 de contestații, fiscul 
nu a putut decide o soluție,

acestea fiind de natură penală, 
intrând astfel în atribuțiile 
instanțelor de judecată. Un 
număr de cinci contestații au 
fost admise, în vreme ce pen
tru alte 21 de cazuri s-a dat 
dreptate inspectorilor fiscali, 
în 16 situații, pentru actele de 
control s-a dispus desființarea, 
pe motiv că erau eronat 
întocmite, urmând ca veri
ficările să fie refăcute în ter
men de 30 de zile.

Aflăm noi de la știri 
cine simt 

vinovății. Marii 
corupți ai României 
sunt vinovați, dar nu 
le cunosc numele.

Vinovați se fac 
oamenii de afaceri 

care-1 susțin pe Omar 
Haysam. Ei au plătit 
din greu pentru 
eliberarea lui.

Horea Moroșan, 
Deva

R. Firea, 
Deva

“Surprinde momentul”

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

A

CONCURS
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1824 - S-* născut romancierul șl dramaturgul Alexandre 
Dumas-fiul................................ ........
1B62 - Printrun decret al domnitorului Al. I. Cuza a fost 

înființat Ministerul Afacerilor Externe al 
României._____________________________
1956 - România devine membru al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știința și Cultură - UNESCO 
(înființată la data de 16 noiembrie 
1945, cu sediul la Paria). _________

1962 - A încetat din viață pictorul ton Tuculescu (n. 1910), 
1974 - Camera Reprezentanților a SUA decide punerea 
sub acuzare a președintelui Nlxon în cadrul afacerii W«t»r- 
gate, la 8 august 1974, acesta bi înalntează dambla. 
2003 - A încetat din viață actorul american de comedie 
Bob Hope (foto) (n. 1903).

VREMEA
34°
maxim

18°
minim

Cer parțial senin. Maxima va fi de 34°C, 
iar minima de 18°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer parțial senin. Maxima va fi 

de 34°C, iar minima de 18°C.
Sâmbătă. Vreme caldă. Temperatura ma

ximă 33°C. Minima va fi de circa 18°C.

Calendar Creștin- Ortodox________ __________________
+ Sf. Mare Mc. și Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza

. tttf*

4?
o

Calendar Romano-Catolic_____________
Sf. Pantelimon, medic m.

Calendar Greco-Catolic____________ ___
S. Pantelimon, medic m. (+ 305).

Energie electrică _______ ____
Azi energia electrica va fi întreruptă în locaiitâțile:

- Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus și Toplița, între 
orele 10.00-18.00;
- Bacea, Cuieș, Uleș, Gurasada, Boiu de Sus, Boiu de 
Jos, Cărmăzănești, Dănulești, Gothatea, Sârbi, Valea 
Lungă, Coaja, Certeju de Jos, Vorța, Valea Poienii, Vis- 
ca, SMA lila. Pompe Ape Ilia, între orele 7.00-19.00.

Apă rece____________ _______ _
Nu sunt programate întreruperi

Gaz metan____________________
Nu sunt programate întreruperi

Tocăniță
Ingrediente: 2 cepe medii, 1 morcov, 1 

pătrunjel, 2 cartofi mari, 1 țelină, 2 foi de 
dafin, 200 g costiță, carne sau ciolan afumat, 
200 ml bulion, 1/4 legătură de pătrunjel, 1/4 
legătură de mărar, sare, piper.

Mod de preparare: Se curăță și se taie 
toate legumele. Cartoful se taie mai mare, 
cu latura de 2-3 cm. Se călește ceapa cu o 
lingură de ulei și puțină apă, până devine 
transparentă, se adaugă bulionul și costița. 
Se mai lasă 5 minute să fiarbă. Dacă folosiți 
carne, tăiați-o cubulețe și prăjiți-o în ulei, 
într-o cratiță se pun ingredientele rămase 
și cele de la pasul 1. Se condimentează și 
se pune apă cât să le acopere. Se dă la cup
tor la foc mediu.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

Soluția Integramel din numărul 
precedent: - I - V - CUM - 
FELINE - AG - PAȘI - PRO - SUS
- MOTAN - RAPID - TI - Bl - AC
- MO - I - UR - ȘINA - SPRINTA
- L - IMPAR - FE - SCAI - USER 
-IS - ATLET - RO - OG - ACRI - 

AREAL - ERGI
35090

Sanîtar-Veter. 221145

21575? &
&

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

835FantomaluiBarbâ- 
▼ 13 Nea^ă (fantezie, SUA 

1968) Cu: Peter Usti- • 
nov. Dean Jones 

1035 50 de ani de Avertis
ment fi 50 de emishml '
(r)

1130 Buc muzici. Bari
tonul George Petean 

123! As ele nSankt 
BPetefsbutg (r) (s)

1300 Mq da* voinici (r) 
1330 Desene anknate. CM> *

Disney (SUA)
1400 Jurnalul TVR. Sport >
1430 Corry și restii lumi (s) 1 
1530 Akzente. Emiskme ăi ‘

Imba germană
1700 Corry și iestul lumi I

B(ep. 17, comedie, SUA 
2003)

1730 Doctor Bedcer (ep. 18, 
Scomedie, SUA 1998). * 

Cu: Ted Danson
18O( fc h Sankt 

BPetiasburg (ep. 19, î
dramă, Rusia/SUA) ț

1900 JwnaU TVR. Sport 
Meteo

2020 Holywtxxi stai
E (documentar, Canada, 1 

2003)
20:45 Fotbal Cița UEFA 
2100 Dinamo - Htenians ,

Paola. Meci retur.
Transmisiune directă 

2305 50 de ani de rfveitis- 
mentlh 50deemisiu- • 
ni. Prezintă: Ileana
Stana lonescu, Cosmin 
Cemat Selecțiuni din ; 
emisiunea .Revelion 
ca n filme”. Realiza- î
tori: Dan Mihăescu, J
Nicolae Modreanu.

2400 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

020 Mississippi In flăcări
i3 (dramă, SUA 1988). .

Cu: Gene Hackman j
230 JumaU TVR (r) Sport

Meteo I
335 Mata Han (r) (dramă, J 

HSUA 1985). Cir Sylvia • 
Kristel i

525 Bucuriile muzicii (r) J

730 Știrile ProTv
9t10 Omul are aduce 

artaa 
9:15TMkșineHștit 

1(film serial reluare) 
10OO Undid meu ext e- 
v n rastru (aventuri, SUA 

1996), Cu: Hailey Fos
ter, Josh Paddock, Ace 
Ross, R.: Henri Charr 

1200 Doi bărbați și
n jani te (serial, te- 
“ w

1300 $Me ProTv 
1400 Fantomas (comedie, 
▼ 13 Franța, 1964). Cu: 

Jean Marais, Louis de 
Funes, Myiene Demon- 
geot Robert Dalban. 
R.: Andre Hunebelle

1600 Tânăr și neiniștit (s).
BCu: Eric Breeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell Doug David
son, Peter Bergman, 
Heat* r Ton

1700 Jtirite ProTv 
1745 Fanda Brndy (s) 
1830 La Bloc (r) 
1900 Ști* ProTv. Sport

Vremea

600 In gura presei cu
Mircea Badea.
Revista presei

700 Știri
900 în gura presei 

(reluare). Revista pre
sei cu Mircea Badea 

1030 Concurs interactiv 
1100 Fete și băieți 

Bțfilm serial, dramă,
Italia, 2004) 

1200 Anastasia
< B(film serial).

Cu: Elena Konkova, 
Petr Krasilov, 
Daniel Strakhov 

î 1330 Observator
cu Simona
Gherghe 

13:45 Evenimente
la Antena 1
(reluare) 
(divertisment)

1600 Observator 
16:45 Secretul Măriei

B(film serial) 
1900 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport 
Meteo

Berbec

Se pare că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din 
târg. Dimineață, un prieten vă cere o mână de ajutor în 
afaceri și veți avea de câștigat dacă nu îl refuzați.

Taur

Nu stați prea bine cu simțul practic. Vă sfătuim să evitați 
discuțiile în contradictoriu. Nu refuzați ajutorul celor din 
juri Sfaturile unei persoane vă sunt de mare folos.

Gemeni

Dimineață este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sen
timental, dar le puteți rezolva cu calm. Cu o vorbă bună, 
puteți dezamorsa o discuție pornită din nimic,

Rac

Se pare că intuiția nu prea vă ajută astăzi. Vă sfătuim să 
țineți cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă din fam
ilie. Odihniți-vă mai mult și căutați să vă destindețll

Leu

Dimineață s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteți 
consecvent. Vă sfătuim să fiți prudent, pentru că astăzi 
aveți tendința să fiți mai impulsiv decât de obicei,

Fecioară

Dimineață aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă 
implicați și, astfel, faceți mai multe drumuri scurte. în a 
doua parte a zilei, clarificați niște probleme.

Balanță

Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă 
schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi ajutați 
cu ceva, ar fi bine să nu îi refuzați.

Scorpion

Sunteți hotărât să rezolvați o problemă financiară care vă 
sâcâie de mai multă vreme. Dacă vi se propune să vă aso- 
ciați într-o afacere, vă sfătuim să nu ezitați.

Săgetător j
intenționați să începeți o activitate nouă, dar astăzi vă 
lipsește simțul practic. Vă recomandăm să mai așteptați. S- 
ar putea să aveți mici probleme de sănătate.

Capricorn

Dimineață sunteți foarte sensibil și nu sunteți mulțumit de 
nimic. încercați să depășiți această stare, pentru că poate 
să vă afecteze relațiile cu familia și prietenii!

Vărsător

Se pare că nu sunteți foarte inspirat în ceea ce privește 
relațiile sociale. Vă sfătuim să nu faceți investiții, chiar da^;, 
vi se oferă ocazia. Rejațiile sentimentale merg bine.

Pești

S-ar putea să nu vă simțiți în formă și să nu puteți termi
na ce ați început. Nu este momentul să vă asumați noi 
responsabilități. După-amiază sunteți invitat la o petrecere.

730 Spellbinder (r) 730 Lecția 
de engleză 830 CeZar și Tipar 
930 Sărutări furate (s, r) 10:00 
Plaja lui Măruță (transmisiune 
directă) 1130 Caracatița (s, r) 
1230 Dragul de Raymond (r) 
13:00 Cum să nu ne îmbră
căm (doc., r) 1430 Spellbinder 
(s) 1430 Aventuri secrete (s) 
15:00 împreună în Europa! 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Lecția de engleză (r) 1730 Mi
norități sub trei dictaturi (doc
umentar) 1735 Sărutări furate 
(s) 1830 Ulița spre Europa 
1930 Fotbal: Cupa UEFA: Slie
ma Vanderers (Malta) - Rapid 
2130 înapoi la mătură (docu 
mentar) 21:30 Ora de știri 
2230 Foarfecă (thriller, SUA, 
1991) 0:25 Futurama (d. a.) 
0:55 Jurnalul Euronews 1:10 
înapoi la mătură (doc., r)

730 Visuri fără preț (r) 830 
Ciocolată cu piper (s, Brazil
ia, 2003) 10:30 Iubirea mea, 
păcatul (s) 1130 Celebritate
(r) 12:30 Minciuna (s). Cu: 
Kate del Castillo, Guy Ecker, 
Karla Alvarez, Salvador Pine
da 13:30 Inger sălbatic (s) 
1530 Marilyn (s) 16:30 Visuri 
fără preț (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:25 Vremea de 
acasă 1830 Rebelde (s, Me
xic, 2004) 2030 La Tormenta
(s) 2130 Tărâmul pasiunii (s) 
22:30 Bărbatul visurilor mele 
(s) 2330 Celebritate (s) 030 
Poveștiri adevărate (r) 130 De 
3x femeie (r) (divertisment)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

2ft30 Ad«ăr mortal
Trtîthriller, Canada, 
“2005). Cu: Jennifer

Beals, Helene Joy, Ed 
Bengley Jr., Lothaire 
Bluteau. R.: Scott 
Weber

22rt5 Meseriași (s) 
2300 Știrile ProTv. Sport 

Vreau să fiu mare
2350 CSI: Miarrv (s). Cu: 
g David Caruso, Emily 

Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Jari

th® Famife Bundy (r) 
1:15 Meseriașii (r) 
140 Omii care aduce 

car tea (r) 
145Știrie Pro Tv 
445 La Bloc (r) 
3:15 CSI: Mianx (s, r)

2045 Austin Powers:
p International Man of

" Mystery (comedie, 
SUA 1997). Cu: Mike 
Myers, Elizabeth Hur
ley, Michael York, 
Mimi Rogers, Robert 
Wagner. R.: Jay Roach 

22:50 Extragerea Joker și
Sițer Loto 5/40 

2330 Observator
cu Letiția Zahăria.
Sport 

2430 Sub acoperire
S(film serial, polițist, 

SUA 2000). 
Cu: Peter Dobson, 
Melora Hardin, 
Cameron Richardson, 
Michael Angarano

130 Stagiarii
B(serial)

130 Concurs interactiv 
230 Observator (r) 
330 Anastasia (r) 
430 Dădaca

(film serial, reluare)

1030 Căsătoriți pe viață (seri
al, SUA, 2001). Cu: Donai 
Logue, Megyn Price, Kevin Cor 
rigan 1135 Desene animate: 
Mr. Bean 1230 Look who is 
winning 1335 Căsătoriți pe 
viață (s) 1335 Cosby (s) 1400 
That's 70‘s show (s) 1430 Fet 
ze Fetze (r) 1530 înfruntarea 
(r) 16:00 Naționala de bere 
1630 Elisa (s) 1730 întreabă- 
I pe Gabi 1830 Știri Național 
TV 2030 Taxi Driver 2130 Piti
ci de vară 2230 Știri Național 
TV 2230 0 dragoste trăsnită 
(comedie, SUA, 1993)

630 Apropo TV 9:00 Marceli 
no, pan y vino (s, r) 1035 
Visuri americane (r) 11:30 
Cheers (r) 1230 Echipa de eli
tă (r) 1330 Marcelino, pan y 
vino (s) 1430 Krypto, câinele 
erou (s) 14:45 Echipa de elită 
(r) 1630 Hamlet (dramă, SUA/ 
Marea Britanie, 1996) 19:00 
Visuri americane (s) 20:00 Cu 
sânge rece (s) 22:00 Sfidarea 
(western, SUA, 2002). Cu: 
Brandon Bollig, Robert Noian 
Clark, R.: Doveed Linder 23:30 
Cheers (s)030 Sfidareațfilm, r)

8:00 Sport cu Florentina 8:40 
Mariana - Prețul inocenței (r) 
9:40 Sunset Beach (s) 10:40 
Dragoste și putere (r) 1130 
Tele RON 13:00 Garito par 
tea l+ll 1635 Dragoste și pu
tere (s) 1730 Miss World Ro
mânia 2006 1730 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Mariana - Prețul inocenței (s) 
2030 Nu-i spune mamei că bo
na a murit (comedie, SUA, 
1991) 22:00 Totul despre sex 
(s, comedie, SUA 1998) 2230 
Focus Plus. Prezintă: Cristina 
fopescu 23:30 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 2430 Miss World 
România 2006 (r)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Verissimo. Cu 
Gina Tănase 1030 Euromaxx 
(r) 1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Euromaxx (doc) 1335 
Marș forțat 1435 Lumea 
cărților 15:35 Euroblitz: Jurnal 
european (r) (doc) 1630 Nașul 
(r) 18:00 6! Vine presa! 20:10 
Față în față (dramă, România, 
1999) 22:00 Nașul. The Best 
of Talk-show. Cu Radu Mora- 
ru 2430 Știri. Emisiune infor
mativă 0:15 Fața în față (r) 
(dramă, România, 1999) 2:15 
6! Vine presa! (r)3:5O Chat TV

8:50 Sindicalista (dramă, Can- 
da, 2003). 1020 Dansezi? (ro
mantic, SUA 2004). 1235 Să
rutul (comedie, SUA, 2003). 
1335 Prăbușirea zborului 323 
(dramă, SUA, 2004). 1535 
Valetul Bob (comedie, SUA, 
2005). 1635 Povestea lui Do
nald Trump (biografic, SUA, 
2005). 1830 Duplex (comedi- 
e, SUA, 2003). 2tl30 Roiul vieți 
(dramă, Franța, 2004). 2140 
Dansezi? (romantic, SUA, 
2004). 2325 Pterodactil (SF, 
SUA, 2005). 130 Jiminy Glide 
în Lalawood (comedie, Cana
da, 2004).

1130 Realitatea bursieră 
1230 Realitatea de la 12:00 
1330 Deschide lumea! 1430 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:15 Des
chide lumea! 1730 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii Re
alității 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
100% 2130 Realitatea de la 
21:00 21:55 Prima ediție 
22:00 Oamenii Realității. Cu 
Cornel Nistorescu 23:15 Rea
litatea all-inclusive

7:00 Spionii 830 Hoți îr ajraz- 
neți 9:00 Confruntări și fiare 
vechi 10:00 Natura în stare 
brută 11:00 Mașini extreme 
1230 Motociclete americane 
1330 Spionii 1430 Hoți în
drăzneți 1530 Confruntări și 
fiare vedii 1630 Brainiac 1730 
Curse 1830 Automobile ameri
cane recondiționate 1930 Ma
șini extreme 2030 Vânătorii de 
mitun 2130 Motociclete amer
icane 2230 Cum se fabrică di
verse lucruri? 2330 Automo
bile americane recondiționate 
2430 CM al constructorilor de 
motociclete 1:00 Dr. G, medic 
legist 230 Tehnologie extremă
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www.cuatroperla.ro
Deva (C.P.) - Site-ul oferă informații legate de pietrele 
prețioase șl simbolistica lor. Pietrele prețioase sunt mi
nerale naturale care se întrebuințează în bijuterie ca piese 
de ornament datorită culorii, strălucirii și durității lor.

m Județ___________. 
DN 7 lila - Zam - Limită cu județul Arad
Dl «87 Bârcea MW - Crlstur - Hunatoa - Hăjdat 

h Dm aparatele radar vot fi amplasate pe 8-dul Dece- 
t»l - Calea Zarandulul - Str. Horia - Hr, Mlbal Mmm

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

CURS VALUTAR BNR - R7.07.R0OU
J W J 4 4 Z > 4 J W W • • rf

1 euro 3,5476 lei
1 dolar american 2,8172 lei
1 gram aur 55,9644 lei

J W.'wL JxsKA! 4 WÎ V"

Societatea

SNP

■ ”.**11* -.4 V'•di* <

w

3.81

Preț 
închidere (lei/ 

0.5450

Vi 
acț)

SIF1 11800 -0.46
TLV 1.0700 -0.93
BRD 16.2000 -0.61
BCC 0.5450 0
IMPACT 0.4890 -0.61
BIOFARM 0.5600 2.75
ANTIBIOTICE 1.3500 -1.416
AZOMUREȘ 0.1820 1.68
ROMPETROL 0.0893 1.02
SIF3 1.8900 0
SIF5 2.2700 -0.44

■ Agențiile imobiliare 
vor fi controlate de 
Oficiul pentru Pre
venirea Spălării Banilor.

Clara PAs___________________
clara.pMgnfoniwMdU.ro

Deva - Măsura a fost luată 
pentru evitarea cumpărării 
de clădiri și terenuri cu fon
duri provenind din operațiuni 
ilicite.

Oficiul va cere agențiilor 
imobiliare să raporteze orice 
tranzacție cu numerar care 
depășește echivalentul în lei 
a 10.000 de euro, precum și 
orice alte operațiuni suspec
te de pe piața de profil. Pen

Rubrică realizată de 5VM IFB FINWEST SA DEV, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tei.: 221277.

Consiliul Județean Hunedoara:
Dorin Păran, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:_______________
Colonel Ion Bogdan, adjunct al inspectorului-șef 

14.00-16.00

IPJ Hunedoara:_____________________ ___________________
Comisar de poliție Marcel Zaharie, adjunct al șefului IPJ 

10.00 - 12.00

Primăria Municipiului Deva:__________________________
loan Inișconi, viceprimar 08.00-10.00

Primăria Municipiului Hunedoara:___________________
Simion Jitian, viceprimar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Petroșani:________________________
Comisar Vasile Negrea, adjunct al șefului Poliției Munici
piului Petroșani 10.00-12.00

a#

9 5 8 2
î 
î
1
1 9 4

1 6 5 7 9
1 2 5 6

6

I 7 4 3 1
2

9 2
7

8
9

4 5

7 3 9 8
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.

Soluția jocului din 
numărul precedent

619375284
23 4i 918576 
7854623 9 1 
152843769 
963721845 
847596132
3 9 8 1 5 4 6 2 7
576239418
421687953

Control la vânzarea caselor
tru că piața imobiliară face 
parte din categoria domeni
ilor care nu sunt supuse su
pravegherii prudențiale a vre
unei autorități, Oficiul a emis 
un set de norme de verificare 
și control.
Structură proprie

„Verificarea tranzacțiilor 
dubioase nu este o idee rea, 
numai să nu ne trezim că 
vom întocmi o tonă de docu
mente. Apoi cei care vor să 
facă afaceri ilicite știind de a- 
cest fapt vor evita agențiile șl 
vor apela la modalități prin 
care să găsească vânzătorul și 
să negocieze direct cu el, iau* 
noi riscăm să ne pierdem cli
entela”, susține reprezentan-

tul unei agenții imobiliare.
Președintele Uniunii Națio

nale Imobiliare, deputatul 
PNL Sorin Gabriel Zamfir, a 
anunțat că, după încheierea

Seminar
Deva (I.J.) - Formarea pro

fesională a angajaților, dar și 
sfaturi pentru angajatori au 
fost subiectele dezbătute ieri, 
de către reprezentanții Direc
ției Muncii, ITM și Agenției 
Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Hunedoara 
cu agenții economici, în ca
drul unui seminar. Unul din
tre subiectele cele mai fier
binți a fost cel al cursurilor de 
specializare ale angajaților. 
Potrivit reprezentantului Di
recției Muncii, angajatorii cu 
peste 20 de salariați sunt obli
gați să-i trimită la specializare 
din doi în doi ani, iar cei sub 
20 de angajați trebuie să-și 
specializeze personalul din 
trei în trei ani.

Firmele hunedorene care 
doresc să-și specializeze anga- 
jații la locul de muncă (uceni
cie) trebuie să își întocmească 
actele în acest sens la Direcția 
Muncii.

Taxă sanitară
Deva (C.P.) - Firmele care 

prelucrează alte produse de
cât cele de origine animală 
vor fi obligate, începând din 
5 august, să încheie un con
tract cu Direcția Județeană 
Sanitar-Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor prin 
care instituția va verifica, în 
schimbul unor tarife lunare, 
dacă acestea respectă normele 
privind siguranța alimente
lor. Tariful nu poate fi mai 
mic de 50 euro pe lună și nu 
poate depăși 5000 de euro pe 
lună, conform prevederilor le
gale. Refuzul unităților de a 
încheia contractul conduce la 
pierderea dreptului de func
ționare a firmei.

(£) SRL, organizație ce face parte din rețeaua SPAR,S.C.
deținătoare a peste 15.000 de magazine in 34 de tari, va deschide 
magazin in Deva.
Alaturati-va unei echipe de profesioniști si deveniti unul dintre ei pe 
următoarele poziții

DIRECTOR MAGAZIN (D01) 
Descrierea postului

•Coordonarea ansamblului de aotivitati desfășurate I 
intr-un magazin tip supermarket cu specific 
alimentar (vanzare cu amănuntul):

•Contribuția proprie la dezvoltarea unei strategii de I 
vanzare sl aplicarea el;

•Asigura atingerea/depasirea obiectivelor de 
vanzarl pe magazin 

•Participarea activa la selecția, pregătirea si 
motivarea personalului din subordine

SEF RAION (S01)
Peevrierea poetului

•Organizarea, conducerea si controlul activitatii 
raioanelor din magazin

•Gestionarea corecta a stocurilor de marfa 
•Organizarea sl participarea la Inventare 
•Supervizarea activitatii personalului din subordine 
•Participarea activa la selecția, pregătirea si 

motivarea personalului din subordine

CASIER (C02) 
Descrierea nostului 

■încasarea corecta a mijloacelor de plata; 
■Asigurarea unei serviri ireproșabile si rapide la 

casa de marcat;
•Manevrarea corecta si in siguranța a banilor; 
•Curățenie la locul de munca
•Rezolvarea, cu amabilitate si diplomație, a 

reclamatillor venite din partea clientilor;
• Informarea clientilor cu privire la sortimentatia 

_ din magazin.________________

~ MACELAR (MU2)

•Pregătirea si tranșarea cărnii recepționate ca 
materie prima;

•Prepararea produselor din came proaspata, 
conform retetarului

•Cantarirea, ambalarea si etichetarea 
corespunzătoare a produselor oferite spre 
vanzare

•Verificarea calitativa si cantitativa a mărfii 
«îndeplinirea corecta a sarcinilor trasate

Persoanele Interes

j

sunt invitate sa trimită pana la data de 
06.08.2006 un Curriculum Vitae ia adresa:VIII V’Ww.-K’ImWIWIWl •<*

S.C. SPARR.R.L Timișoara, bd. Mareșal Constantin Prezan, nr 140 D- 
E, cod 300695, in atenția departamentului Resurse Umane, prin fax la 

nr:0256/489770 sau orin e-mail la adresa: office@spar romania.ro 
Rugam specificați codul/pozitîa pentru care optatii

«Numai candidatb selectionati var fijșordat. —  ...------------
RECLAMĂ

MW îți face viața mai ușoară!

Regulament:
Trimiterea talonului completat înseamnă acceptarea condițiilor 
de participare la concurs. Premiile nu sunt transmisibile. La acest 
concurs nu pot participa angajații Inform Media S.R L și nici 
rudele acestora de gradele 1 și II.

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

De data asta îți dăm chiar BANI! Tu 
faci ce vrei cu ei!

Talon pentru concurs - 27 iulie 2006
Nume_____________________Prenume______________________
Adresă_________________________________________________
Telefon__________________ Sunteți abonat?________________

liiBiHuri

Tranzacțiile pe mulți bani vor trebui raportate de către agențiile 
imobiliare. (Fote: T. Mânu)

vacantei parlamentare, va 
propune un proiect legislativ 
pentru înființarea unei struc
turi proprii de verificare a 
sectorului imobiliar.

CASIER SEF (COI) 
Descrierea postului

•Organizarea, conducerea si controlul activitatii 
caselor de marcat

•Verificarea si controlul încasărilor
•întocmirea documentelor de virarea a banilor către 

banca
•Supervizarea activitatii personalului din subordine 
•Participarea activa la selecția, pregătirea si 

motivarea personalului din subordine

Lucrator Comercial Produse 
Proaspete (LP02) si Lucrator Comercial 
Produse Alimentare & Neaîimentare 

(La02)
Descrierea postului 

•Aprovizionarea corecta si eficienta a rafturilor 
din magazin

• Informarea clientilor referitor la sortimentul
din raion,

• Depozitarea, manipularea produselor
conform legislației si specificului fiecărui 
raion,

• Servirea la vitrina sau stand la raioanele in
care acest lucru se impune,

• Realizarea corecta a inventarelor si obținerea
rezultatelor bugetate.

OPERATOR RECEPȚIE MARFA (S02)
Descrierea postului

• Prelucrarea documentelor însoțitoare fara greșeli
si in timp util;

• Gestionarea corecta a stocurilor de marfa
•Organizarea sl participarea la inventare
• îndeplinirea corecta a sarcinilor trasate
• Depozitarea, completarea si manipularea

mărfurilor;
•Participarea la supravegherea mărfurilor.

• 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)

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

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

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

Mult succes!

LIBER
CONCUR?

i

http://www.cuatroperla.ro
clara.pMgnfoniwMdU.ro
romania.ro
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• Urmărit local. Poliția Orașului Călan a 
clarificat situația lui Nicu B., de 36 ani, din 
localitate, fără ocupație, fără antecedente 
penale, urmărit local de către Postul de 
Poliție Ivești, județul Galați, pentru comiterea 
infracțiunii de gestiune frauduloasă. Acesta a 
fost predat escortei IPJ Galați. (D.l.)

• Furt de curent. Ilie M., de 47 ani, din 
Vulcan, fără ocupație, fără antecedente pe
nale, este cercetat în stare de libertate, de
oarece a fost depistat de polițiști ca fiind 
branșat ilegal la rețeaua de alimentare cu 
energie electrică, aparținând lui Gheorghe I., 
de 59 ani, pensionar. (D.l.)

Legile 
siguranței 
București (D.l.) - 
Guvernul a analizat, 
în ședința de ieri, 
pachetul de legi pri
vind siguranța na
țională, urmând ca 
ministerele să-și pre
zinte punctele de 
vedere asupra docu
mentelor. Nouă mi
niștri, printre care și 
luliu Winkler, minis
trul delegat pentru 
comerț și președin
tele UDMR Hune
doara, nu i-au pre
zentat până la ora 
actuală premierului 
Tăriceanu observațiile 
lor referitoare la a- 
cest pachet, după 
solicitarea exprimată 
în acest sens în urmă 
cu aproximativ două 
luni, la 24 mai. Tă
riceanu a atenționat 
că pachetul de legi 
va fi aprobat de Gu
vern și trimis Parla
mentului fără aceste 
observații, dacă mi
niștrii nu trimit pro
punerile. Ministrul 
Justiției, Monica Ma- 
covei a informat Gu
vernul în legătură cu 
faptul că în toată a- 
ceastă perioadă a 
fost tradusă legislația 
similară din alte țări 
europene, pentru a 
putea face o analiză 
comparativă și pen
tru a prelua regle
mentări deja existen
te în statele 
europene.

UNICEF
■ UNICEF va veghea și 
în județul Hunedoara 
dacă se respectă dreptu
rile copiilor.

Iha Jurcone
ina.Jurconegiinfominiedia.ro

Deva - Observatorul jude
țean pentru drepturile copii
lor este un nou organism înfi
ințat printr-un parteneriat 
realizat de UNICEF, Consiliul 
Județean și Direcția pentru 
Protecția Copilului Hune
doara. „Principalul obiectiv al 
proiectului Observator pentru 
Drepturile Copilului va fi pro
movarea drepturilor copiilor, 
pornind de la legislație și 
Convenția ONU în acest ț

i— ARTICOL PUBLICITAR

Cosmin Nicula (Foto: cl)

IU. Politica PD în domeniul educației:
Pesediști la 
Alicante

Deva (D.I.) - Tineretul 
Social Democrat (TSD) 
din România a fost re
prezentat, în perioada 18 
- 23 iulie, la Internațio
nala Tinerilor Socialiști 
(Yussi) de la Alicante, 
Spania, de 121 de tineri 
pesediști. După cum ne- 
a declarat deputatul Cos
min Nicula, președintele 
TSD Hunedoara, dele
gația tinerilor pesediști 
hunedoreni a fost condu
să de consilierul ju
dețean Natalia Intotero, 
vicepreședintele organi
zației județene a TSD. 
„Nu cunosc prea multe 
amănunte despre cum 
au decurs lucrurile în 
tabăra Yussi de la Ali
cante, dar știu că este 
vorba despre o întâlnire 
în cadrul căreia se dis
cută diferite probleme 
ridicate de tinerii socia
liști. Acum doi ani, ta
băra a fost organizată in 
România”.

Competitivitatea și dinamismul sunt e- 
sența performanței economice și a produc
tivității. Pornind de la premisa că ele au, î- 
nainte de toate, dimensiunile umanului, in
vestiția în oameni este pilonul strategiei 
economice a Partidului Democrat.

Este decisiv, așadar, ca statul să organi
zeze și să asigure funcționarea unor rețele 
diverse de educație pentru toți cetățenii.

Statul trebuie să ofere familiilor alterna
tive de învățământ pentru copiii lor, să le 
ofere libertatea de a alege între acestea. 
Statul trebuie să se preocupe, asemeni u- 
nui bun manager, de atragerea de progra
me de finanțare, atât din resurse publice, 
cât și prin parțeneriate cu factori din sfera 
privată.

Educația specializată și recalificarea sunt 
necesare economiei moderne, sunt forme 
de educare prin care statul poate distribui 
șanse de reușită, de realizare personală a 
cetățenilor.

Familiile trebuie stimulate și educate, la 
rândul lor, să economisească pentru edu

Procesul 
de moderni
zare a Căilor 
Ferate Româ
ne are prin
tre urmări și 
faptul că o 
parte din 
locomotive 
încep să cir
cule pe șose
le! Atenție 
șoferi!

(Foto: T. Mânu)

Clarificare
în ziarul nostru de ieri am publicat o in

terpelare la adresa Primăriei Deva, prin care 
familia Anghelescu solicita lămuriri cu pri
vire la faptul că nu i se acorda o autoriza
ție de construcție pentru un imobil ce ur
mează a fi ridicat în zona prelungirii străzii 
Iosif Vulcan.

Răspunsul viceprimarului Florin Oancea:
Am verificat în actele existente la Primă

rie, iar pe numele familiei Anghelescu există 
emis un certificat de urbanism pentru con
struirea unei case de vacanță, eliberat sub 
numărul 512/22630 din 4 iulie 2005. Dar mai 
departe nu există nici o altă solicitare. în zo
na prelungirea str. I. Vulcan s-a elaborat și 
a fost aprobat de CL, în 2006, un PUZ prin 
care terenul a devenit intravilan, deci se poa
te construi. Invităm familia Anghelescu la 
Serviciul Urbanism de la Primărie pentru a 
depune o cerere în care să specifice ce 
dorește.

Reparații
Călan (D.I.) - Primăria Ora

șului Călan execută în aceas
tă perioadă lucrări de repa
rații la imobilul Școlii Gene
rale Nr. 1 din localitate, lu
crări ce urmează a fi finaliza
te în următoarele trei săp
tămâni. Primarul Adrian Iovă- 
nesc ne-a declarat că valoarea 
reparațiilor se ridică la apro
ximativ 500 de milioane de lei 
vechi. „Totodată, avem în de
rulare și executarea de repa
rații capitale la căminele cul
turale din localitățile compo
nente Batiz și Strei Ohaba, a 
căror valoare totală este de 1,4 
miliarde de lei vechi, fonduri 
ce au fost alocate din bugetul 
local”, a precizat primarul 
Adrian Iovănesc.

Mai puțini 
funcționari publici

București (MF) - Planul de 
acțiune pentru reforma ad
ministrației publice centrale 
are în vedere limitarea chel
tuielilor cu salariile din sis
temul bugetar, pentru 2007, la 
maximum 5,5% din produsul 
intern brut, a anunțat purtă
torul de cuvânt al Guvernu
lui, Oana Marinescu. Minis
terele vor trebui să prezinte 
soluții pentru limitarea chel
tuielilor cu salariile la acest 
procent până la 15 august, a 
precizat sursa citată. Limita 
de 5,5% din PIB pentru chel
tuielile de personal a fost sta
bilită și pentru acest an. La 
jumătatea acestei luni, Oana 
Marinescu a anunțat că Exe
cutivul evaluează modalitățile 
prin care cheltuielile de per
sonal să fie menținute la 
nivelul maxim de 5,5% din 
produsul intern brut, asi
gurând echilibrele macroeco
nomice.

luptă pentru copii
sens”, a declarat Pierre Pou- 
pard, reprezentantul UNICEF 
în România.

Proiectul presupune o ana
liză riguroasă a situației 
copiilor și tinerilor din ju
dețul Hunedoara și va fi ela
borat un plan de acțiune pen
tru protecția drepturilor aces
tei categorii sociale. O echipă 
formată din patru specialiști 
va monitoriza respectarea 
drepturilor copilului și va 
sprijini autoritățile locale în 
inițiativele pe care le vor lua.

„Proiectul se va desfășura 
până la sfârșitul anului în 
curs. Cheltuielile de sala
rizare pentru cei patru spe
cialiști vor fi suportate de 
Consiliul Județean care ne 
pune la dispoziție și spațiul

cație și aici statul trebuie să se preocupe 
de dezvoltarea sănătoasă a sistemelor pri
vate de asigurare. Fiecare copil și tânăr din 
România trebuie să dispună de șanse con
crete de educare, indiferent de situația 
materială a familiei sale, însă familiile aces
tora trebuie să știe ce înseamnă asigurarea 
unei burse de studii pentru aceștia, ce 
reprezintă sistemul asigurărilor și de ce au 
nevoie de el. Statul și, familia trebuie să fi- 

e, și în acest caz, parteneri.
PD se vă implica activ în promovarea 

politicilor de descentralizare, în asigurarea 
sistemelor care conduc la definirea clară a 
răspunderii instituționale și a decidenților. 
Un accent deosebit va fi pus pe asigurarea 
calității serviciilor educaționale, a valorifică
rii resursei umane din educație și a dezvol
tării unui sistem educațional având multi
ple legături cu viața jeală. nu angajatorii și 
piața muncii. PD vâ" militTpentru garan

tarea dreptului constituțional la învățătură 
și pentru asigurarea exercițiului acestui 
drept de către fiecare cetățean.

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeLUl!

, Vara asta, Cuvântul Liber iți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!

| Vrei și vacanță, vrei sâ te si râsfeți. -Jar la
■ întoarcerea din concediu ai vea totuși, sâ
I găsesti o altă sufragerie, nu pe cea veche
• Noi ne-am gândit la tme îti raman i.am si 
I de mam, cu siguranță!

Cum poți participa?
Fă ți un abonament la Cuvântul Liber pen 
tru minim O LUNA, mi numai 8,9 lei (da, 
ai citit bine), sau prelungește ti actualul

Profir i de ■ ?șr ■ ci—l 
Abonează-te acum!
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Pierre Poupard, după semnarea acordului (Foto: T.Manu)

necesar desfășurării acțiu- Popescu, director DASPC 
nii”, a concluzionat Viorica Hunedoara.

AGENDA DEMOCRAȚILOR

în domeniul educației, PD își propune:
* alocarea bugetară pentru educație să 

fie fundamentată proactiv, pe baza discu
țiilor cu factorii decizionali de la nivel local 
și în strânsă legătură cu evoluția pieței mun
cii, ținându-se cont totodată de necesitățile 
instituțiilor de învățământ;

* informarea completă a școlilor privind 
bugetele ce le stau la dispoziție pentru anul

financiar următor;
* construirea sistemelor, instituțiilor și 

implementarea măsurilor privind asigurarea 
calității în toate instituțiile de învățământ;

* asigurarea transparenței în raportarea 
publică, la toate nivelele de agregare, pri
vind indicatorii de acces, egalitate a șan
selor și calitate.

* conceperea unor politici pentru folo
sirea datelor de evaluare a rezultatelor în 

fuodamentaffiă bugsțeior.
* creafejTtK ffblftTci clare în privința in

struirii personalului;
* crearea unui sistem de evaluare anua

lă a tuturor instituțiilor de învățământ și ere-

abonament cu încă cel puțin o lună, până 
în 28 august 2006' Trimite-ne o copie după 
chitanță, la O.P. 1, CP. 3, Deva, depune- 
o în cutiile speciale Cuvântul Liben sau vino 
cu ea chiar la redacție. Toate chitanțele vor 
participa la concurs.
Abonamentul pe mai multe luni îti aduce 
mai multe șanse de câștig!

Unde țe pQți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva,
Strada 2/ Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de 

area unui clasament al performanței;

* promovarea spiritului de inițiativă, a 
autonomiei și creativității încă din primele 
stadii ale educației;

* promovarea și garantarea accesului
la educație și formare, pe tot parcursul 
vieții; \

* adecvarea educației și formării la 

nevoile pieței muncii;
* urmărirea și extinderea programelor 

de „E-learning", pentru a promova, astfel, 
familiarizarea cu tehnologiile informației, 
care permit o mai bună inserție socială;

* deschiderea învățământului superior 
spre competitivitate la nivel internațional;

* garantarea accesului egal la învăță
mântul de bază și, pentru cei care vor și 
pot, la învățământul superior.

Organizația Județeană Hunedoara a 
Partidului Democrat

Biroul de Presă

(58106) ©
%

presă sa vină chia' la t’ne acasa. sună la 
numărul de telefon 0254/2112 75
Regulament:
La acest concurs nu pot participa anaajapi 
S.C Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele ! si II.
Extragerea va avea loc, sa sec -J mdacției. 
în data de 29 august.
Numele câștigătorul .-a n cuo-icat în 
paginile ziarului d!". ugust
Informații supLmeni.r-' a telefomP 
0254/211275, mtem - 8806 Pemoană de 
contact Magdalena Serbam
Succes!

CONCURS

ina.Jurconegiinfominiedia.ro


cuvÂm Sport extrem cu militari
SPORT

■ '■ ? '
____ ________ _

i? Meciuri amicale. FC Corvinul 2005 va 
Lkțtae, azi, de la ora 10.00, la Stadionul Ce
tate din Deva o partidă amicală cu formația 
MubsjuI Deva care va evolua în sezonul 
viitor fo liga a lll-a în urma cesionării locului 
din divizie, a lll-a de la Mureșul Toplița. 
Sâmbătă, hunedorenii vor juca în deplasare 
cu Minerul Lupeni. (C.M.)

Turneul de la Hunedoara, 
lăudat de F.R. Tenis

Hunedoara (C.M.) - „Organizarea turneu
lui „Țiriac Trophy” de la Hunedoara este 
foarte bună atât din punct de vedere finan
ciar, cât și tehnic și logistic. Federația 
Română de Tenis dorește ca fiecare orga
nizator local să ajungă să organizeze 
turneul în așa fel încât federația să inter
vină cât mai puțin. Turneul de la Hune
doara are un nivel foarte ridicat datorită 
faptului că primii doi favoriți, Victor Ioniță 
și Adrian Cruciat, sunt clasați în jurul locu
lui 300 ATP”, a declarat, ieri, Cosmin Hodor, 
director în cadrul FR Tenis.
Șansă pentru români

Circuitul Internațional de Tenis „Țiriac 
Trophy” al României cuprinde 30 de turnee 
(18 pentru băieți și 12 pentru fete) și a fost 
creat pentru a revigora tenisul românesc, 
dând jucătorilor români posibilitatea de a 
juca aceste turnee încurajați de familie, pri
eteni, staful tehnic, economisind timp și 
bani. „Este o șansă pe care Andrei Pavel, 
Victor Hănescu sau Irina Spârlea nu au 

,1 avut-o, dar de care poate profita noul val de 
juniori. în plus, tinerii jucători pot fi 

urmăriți de căpitanii și antrenorii de Cupă 
Davis și de Cupa Federației și pot intra în 
atenția echipelor naționale”, preciza Hodor.

■ O subunitate de vâ
nători de munte din 
Brad se pregătește într- 
o tabără de alpinism.

ClPRIAH MARINUț 
dprian.marinut@informmedia.ro

Crăciunești - Dacă pentru 
oamenii obișnuiți practicarea 
sportului e o adevărată sursă 
de sănătate și energie, pentru 
militarii profesioniști din tru
pele armatei române pregăti
rea fizică e esențială la în
deplinirea anumitor misiuni 
specifice. Din acest motiv, o 
subunitate a Batalionului 26 
Vânători de Munte „Zarand” 
din Brad efectuează, în aceste 
zile, „un cantonament” într-o 
tabără de alpinism la stâncile 
de la Crăciunești din comuna 
Băița.
Călire fizică și psihică

Sub soarele arzător, mili
tarii brădeni au transformat, 
ieri, alpinismul, unul dintre 
cele mai dificile și solicitante, 
chiar extreme, sporturi din 
lume, într-un mod de 
pregătire pentru misiunile lor. 
îmbrăcați în ținute de camu
flaj și dotați cu echipamente 
profesionale de alpinism, gen 
hamuri, corzi, carabiniere 
(cleme), optimi de coborâre, 
căști, corzi dinamice și statice, 
semicorzi și cordeline pentru

Ascensiunea, primul pas al alpinismului

autoasigurare, militarii „cir
culau” pe stânci ca alții pe... 
trotuar. „Scopul taberei este 
creșterea nivelului de pre
gătire și atingerea standarde
lor militare operaționale 
NATO. Executăm o instruire 
centralizată pe trasee de difi
cultate medie și ridicată, 
cățărări artificiale, coborâri și 
traversări pentru ca la finalul 
pregătirii toți participanții să 
poată parcurge trasee solici
tante, cotate în sportul de per
formanță cu plus opt sau 
nouă. Se învață tehnici de su
praviețuire montană, comen
zile specifice instrucției al
pine și se urmărește călirea 
fizică și psihică a militarilor”, 
afirma căpitanul Valentin 
Coposu, comandantul taberei,

Asigurarea celui care efectuează ascensiunea 
este o procedură cheie în alpinism

Coborârea este mult mai dificilă decât pare
(Foto: T. Mânu)

care a precizat că la instruire 
participă doar militari anga
jați pe bază de contract și 
cadre militare.
Campioni, dar și novici

„Alpinismul solicită toate 
grupele de mușchi și pune la 
încercare curajul. Există mo
mente când ești nevoit să-ți 
menții întreaga greutate a cor
pului în vârful unui singur 
deget. Alteori trebuie să te ori
entezi să alegi cea mai bună 
variantă de traseu sau să-ți 
menții echilibrul în condiții 
dificile. Pregătirea începe cu 
alergare, exerciții de încălzire 
și instruire teoretică. La final, 
trebuie ca militarii să fie atât 
de bine familiarizați cu 
muntele și alpinismul, încât

să nu ezite în fața nici unui 
obstacol”, preciza căpitanul 
Coposu. Ca și în sportul de 
performanță, unde există cam
pioni, dar și alpiniști mai slab 
pregătiți, și între militarii din 
tabăra de alpinism erau unii 
experimentați și alții înce
pători. „Eu și căpitanul Cris
tian Calica practicăm alpinis
mul încă din școala militară. 
Alții, precum plutonier Florin 
Jur ca sau MAC Alin Indrei 
fac alpinism de performanță și 
au numeroase premii cucerite 
la concursurile din cadrul 
Ministerului Apărării. Există 
însă și militari care urcă pen
tru prima dată pe munte, iar 
această experiență constituie 
un adevărat test pentru ei ”, 
afirma comandantul taberei.

Legarea cordelinei de autoasigurare tace parte 
din abc-ul acestui dificil sport (Foto: T. Mânu)

Cpt. Valentin Coposu, coman
dantul taberei de alpinismîncă o dată favorîții și-au 

£ arătat clasa
Hunedoara (C.M.) - Și în a doua zi rezerva

tă meciurilor de simplu de pe tabloul princi
pal al turneului internațional „Țiriac Tro
phy” care se desfășoară la Hunedoara, favo- 
riții s-au impus fără probleme. Românul Vic
tor Ioniță (nr. 313 ATP), favoritul numărul 
unu al turneului, a trecut lejer în două se
turi (6-3, 6-1) de ucraineanul Ilya Marchenko 
(nr. 878 ATP). La fel de clar s-a impus și 
favoritul numărul doi, Adrian Cruciat (nr. 
348 Alt*) care a dispus de Alexandru Cojan 
(beneficiar al unui wild card) cu 6-2, 6-2. în 
celelalte meciuri, bielorusul Pavel Katliarou 
(nr. 941 ATP) l-a învins cu 6-2, 6-3 pe olan
dezul Mark de Jong venit din calificări, iar 
Paul Ciorașcu (nr. 1537 ATP) l-a eliminat cu 
6-3, 6-3 pe Adrian Dăncescu. în ultimul joc 
al zilei, singurul jucător din județ participant 
la turneu, deveanul Oliver Zsok (beneficiar 
al unui wild card) a fost învins de ungurul 
Cornel Bardoczky (nr. 476 ATP), câștigătorul 
de anul trecut.

Cioncan ratează C.E.
Hunedoara (C.M.) - Biroul Federal al FR 

Atletism a aprobat, ieri, componența delega
ției României pentru Campionatele Europe

ne de seniori de la Goteborg, 
însă între cele 19 atlete care 
ne vor reprezenta nu se re
găsește numele Măriei Cion
can, medaliată cu bronz la 
Atena în proba de 1500 metri. 
„Maria ratează și acest ultim 
mare concurs al sezonului,

din cauza problemelor medicale cu care s-a 
confruntat în ultima perioadă. Abia de două 
săptămâni Maria e aptă de efort și se pre
gătește la parametrii obișnuiți, pentru că în 
ultimele două luni nu s-a putut antrena de
loc”, afirma hunedoreanul Ștefan Be- 
regszaszy, antrenorul Măriei Cioncan, fostă 
la CS Siderugica Hunedoara și legitimată în 
prezent la Dinamo București.

Victorie la scor
Hunedoara (C.M.) - FC Cor

vinul 2005 a câștigat, ieri, ca
tegoric, cu scorul de 4-0, parti
da amicală de verificare, dis
putată în deplasare cu echipa 
din liga a IlI-a FC Sibiu. 
Golurile echipei hunedorene, 
care va evolua în seria a Il-a 
a ligii a Il-a, au fost marcate 
de M. Dăscălescu (min. 10 și 
70) și Bunea (min. 28 și 42). 
„Jocul a fost la discreția noas
tră, dovadă că am câștigat la 
o diferență de scor care nu 
lasă loc de comentarii”, afir
ma tehnicianul hunedorenilor 
Romulus Gabor. în prima 
repriză „Cangurul” a trimis 
în teren următoarea formulă 
de echipă: Opric - Tătaru, 
Ambruș, Irina, Ordean - Pri- 
bac, Bunea, Tarcea, R. Crist
ian - M. Dăscălescu, Păcurar, 
în repriza secundă, Gabor a 
rulat întreg lotul de jucători 
avut la dispoziție.

ALPHA BANK ROMANIA
a deschis o nouă sucursală
în Deva, la adresa Str. luliu Maniu, Bloc A <■

ALPHA BANK ROMANIA a inaugurat o nouă sucursală în 
municipiul Deva, la adresa: Str. luliu Maniu. Bloc A. Este pentru 
prima dată când ALPHA BANK ROMANIA vine în Deva,

M. Cioncan

Păcurar n-a marcat, dar a fost 
un om cheie al ofensivei

recunoscând în acest fel importanța economică a municipiului și a regiunii, precum și oportunitățile 
viitoare de dezvoltare.
ALPHA BANK ROMANIA este în prezent una dintre cele mai puternice bănci din țară, fiind totodată 
și prima bancă străină care a venit în România după anul 1989.
Filosofia ALPHA BANK constă în a oferi clienților o varietate de soluții inteligente și flexibile, într-o 
manieră eficientă, prietenoasă și adaptată nevoilor lor.
ALPHA BANK ROMANIA aparține celui mai mare grup financiar privat din Grecia, Alpha Bank 
Group - cu o activitate de peste 130 de ani în domeniu, remarcându-se în contextul pieței românești 
prin inovație, dinamism și reală experiență în domeniul financiar-bancar.
Alpha Bank Group, prezent în România de 12 ani, este reprezentat prin Alpha Bank Romania, Alpha 
Finance, Alpha Advisory, Alpha Leasing și Alpha Insurance Brokers.
Susținută de experiență și inovație, ALPHA BANK ROMANIA oferă clienților săi - persoane fizice și 
juridice toate tipurile de servicii financiar-bancar®. Companiile beneficiază de consultanță, asistență, 
soluții de finanțare și servicii cu valoare adăugată adaptate proiectelor lor, iar persoanele fizice au la 
dispoziție produse unice și de succes, cum ar fi creditul pentru locuință cu cele mai multe opțiuni 
Alpha Housing și mai noul Alpha Housing Option, Alpha Auto, creditul pentru autoturisme și 
motociclete noi. Alpha Click desemnat ca fiind cel mai bun serviciu de Internet Banking din România 
(conform revistei E-finance), cârdurile de debit sau credit AlphaCards sau Alpha Avans, depozitul la 
termen cu dobândă în prima zi.
în prezent ALPHA BANK ROMANIA se situează pe locul 7 în topul băncilor din România, cu o cotă 
de piață de peste 4% și pe locul 6 pe piața creditelor. Acești indicatori de performanță ce o plasează 
în clasamentul celor mai de succes bănci din țară, reprezintă încă o dovadă a seriozității cu care 
ALPHA BANK ROMANIA s-a implicat în diverse proiecte de anvergură inițiate de corporațiile 
multinaționale, de municipalități sau a celor de dezvoltare a infrastructurii.
Urmând aceeași direcție strategică implementată și în Grecia, ALPHA BANK ROMANIA a dezvoltat 
conceptul de „one-stop-banking” prin intermediul sucursalelor sale din București și din țară, 
aducând astfel, în același loc, toate serviciile oferite de Alpha Bank Group în România.
în conformitate cu planurile de dezvoltare organică, rețeaua ALPHA BANK ROMANIA se va extinde 
puternic, ajungând la 150 de puncte de vânzare până la sfârșitul anului 2008, asigurând astfel 
proximitatea necesară clienților.
Brandul Alpha Bank pe scurt: ingenios și dinamic, atent la ce se întâmplă în jurul său și gata să 
acționeze în favoarea clienților săi.

Sucursala DEVA
Telefon: (0254) 226 502, 226 504 
E-mail: hda@alphabank.ro

www.alphabank.ro
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• Acuzați de spionaj. Componenții 
naționalei de rugby a Australiei, acuzați că 
au încercat să-i spioneze pe rugbiștii neo
zeelandezi la antrenament, s-au îmbrăcat, 
ieri, în ținută de camuflaj la prezentarea 
lotului pentru meciul cu All Blacks, din 
cadrul turneului Tri-Nations. (MF)

• Transfer. Atacantul echipei Valencia, 
Miguel Ferrer „Mista", a fost transferat la 
Atletico Madrid, scrie presa spaniolă de ieri. 
Transferul nu a fost confirmat de clubul 
madrilen. Mista, 27 de ani, câștigător al 
campionatului și Cupei UEFA cu Valencia în 
2004, nu intră în planurile antrenorului 
Sanchez Flores pentru noul sezon. (MF)

Mutu si Lobont rămân în A
A 5

Aur românesc la CE de 
tenis de masă

București (MF) - Echipa feminină de ju
nioare de tenis de masă a României a 
câștigat, marți, medalia de aur la Campio
natele Europene de juniori și cădeți de la 
Sarajevo, după ce a învins, în finală, scor 
3-1, reprezentativa Poloniei. Formația de 
junioare a României a fost compusă din 
Daniela Dodean, Eliza Samara, Andreea 
Mămăligă, Irina Hoza și Andreea Dospina. 
Echipa de cadete a României, formată din 
Cristina Hîrîci, Ana Maria Sebe, Bernadette 
Szocs și Camelia Postoacă, a pierdut finala 
cu Ucraina, scor 2-3, intrând în posesia 
medaliilor de argint. Componenții echipei 
masculine de cădeți, Humor Szocs, Mihai 
Șargu, Cosmin Dăescu și Iulian Soare, au 
câștigat medaliile de bronz, după ce au 
învins Franța, scor 3-1, în meciul pentru 
locurile 3-4. Echipa masculină de juniori, 
formată din Radu Voinea, Alexandru Caza- 
cu și Robert Geantă, a fost eliminată din 
optimile competiției.

■ Sentința scandalului 
din fotbalul italian, a fost 
redusă în urma apelului 
cluburilor implicate.

Roma (MF) - Comisia Fede
rală de Apel a anunțat, marți 
seară, că Fiorentina, la care 
sunt legitimați internaționalii 
români Mutu și Lobonț, nu va 
fi retrogradată în B, ci va 
evolua în Serie A în sezonul 
viitor, dar va avea un handi
cap de 19 puncte. Fiorentina 
a fost, în plus, penalizată cu 
30 de puncte pentru campi
onatul 2005/2006, astfel că nu 
va putea evolua în Liga Cam
pionilor.

Președintele de onoare al 
clubului Fiorentina, Diego De
lla Valle, a calificat verdictul 
Comisiei Federale de Apel ca 
fiind „un prim pas”, mențio
nând că echipa italiană va 
lupta pentru a-și recupera 
locul în Liga Campionilor, in
formează AFP. „Este un prim 
pas, dar Fiorentina este nevi
novată și vom merge în fața 
instanțelor potrivite pentru a

demonstra că gruparea nu a 
făcut nimic incorect. Vom con

tinua până când ni se va-reda 
locul în Liga CamproiSfior/pe 
care l-am obținut pe teren”, a 
declarat Diego Della Valle, 
după anunțarea verdictului în 
urma apelurilor formulate în 
procesul privind meciurile 
trucate din fotbalul italian. 
Fiorentina s-a clasat pe locul 
trei la finalul sezonului 
2005/06, însă în urma scan
dalului a fost retrogradată în 
primă instanță în Serie B, cu 
o penalizare de 12 puncte.
Pedepse mai mici

Și gruparea Lazio Roma a 
beneficiat de o reducere a 
sancțiunilor, echipa urmând 
să evolueze în Seria A, cu un 
handicap de 11 puncte. I-au 
fost retrase de asemenea 30 de 
puncte în campionatul 2005/ 
2006, ceea ce o privează de 
posibilitatea de a evolua în 
cupele europene. Juventus To
rino a fost retrogradată în Se
rie B, dar cele 30 de puncte 
de penalizare dictate inițial au 
fost reduse la 17. în plus,

Comisia Federală de Apel a 
mehținut revocarea titlului 
2004/2005 și decizia de nea- 
cordare a titlului 2005/2006, și 
a decis ca terenul echipei din 
Torino să fie suspendat timp 
de trei etape în sezonul viitor.

Fostul director general al 
clubului Juventus, Luciano 
Moggi, a fost suspendat pen
tru cinci ani și nu va putea în

Jucătorii Sportului au fost la FRF

deplini nici o funcție sportivă 
în această perioadă. AC Milan 
va evolua în Serie A, iar cele 
15 puncte de penalizare pen
tru sezonul 2006/2007 au fost 
reduse la 8. Penalizarea de 44 
de puncte pentru ediția trecu-; 
tă de campionat a fost redusă 
la 30 de puncte, ceea ce îi va 
permite să participe în turul; 
trei preliminar.

■ Componenții echipei 
din Regie au apelat la 
oficialii FRF pentru a 
rămâne în Liga I.

București (MF) - Jucătorii 
echipei Sportul Studențesc au 
mers, ieri, la Casa Fotbalului, 
pentru a primi lămuriri de la 
conducerea FRF în privința 
situației grupării din Regie, 
care nu a primit licență pen
tru sezonul 2006/2007 al Ligii 
I. Jucătorii au fost invitați la 
o discuție de către directorul 
general al FRF, Ionuț Lupes- 
cu, și directorul de relații in
ternaționale, Florin Prunea, 
care este totodată și directorul 
coordonator al Sistemului na
țional de licențiere. Inițial au 
refuzat, spunând că nu pot

intra deoarece nu îi lasă pa
tronul Vasile Șiman, după ce 
acesta a fost evacuat marți din 
sediul FRF. După o discuție 
telefonică a jucătorilor cu Și
man, fotbaliștii au primit per
misiunea de a intra la FRF, în
să numai în prezența avocatu
lui Sportului, Gabriel Turcu. 
încă mai speră

La ieșirea de la FRF, Costin 
Lazăr a declarat că Sportul 
este la mâna UEFA. „S-ar mai 
putea rezolva, s-ar putea amâ
na etapa, ar exista soluții, nu
mai bunăvoință să fie. Nici 
prin cap nu-mi trecea că ni se 
poate întâmpla așa ceva, eram 
pregătit să facem o figură și 
mai frumpasă decât în campi
onatul trecut”, a spus Lazăr. 
Atacantul Ionuț Mazilu a afir

mat că Sportul este deocam
dată în prima ligă. „Dacă fe
deralii vor dori să ne ajute, și 
au spus că vor face tot ce este 
posibil din punct de vedere 
legal, va fi bine. Depindem de 
UEFA, dar și de cum se inter
pretează tot ce trimite acest 
for. Noi, jucătorii, n-am greșit, 
singura noastră greșeală este 
că n-am terminat mai sus în

Ionuț Mazilu crede că Sportul 
nu merita să ajungă în aceast-* 
situație (Foto: Eft .

clasament”, a comentat jucă-F de licențiere nu este prevăzut
torul Sportului.

Avocatul clubului Sportul, 
Gabriel Turcu, a declarat că 
a existat un caz similar în Ita
lia și că Sportul poate începe 
sezonul fără licență, pe care să 
și-o redobândească în timpul 
sezonului. FRF a solicitat 
UEFA să precizeze dacă există 
o procedură de returnare a li
cenței, deoarece în manualul

acest aspect. Florin Prunea a 
menționat că în cazul în care 
UEFA spune că există o proce
dură de returnare a licenței, 
FRF este obligată să convoace 
comisiile de licențiere, pentru 
a relua procedura. „Sincer, aș 
dori să se întâmple acest lu
cru. Dacă va fi cazul, vom cor 
voca comisiile în regim de ur-‘ 
gență”, a comentat Prunea.

marți, în turul trei al turneului de la 
Kitzbuhel, dotat cu premii în valoare de 
646.250 de euro. Pavel, cap de serie numărul 
16, l-a învins în turul doi, cu scorul de 6- 
4, 6-4, pe brazilianul Marcos Daniel.

(Foto: EPA)

 i -■ ■■■ 

Caz „Sportul" și în Ungaria
Budapesta (MF) - Suporteri ai echipei Fe- 

rencvaros au amenințat conducerea grupă
rii, după ce cel mai popular club din 
Ungaria a fost retrogradat în liga secundă 
pentru prima oară în istoria sa de 105 ani, 
informează AFP. „Dacă este sfârșitul lui 
Fradi (Ferencvaros), atunci este și sfârșitul 
vostru”, au scris suporterii pe un zid al sta
dionului echipei din Budapesta. Federația 
Ungară de Fotbal (MLSZ) a decis, marți 
seară, retrogradarea formației Ferencvaros, 
din cauza datoriilor. Clubul a anunțat că va 
face apel, atât la justiția din Ungaria dar 
și la UEFA. „Dacă Ferencvaros nu poate 
juca în prima divizie, atunci va juca in a 
doua divizie”, a declarat, miercuri, preșe
dintele clubului, Miklos Inancsy. Ferenc
varos, care a câștigat de 28 de ori campio
natul Ungariei, este singura echipă care a 
jucat în prima ligă de la înființare.

Anti-păr lung
Londra (MF) - Antreno

rul Jose Mourinho le-a 
sugerat jucătorilor de la 
Chelsea să-i urmeze e- 
xemplul și să se tundă și 
a menționat că a decis să- 
și taie părul și pentru a- 
1 încuraja pe fiul său să 
facă lâ fel.

„Este un nou look pen
tru un nou sezon. Este 
prea cald șî, având in 
vedere că fa cem două 
antrenamente pe zi, nu 
am timp să îngrijesc un 
păr mai lung”, a spus 
Mourinho. Tehnicianul 
portughez a menționat că 
a dorit și să-i facă pe 
tinerii săi jucători să se 
tundă, pentru a avea o 
frizură potrivită.

Obiectiv modest la CE de natație

Camelia Potec

IK Start (Norvegia) - Skala Itrottarfelag (Inși

București (MF) - Secretarul 
general al FR Natație, Ștefan 
Iamandi, a declarat ieri, că

FC Banants Erevan (Armenia) - FC Ameri

■ Oficialii Federației 
Române de Natație 
mizează pe cucerirea 
unei singure medalii.

IA Akranes (Islanda) - Randers FC (Danemarca), în tur O-f" '

obiectivul delegației Români
ei la Campionatele Europene 
de la Budapesta, care vor 
avea loc între 31 iulie și 6 
august, este câștigarea unei 
medalii și două clasări pe 
unul din locurile 4-6.

„Cred că putem atinge 
obiectivele și că favoriți la

Lotul României pentru 
Campionatele Europene de Ia 
Budapesta are următoarea 
componență: Camelia Potec, 
Ionela Cazma, Valentina Braț 
și Larisa Lăcustă (feminin) și 
Răzvan Florea, Dragoș Co- 
man, loan Ștefan Gherghel, 
Felix Maestru, Octavian Gu- 
țu, Dragoș Agache, Valentin 
Preda și Andrei Mincă (mas
culin). r

Campionatele Europeni’se 
vor desfășura la Budapesta, 
între 31 iulie și 6 august.

Valur Reykjavik (Islanda) - Brondby IF (Danemarca), îh țUr 1-3/ ■ >■.<,: -.v-y
SS Murata gân Marino) - Apoel Nicosia (Cipru), tetei
Flora .Talji^^toni) - Lyn Oslo (Norvegia), în tur Î»1 '

lișwsIMF.

câștigarea unei medalii sunt 
Camelia Potec, Răzvan Florea 
sau Dragoș Coman”, a de
clarat Ștefan Iamandi.
Lotul pentru CE

Young B rerna (Elveția) - Mika Aștârak (A 
Litex Loved (Bulgaria) - FC Kcper (Slovei i),j 
FBK Kaunas (lituania) - FC Portadown rland 
FC Etzella (Luxemburg) - FF Atvidaberqs (Suff 
Drogheda (Irlanda) - HJK Helsinki (FinlarțdaMj 
Kairat AlmaAta (Kazahstan) - Febervar (Ungă 
Nistru Otaci (Moldova) - Bate Borisov (Gepffi 
KSV Roeselare (Belgia) - Vardar Skopje (LMjB 
FK Baku (Armenia) - Zimbru Chișinău (MoiMI

Dinamo (România) - Hibernians (Malta), ora 21.00, în tur 4-0_________
Sliema Wanderers (Mata) - Rapid (România), ora 19.00, în tur 0-5 
Vaduz (Liechtenstein) - Ujpest (Ungaria), în tur 4-0__________________ __
FK Makedoniia (Macedonia) - Lokomotiv Sofia (Bulgaria), în tur 2-0
KF Tirana (Albania) - Varteks Varazdin (Croația), în tur 1 -1_____________
NK Domzale (Slovenia) - NK Orasje (Croația), în tur 2 0________________
,'-C Haka (Finlanda) - FC Levadia Tallinn (Estonia), în rur 0-2___________
WIT Georgia (Georgia) - Artmedia Bratislava (Slovacia), în tur 0-2 
Brann Bergen (Norvegia) - Glehtorari Belfast (Irlanda de N.), în tur 1-Q 
Llanelli (Țara Galilor) - Gefle IF (Suedia), în tur 2-1__________________
Spartak Trnava (Slovacia) - Karvan Evlakh (Azerbaidjan), în tur 0-1 
Derry City (Irlanda) - IFK Goteborg (Suedia), în tur 1 -0_______ _
Omonia Nicosia (Cipru) - NK Rijeka (Croația), în tur 2-2________________
FK Suduva Marijampole (Lituania) - Rhyl (Țara Galilor). în tur 0-0 
FC Ranger’s (Andorra) - FK Sarajevo (Bosnia Herțegovina), în tur 0-3 
Tobol Kostanay (Kazahstan) - FC Basel (Elveția), în tur 1-3_____________
Gl Gota (Insulele Feroe) - Ventspils (Letonia), în tur 1 -2________________
Dinamo Minsk (Georgia) - Zaglebie Lublin (Polonia), în tur 1-1
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Vând ap. 2 camere (03)

• And, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală, gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).
• Dan, idtracenbal, decomandate, 55 mp, 
amenajat occidental, centrală termică, aer 
condiționat, ușă metalică, mobilat, preț 31.000 
euro. tel. 0722/564004. (D

• Den, ZamArescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
preț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 ■ 2. Tel. 
0254/223711.(15/1807)

- ? ' =

• In oman Topleț, la 8 km de Băile Hercu- 
lane, județul Caraș Severin, pe Strada Prin
cipală, mobilat și utilat, balcon închis, etaj 4, 
preț 500 milioane lei, negociabil. Tel. 
0254/221789. (5/21.07)

• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită, relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• docomandato*etajlzonăultracentralăDeva,  
balcon, parchet, 57 mp, contorizări, preț 115.000 
ron. Tel. 0726/710901 (Al)
• rogent, decomandate, 2 balcoane, centrală 
termică, aer condiționat, parchet, gresie, faianță, 
zona Lido, preț 1,1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (Al)
• rogeta, senddecamanifate* centrală termică, 
gresie, faianță, parchet, etaj 3, zona Bejan, preț 
63.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• craii, centrate termică, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis, zona Dacia, preț 90.000 
ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Gojdu,ST-48 mp + centrală termică-rtavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță. Preț 
110900 RON. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă, contorizări, ocupabil imediat, preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985356. 
(A6)
• zona Liceelor, parchet în camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită, preț 
82.000 RON, neg, ocupabil imediat, tel. 235.208 
0721/985256. (A6)
• lagont, zona Uzo Balcan, et 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)

«geta, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et 2, 
jdemizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 

(A2)
• regent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Mu Manta, semidec, et 1, parchet balcon 
mare închis, contorizări, preț 107900 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță, preț 65.000, 
RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• Md Dada, parchet gresie, apometre, gaz, 
balcon, et intermediar, preț 85500 RON, neg, teL 
0746/779288 (A8)
• zipna Protesta, circuit et III, parchet gresie, 
fai B, CT, inst sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tei s^«5/786578. (A8>
• zoi îojdu, dec, parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră, 
preț 81000 RON, neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec, parchet gresie, faianță, CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilai, preț 
145000 RON, neg, tel. 0746/779288 (AS)
• 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 
1’00 mid, neg, tel. 211075, 0745/666447,

V130S57.(A3)

<. taDauadiaă 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 Bălcescu, bloc de cărămidă, etaj 2 din 4, 
dec., parchet gresie, faianță, centrală termică, 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid, tel. 
211075 0726/679557,0745/666447.  (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec, centrală 
termică, gresie, faianță, parchet vedere în 2 
părți, preț 1,100 mld„ 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)
• zona Dada, etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămidă, 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
■ zona Crișutai, etaj intermediar, balcon, 
termopan, parchet laminat, gresie, faianță, 
contorizări, preț 75.000 ron, neg, tel. 0745/302200. 
(A4)
• zona licee, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon, 
parchet interfon, zonă liniștită, ocupabil 
imediat preț 82.000 ron, neg, accept credit 
ipotecar, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona piața centrală loc de parcare, bloc de 
cărămidă modificări la bucătărie, balcon închis, 
gaz 2 focuri, parchet preț 98.000 ron, neg, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498. (A4)
• 50 mp, aproape de Șa Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificăn, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg, se acceptă și credit, tel. 
0745/302200,0723/251498 232808 (Â4)

• 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)
• efaj 1 str. Zamfirescu, bloc de cărămidă 
balcon mare închis, parchet contorizări, bine 
întreținut preț 28500 euro, neg, urgent accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(A4)
• zona Decebal ■ Ulpia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet, faianță gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702. (A4)
• Mu Manta, semidecomandate, etaj 1, 
parchet balcon mare închis, contorizări, preț 
107.000 ron. Tel. 0745/367893. (A2)
• Gojdu, etaj 3, semidecomandate, contorizări, 
balcon, preț 90.000 ron, negociabil. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Befan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crișidu, etaj 3, gresie, faianță parchet 
laminat repartitoare, ușă metalică preț 72.000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Gojdu, etaj 3, circuit contorizări, balcon închis, 
parchet preț 110.000 ron. Tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dera, M. Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mp, preț 953X10 ron, 
negociabil. TeL 221712,0724/305661. (A2)
• decomandate, etaj 3, 2 balcoane, ușă 
metalică gresie, faianță parchet st 65 mp, 
Decebal, preț 130.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• parter, morMcat modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169301 (A5)
• ctadt etaj 1, contorizări, parchet reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84000 ron, neg, tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etaj t dec, vedere în 2 părți, bine întreținut 
contorizări, balcon la bucătărie, st 65 mp, Al. 
Pescarilor, preț 125.000 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj intennedfar, dec, contorizări, balcon. Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384 0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• upint Deva, plata imediat TeL 215212. (Al)

■ regent apartament 2 camere, zona Decebal, 
blocurile M, N, P, R, S, sau zona Ion Creangă luliu 
Maniu, etaj 1,2,3, cu balcon, și bloc turn maxim 
etajul 5, se oferă plata pe loc, tel. 0745/302200, 
0723/251498 2328C3 (A41

Vând ap. 3 camere (05)
• Dada,btoc 33,sc.C,ap. 18 circuit 70 mp,bloc 
cărămidă etaj 4, acoperit centrală termică baie 
cu geam, parchet preț 1,2 mid. lei, negociabil. 
Tel. 0724/392810. (T)

• proprietar, Deva, zona Zamfirescu, deco
mandate, hol central, parter, balcon închis, 
pivniță exclus intermediari. TeL 
0744/333516. (2/17.07)

• decomandate, In vilă centrală termică 
parchet gresie, faianță 2 balcoane, teren 
aferent 200 mp, Deva, preț 45.000 euro, nego
ciabil. TeL 0726/043786. (T)

• semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
ne/mobilat Brad, centrul nou, preț nego
ciabil. TeL 0724/340888 0254/231341. 
(5/2407)

> superrenovat, 2 băi, gresie, faianță 
vrmopane, centrală 2 balcoane, boxă etaj 3, 
;va, N. Bălcescu, preț 175.000 ron, negociabil, 
îl. 0723/168511. (D

' Deva, etaj 2, zona Gojdu, 75 mp, balcon, 
arch'-t, contorizări, preț 115.000 ron. TeL 
726/710903.(Al)
' decomandata, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
mică termopan, parchet gresie, faianță zona 

;bal, preț 1330 mid. lei, negociabil. TeL 

zona M. Eminescu, dec., 2 balcoane, 2 băi, 
pometie, gaz contorizat fără îmbunătățiri, preț 
15.000 RON, tel. 235208; 0724/620358 (A6) 
dec, CT, parchet gresie, faianță zona 
reangă preț 1,4 mid, neg, tel. 0742/019418 (Al) 
urgent decomandate, 2 balcoane, centrală 
■noică multiple îmbunătățiri, zona Miorița, 
-eț 133.000 ron. TeL 0745/639022,0726/316796  

zonal aaM,etintermediar,2băi,balcon 
this, parchet gresie, faianță ontorizări, preț 
09 RON, neg, teL 0746/779288 (A8)
zona Eminescu, dec, gresie, faianță parchet 
minat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
■I. 0745/786578 (A8)

• zona Lido, dec, parchet apometre, CT, balcon
9 m, închis, et intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288. (A8)
• zonă idlracantraiă dec, balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1,380 mid, neg. TeL 2111076 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă ultracentrală dec., 2 băi, 2 balcoane, 
gresie, faianță parchet uși interioare din lemn, 
centrală termică ocupabil imediat Preț 1,400 
mid, neg. Tel. 211075,0745/666447,0726/130557. 
(A3)
• zona Lido, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/679557.  (A3)
• regent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări modeme, centrală termică 
preț 145.000 ron. TeL 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termică preț 150.000 ron. 
TeL 0740/013971. (A2)
• regent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. TeL 0740/013971. (A2)
• zona Carpațt 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă balcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut preț 148000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• etaj t cu balcon, modificări, termopan, 
parchet gresie, faianță, ocupabil repede, se dă 
și mobilat preț 87.000 ron, neg, tel. 0745/302200, 
232808 0723/251498 (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)
• dec, 3 balcoane, vedere în 3 părți, et 3, 
parchet contorizări, neamenajat gaz 2 focuri, 
Dorobanți, preț 140.000 euro, neg, tel .223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrate termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142900 ron, tel. 223408 0720/387898 
0740/914688 (A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

■ apertanreta 34 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 12,3, se 
oferă 150900 ron, la vedere, urgent tel. 
0723/251498 232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• regent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică 102 mp, zona M. Viteazul, preț 
1,400 mid. lei, negociabil TeL 0742/019418 (Al)

• zona ton Creangă decomandate, etaj inter
mediar, cu centrala termică 2 băi, 2 balcoane, 
fără modificări, ușă de metal nouă sau schimb 
cu ap. 2 camere, în zonă centrală plus diferență 
tel. 0723/251498 232809. (A4)
• etaj 1 zona Mihai Viteazul - piață decoman
date, cu centrală termică 2 băi, fără modificări, 
sau schimb cu ap. 2 camere, în zonă plus 
diferență minim 43.000 ron, tel. 0723/251498 
232809. (A4)
■ decomandate, 2 băi, 2 balcoane, etaj 2, 
blocurile Mintiei, centrală termică superame- 
najat preț 55.000 euro, negociabil. TeL 235208 
0721/985256 (A6)
• decomandata* 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T, 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. TeL 235208 0724/620358 (A6)
• ta zona Banca Transilvania, dea, et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg, tel. 206003,230324. (AD
• zonă centrală ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235208; 0724/620358 
(A6)
• ta Dorobanți, parter înalt dec., bucătărie 
modificată 2 bai, CT, fără îmbunătățiri, S100 mp. 
Preț 48000 euro, neg, tel. 206003,0749/268830. 
(A7)
• pe Bd. Decebal, et 2, S 100 mp, amenajat 
modem, CT, termopane, bucătărie tip bar, 2 
balcoane, 2 băi, ușă metalică 2 boxe mari. Preț 
71000 euro, neg, tel. 0740/173.101 (AD
• etaj 1 dec, 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223408 0724/169303,0742/005228 (A5)
• doc, «tarate termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul,preț 59900 euro, neg, tel.223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap.4cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• op.4cam. transformat în 3 cam, living, 2 băi, 2 
balcoane, centrală termică etaj 3 din 4, gresie, 
faianță bloc de cărămidă zona piață Preț 1,400 
mid, teL 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ■geta, Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150900 ron. TeL 
0740/013971. (A2)

(55640)

• urgent zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. TeL 
0740/013971. (A2)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140.000, ron, tel. 
223400,0724/169301 0720/387896,0742/005228 
(A5)
• dec, srvrafotă totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
0720/387896 0740/914688 (As

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 2 băi, 6 balcoane, scară interioară 
centrală termică s 130 mp, preț 240900 ron. TeL 
0722/564004. (Al) >

Vând case, vile (13)
• casă 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, centrală 
termică termopane, curte, grădină 720 mp, 
zona M. Eminescu, Deva, preț 3,9 mid. lei, nego
ciabil. Tel.0747/490290. (D

• casă 4 camere* gara), anexe, curte și 
gridtaă mare, ta Bănea Mică nr. 37, mu 
sdM> cu apartament confort L ta Deva. 
TeL025V2368610744/560204,0749/223121 
(1/1497)

• casă ta Deva, curte și grădină mari, 1300 mp, 2 
fațade, 29 m și 47 m, 2 camere, bucătărie, baie, 
gaz, apă canalizare, preț 75.000 euro. TeL 
0741/507012. CD
• casă renovată 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
cabană pivniță teren 600 mp, livadă 2 intrări, 
preț 350900 ron. Tel. 0721/055313. (D
• casă nouă Deva, zona Pietroasa, P+E+M, sc 
240 mp, 2 intrări, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, 
garaj, centrală termică 400 mp teren. TeL 
0722/564004. (Al)
• vfte P+E+U, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, 1a cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negodabiL TeL 235208 0721/985256 (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D t P + M, 6 
camere, bucătărie + baie * gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică. TeL 235208 0724/620358 (A6)
• zonă «tarate Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110900 euro nego
ciabil. TeL 235208 0724/620358 (A6)

RECLAME
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• pt Emfomcu, construcție modestă, curte, 
grădină ți teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg, tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, vită, P+E, ac 1990, bucătărie, baie, 3 
camere, balcon, parchet, gresie, faianță, CT, 
termopane, canalizare, teren 440 mp, preț 80.000 
euro, tel. 0745/786578. (A8)
• Deva, vU, D+P+M, living, bucătărie, 3 dormi
toare, 3 băi, terasă, suprafață locuibilă 190 mp, 
teren 600 mp, preț 105.000 euro, tel. 0745/786578. 
(A8)
• Deva, P+1, living, 4 camere, gresie, faianță, 
parchet, CT, 2 băi, scară interioară, bucătărie, 
pivniță, curte, grădină, teren 1000 mp, piscină, 
panoramă frumoasă, preț 150.000 euro, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• 2 camere, bucătărie, hol, apă curentă, gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreai, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896,

(A5)

Cumpăr casă (14)
• casă, In Deva. Relații la tel. 0744/515537. 
(4/21.07)
• urgent, casă cu grădină. Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

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

Ix instalații de ridicat,
e prelucrări prin așchiere, instalații electrice,

r c «sanitare și de gaz, aer condiționat.
u .jsjrijBm autorizați ISCIR. PTA 1 și PTC 9.
t .'ReJ5iî?suolimentare la
3 teietoiHil 0254-243335 Fax 0254- 243334

L ~ • găsiți ceea ce căutați! s
3 HOl Vă așteptăm!

• casă, 3 camere, bucătărie, anexe, curte 
mare, zona Căinelu de Jos, lângă Biserică 
Tel. 0254/237365. (5/26.07)

• zona Eminescu, parchet, gresie, faianță dec. 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON. neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• confort L decomandate, bucătărie, baie, 
balcon închis, contorizări, ocupabilă imediat, 
suprafață de peste 35 mp. Tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• confort L decomandate, bucătărie, baie, zona 
Dorobanți, preț 68.000 ran. Tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• 2 camere mari, baie cu faianță și gresie, hol 
gresie, apometre, gaz 2 focuri, zona Dacia, preț 
60.000 ron, negociabil. Tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• cameră, baie; contorizări, zona Progresul, preț 
52.000 ron. Tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidecomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Mărăști, preț 61.000 ron. Tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• etaj L repartitoare, balcon, parchet, zona 
Gării, preț 75.000 RON, tel. 223400, 0724/169303. 
(A5)
• etaj 3, dec., contorizări, jaluzele, Al. Romanilor, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0742/005228. (A5)
• etaj 2, parchet laminat, contorizări, balcon, Al. 
Crișului, preț 53.000 ron, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 2, contorizări, ușă schimbată, parchet, 
balcon, Mărăști, preț 65.000 ran, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj L dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ron. tel.223400,0721/436384,0742/005228. (A5)

THESSALONIKI KATERlNI LARISSA ATENA

INFORMAȚII la tel:
Deva -0254/23.15.19
Hunedoara - 0254/74.87.84

Vând locuri de veci,(23)
• vând cavou 2 persoane, în Cimitirul Bejan, loc 
central, preț negociabil. Tel. 219314. (T)

(38906)

• lutru Maniu, etaj 9, 3 camere decomandate, 
centrală termică, mobilă nouă, amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)

Vând spații comerciale (25)

• ieșeni, casă locuibilă imediat 3 camere, 
bucătărie, anexe, șură grajd, atelier, 
grădină 60 ari, Băița. preț 25.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0722/231965. (9/20.07)

Cumpăr garsoniere (20)

Restaurant
Construcții civile și industriale 
Distribuția materiala construcții 

Comerț elecfracaanic*

• casă, to Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona Veței, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătărie, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid, tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A3)

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

Vând terenuri (21)

Case de vacanță (15)

• 1 ha teren intravilan, Deva, parcelat, str. Roci, 
parcele între 250 mp și 6.000 mp, preț negociabil, 
preț 13 euro mp. Tel. 0743/139030. CT)
• 2300 mp teren intravilan, în Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement, case de vacanță). Tel. 
227242.CD

ANGAJEAZĂ 
PRIMARĂ 

CERINȚE: 
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

- cunoștințe IT; 
-vârsta maximă 40 ani. 
AVANTAJE:

-salariu motivant.

CERINȚE.
-experiență în domeniu mln.5 ani; 
-cunoștințe IT;
-vârsta maximă 45 ani.
AVANTAJE: 

-salariu motivant; 
-condiții de lucru ?ntr-o 

echlpâ dlnamfcâ
Rel, la Tal 0723/400 636 aau 0254/772 221 (57878)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI!

-OPERARE PC (după programa EC»L) £> 
-CURSURI DE VARĂ PENTRU COPII S 
(EqualSkiHs și Junior Web) 
4.IM Bl STRĂINE

TEL: Q254.206.210
MOB: 0723.130.463
E-maM; office@nm.ro
Site; www.iirn.ro Deva, Aleea Viitorului, Nr.2

(lângă Crucea Roșie)
(56960)

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
- 10% REDUCERE

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

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

ICRIOTI
SERVICII DE CURĂȚENIE

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

Tel/Eax:0254/231552 MobikO721/032271 @

• M cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, ți VW 
Golf 1993, stare foarte bună Tel. 241044, după 
ora 17. (T)
• 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 55J3OC 
euro, nea. teL ’ ,'A8)

• intravian, în Băcia (la 15 km de Deva), 
3600 mp, cu toate facilitățile (apă, 
canalizare, curent, gaz), preț 5,5 euro mp. 
Tel. 0724/388452. (7/20.07)

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

• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată, contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• AL Straiului garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli, fel. 0745/367893. (A2)

• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală, et. 2, gresie, faință parchet, 
contorizări, mobilată și utilată pr 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zonă ultra
centrală mobilat și utilat, repartitoare, 
apometre, TV color, balcon, preț 200 euro/lună 
tel. 235.208; 0724/620358. (A6)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună, tel. 235.208; 0724/620358. (A6)

Imobile schimb (30)

Imobile chirii (29)

Vând garsoniere (19)
• Deva, etțd 1. zona Mihai Eminescu, balcon, 
contorizări, mobilată complet preț 52.000 ron. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• isgmt semidecanMdate, contorizări, balcon 
închis, mobilată ți utilată complet zona Micro 
15, preț 52.000 ron. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• «Udă, contorizări, parchet gresie, faianță etaj 
3, cartier Dacia, preț 60.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomanttate, contorizări, balcon închis, 
zona Ștrand, preț 53.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, izgent preț 85.000 ron, neg, 
tel 0723/251498,232808. (A4)
• zona Trident etaj intermediar, balcon, 
contorizări, parchet vedere în față, bine 
întreținută liberă, preț 52.000 ron, neg., tel 
0745/302200,232809. (A4)
■ zonaȘc.Gen.Nr.4-Goidu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parenet, gresie, faianța, 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)
• decomandata, St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabilă imediat Merită văzută 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985J56, 
0724/620358. (A6)
• to zona Dada, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• to zonă centrală pe Bd. I. Maniu, dec. parchet 
faianță, repartitoare, balcon cu vedere spre 
cetate. Preț 870 mii. neg. tel. 206.003.230324. 
(A7)
• pe Zamfiraioi, dec. balcon închis, parchet 
contorizări apă gaz, et4 Preț 750 miL, neg. tel. 
208003,230324. (A7)
• zaMBragreCTțST 33 mp, CT, gresie, faianță

• zor ta dec. et intermediar, parenet, 
gresie, faianța, contorizări, Bucătărie mare, preț 
negociabil, tel O746/77928& (A8)
• nm Dicta, 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zom Haeta, bucătărie, bale, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55300 RON, tel 0746/779288 (A8)

• 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. (T)
• pe DN 7:16.000 mp teren, din care 11.000 mp 
intravilan, pretabil pentru ferme, hale, 
construcții, parcelare, dependințe, platforme, 
grajduri, fosă septică instalații, dotări 380 V, preț 
negociabil Tel. 0728/828431,0748/303744. (T)
• teren intravian, 1752 mp, cu posibilitatea de 
branșare curent, gaz, apă canal, între Tâmpa și 
Băcia. tel. 0788/507819,0254/260519. (T)
• Deva, 6 parcele, 740 mp parcela, fs 22 m, 
facilități, preț 20.000 euro, parcela. Tel. 
0722/564004. (Al)
• Intravian, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620358 (A6)
• intravian, 1000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt, zonă cu vile, pitorească 
toate utilitățile (gaz, apă energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• zona rezidențială Deva, 6 parcele, 740 mp, fs 
22 m, facilități, preț 20.000 euro parcela, tel. 
0722/564004. (Al)
• teren intravian, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg., posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• teren intravilan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• intravian, la DN7, st 3650 mp, front stradal 19 
metri, toate utilitățile, vizavi de fabrica de bici
clete, preț 45 euro/mp, tel. 223400,0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• parate cu suprafețe între 400-500 mp, într-a 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• intravian la DN7. între Deva și Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
■ 3 parale de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400,0724/169303. 
(A5)
• intravian, st 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel 223400, 0724/169303, 
0742/tXWM fAS)

• caut pentru închiriat apartament 2 camere, 
ne/mobilat pe termen lung, ofer 60 - 70 euro pe 
lună fără intermediari. Tel. 0726/696719. (T)
• ofe pre’nchiriere garsonieră pe termen 
lung, în Hunedoara, preț 60 euro/lună, plus 
garanție cheltuieli. Tel. 0724/777017. (T)

• schimb apartament, 2 camere decomandate, 
parter, vedere în 2 părți, centrală termică cu 
casă în apropiere sau vând cu 95.000 ran, nego
ciabil. Tel. 217888,220211. (T) ,

Auto românești (36)

Cumpăr teren (22)
• ivgent, 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau 
împrejurimi, plata imediat Tel. 215212.IA1)

• oferim spre închiriere spații - birouri. 50 
mp, clădirea Cepromin. Tel.’ 0720/066454, 
0727/347566. (1/21.07)

• primesc în gazdă tânăr, tânără fără vicii, ofer 
condiții super, pretind și ofer seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră complet 
mobilată preț 80 euro/lună tel. 215.221 (A 1)
• ofer pentru închiriere in regim hotelier cameră 
mobilată Deva, cu baie și tv, preț 70 ron/zi. Tel. 
0721/055313. (Al)
• spațiu comercial, 60 mp, Deva, parter, 3 
încăperi, 2 intrări, preț 400 euro/lună Tel. 
0722/564004. (Al)
■ zona Bd. Decebal, ST - 35 mp, tavane false, 
spoturi, centrală termică, gresie, grup sanitar 
amenajat, termopane, acces din stradă Preț 15 
euro/mp. Tel. 235.208 0724/620.358 (A6)
• ofer spre închiriere 2 ap. cu 2 cam., zonă ultra
centrală mobilat, utilat, superamenajat, preț 250 
euro/lună, respectiv 170 euro/lună, tel. 
0721/985.256; 0724/620358. (A6)
• 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)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere și garsonieră 
mobilată, preț 80-100 euro/lună, tel. 0746/779288. 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună tel. 
0746/779288. (A8)
• ap. 2 cam. dec., mobilat, zona Bălcescu. 
amenajat, utilat, tv, aragaz, frigider, automată 
contorizări, preț 170 euro + garanție, tel. 211075, 
0745/666447,0726/13057. (A3)
• 2 cam. dea, mobilat, zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557. (A3)
• ap. 3 cam. dec., amenajat, mobilat, utilat, zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta, etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat, la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel 
211075,0745/666447,0726/130557.(  A3)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)

• 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. CD
• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. a)
• vând OHdt cu motor de VW Golf, af 1993, 
motor omologat și revizie tehnică valabilă până 
în 2008 preț 2000 ran sau 600 euro, negociabil. 
Tel. 0724/560870. (D

Auto străine (37)
• vând Peugeot 305 Diesel, af 1985, consum mia 
plus piese rezervă, caroserie, preț 2000 euro, 
negociabil. Tel. 0722/706952,0722/772145. CD
• Vând Vdvo V40,1.9 TDi, af 2001, full-electric, 
climă abs, srs, MP3, jante AL 16 inch, persoană 
fizică preț 8000 euro. Tel. 0723/301857. (T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând combină Class, masa 23 m, 2 trac
toare U 650, presă batoți pe ață, freză, 
mașină azotat, pomț fe 600 Itri,
semănătoare porumb, semănătoare grtu, 
nouă etc, și ladă frigorifică Arctic, preț 
negociabil TeL 0254/246342,0745/468766, 
0721/934631(6/2437)

• vând abricht cu ridicătoare, macara ridică
1500 ko, preț negociabil. Tel. 611439. CD

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jante Al 15 inch cu 5 prezoane, preț 400 
ron/setul, tel. 0723/227569. CD

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj, în Deva, str. Cloșca 
colț cu Eminescu, accesul direct din str. Cloșca. 
Tel. 223451. CD

• închiriez garaj-hală,60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte activități situat pe Str. 
MevneL ieșire și mirare din șoseaua DN; 
vad foarte bun. TeL 0722/307325. (6/2637)
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Mobilier și interioare (47)
• urgent, dulap 2 părți, măsuță și 2 fotolii, masă 
cu 4 scaune, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
birou mare cu scaun. Tel. 0723/851439, după ora 
16. (T)
• vând 2 fotolii cu măsuță stare perfectă preț 
100 ron. negociabil. Tel. 0723/961212, 
0741/780086. (T)
• vând birou pentru elev, canapea extensibilă 
pentru 2 persoane, dulap pentru haine. Tel. 
0726/613054. (T)
• vând mobilă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri- 
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084,

‘3^722/586808 0724/643045. T

’ • vând mobilă de bucătărie, culoare albă 
compusă din 6 corpuri, stare perfectă preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/961212,0741/780086. (T)

Televizoare (48)
• vând TV Beko, diag. 54 cm, stare perfectă de 
funcționare, argintiu, preț 400 ron, negociabil. 
Tel. 0723/961212.0741/780086. (TO
• vând tv color Grundig, diagonala 37 cm, tele
comandă antenă cameră stare excelentă de 
funcționare, preț 225 ron. Tel. 0744/116494. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând telefon LG 36, cameră foto, cameră video 
rotativă încărcător, stare baterie 5 - 6 zile, preț 
110 euro, negociabil, cd filme, muzică preț3 ron 
bucata. Tel. 0744/116494.00

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochi 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 20 mp parchet, 40/3,5, preț 650 ron. Tel. 
213908,0741/128994. (T)
• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc., preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (T)

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic 5 sertare, preț 250 ron, 
frigider Arctic 240 litri, preț 150 ron și mașină de 
cusut electrică ruseasca, preț 200 ron. Tel. 
220956. (T)
• vând frigider Arctic mare, în stare foarte bună 
de funcționare, preț 230 ron, negociabil. Tel. 
213355. (T)
• vând frigider mărime medie și tv alb-negru, în 
stare bună de funcționare, preț 100 ron. Tel. 
0254/215126. CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căței Shar-pei cu pedigree. Tel. 
0722/191343,0722/373283.

• vând ovăz cantitate mare, preț 2J00 lei 
kg, de la o tonă in sus, preț negociabil TeL 
0S4ZM6342, 0746/468764, 0721/934631. 
(6/244)7)

• vând 3 porci de 90 - 100 kg. Tel. 227982, 
0740/469228 (T)
• vând căței rasa Boxer german. Tel. 
0723/506443,0721/769937. (T)
• vând orzoaică, preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)

Decese (75)

MICA PUBLICITATE /11

Soția Florica, fiul Gigî, nora Lili și nepoțelul Codruț cu 
adâncă durere anunță trecerea în neființă a celui care a 
fost

&

Direcția Generală tie Asistență 
Socială și Protecția Copilului Deva 
scoate la licitație publică prin strigare următoarele mijloace 

de transport auto scoase din funcțiune:
- AUTOTURISM ARO 240 - valoare pornire ficifcrfte: 1242 RON, poate fi 
văzut la Centrul de îngrijire și Asistență Brânișca.
- AUTOUTILITARĂ DACIA 1304 - valoare pornire licitație: 1295 RON, 
poate fi văzuta la sediul din Deva, Cartierul Dacia.
- AUTOUTILITARĂ DACIA 1310 - valoare pornire licitație: 1730 RON, 
poate fi văzută la garajul Consiliului Județean.

- AUTOTURISM ARO 244 - valoare pornire licitație: 1342 RON, poate fi 
văzut la Centrul de îngrijire și Asistență Geoagiu.
Cota de cheltuieli de participare este de SO RON.

Licitația va avea loc în data de 5 septembrie 2006, ora 12.30.
Informații pot fi obținute la sediul Direcției Generale de Asistență ți 

— Rrotecția Copilului Deva, sir. luliu Maniu, nr.18, sau la telefoanele: 
233.340 și 233.341.

I
I

Cu lacrimi în ochi și inima îndurerată aduc un ultim 
omagiu iubitului meu „tati”

EIBEN GEZA

BÎRZAN NICOLAE
înmormântarea va avea loc vineri, 28.07, ora 13 la Hondol.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Condoleanțe familiilor Benea și Eiben.

Rodica
Deplângem trecerea în neființă a celui care a fost

BÎRZAN NICOLAE
Cu lacrimi și durere anunțăm moartea iubitului nostru soț 
și tată,

ing. GROZA ROMULUS
de 71 de ani. înmormântarea azi 27 iulie, ora 13, de la Casa 
Mortuară Deva.

Dormi în pace suflet blând! Nu te vom uita niciodată. 
Condoleanțe familiei îndoliate.

Familia Bîrla Iosif și Dorina din Deva

Familia

• vând bxmâ de 300 oi, satul Spini, nr. 23, 
comuna Turdaș, preț la vedere. Tel 
0722/148460,0720/483370. (6/2447)

• vând 2 aragazuri Zanussi, Samus, mască 
chiuvetă, chiuvetă inox, 2 tv color, frigider 
Arctic mare, ladă frigorifică, 3 corpuri 
pentru bucătărie, mobilă dormitor albă, 
cuier pentru hol. Tel. 220387,0727/822354. 
(10/25.07)

• cumpăr paleti de plastic. Tel. 0723/227569. (T)
• vând cadă mare 800 litri, cadă stejar 240 litri, 
damigene sticlă 50 litri, preț negociabil. Tel. 
0741/507012. (T)
• vând goblenuri modelele: Ruga lui Isus (500 
ron), Cocoș de Munte (230 ron) și Vise Tandre 
(230 ron). Informații la telefon 0729/942180.
• vând rădtor cazan țuică 701, și motor electric 
2,2 kW la 380 V. Tel. 236944. (T)
• vând un trunchi de cireș uscat, 1,75 m lungime, 
0,75 m diametru și 3 trunchiuri de 150 m lungime 
și 035 m diametru, preț avantajos. Tel. 212272, 
0723/732560.

Pierderi (62)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Răduc Maria. Se declară nul. (4/26.07)

Matrimoniale (69)

• fotograf profesionist execut, la nunți, 
fotografii pe sistem digital sau clasic și filmări 
pe sistem DVD. Tel. 0726/715670. CD
• mamă a 2 copii, serioasă mă ofer să fac 
menaj și alte munci gospodărești, numai la 
familii serioase, ofer și pretind seriozitate. Tel. 
0723/851439, după ora 16. (T)
• mediez matematică. Tel. 0720/400456. (T)
• ofer service de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut, plus piese, curele. Tel. 
224182,0723/499284. CD

Oferte locuri de muncă (74)

Suntem alături de familia îndurerată și manifestăm compa
siune și regret pentru dispariția fulgerătoare a bunului 
nostru unchi

BÂRZAN NICULIȚĂ
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Pleter Cozmin, Claudia și Andrei și familia Muntean

Oferte locuri de muncă (74)

(58104)

SC MACON SA DEVA
ANGAJEAZĂ:

Personal în vederea calificării sau 
recalificării în meseria 

de fierar-betonist.
CERINȚE:
■ sâ fie absolvent al învățământului minim obligatoriu

■ să posede cunoștințe de desen tehnic

SE OFERĂ:
■ loc de muncă pe durată nedeterminată

■ salariu motivant

CV-urile se pot depune direct la sediul SC MACON SA Deva, la 
compartimentul Resurse Umane, până la data de 07.08.2006, 
sau prin fax: 0254.226.060

Relații suplimentare la telefoanele: 213.930; 213.931 int.116 și 
117.

(58071)

SC WEST IMAGE SRL, localitatea Orăștie, str. A. lancu, bl.
10, anunță elaborarea primei versiuni a planului/programului PUZ și 

declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu - 
înființare depozit legume, fructe, cartofi, dotat cu sortare, 

condiționare și ambalare.
Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza în 

localitatea Deva, str. Sântuhalm FN.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris ia sediul APM 
Hunedoara, din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, în termen de 18 zile 

calendaristice de la data prezentului anunț.
(58054)

•£

• tânăr za/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. 
0747/384085.00
• 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. (T)

Solicitări servicii (71)

• căutăm femeie pentru menaj, vârsta 
maximă 55 de ani. Tel. 0720/353778. 
(10/20.07)

Prestări servicii (72)
• execut la comandă goblenuri pe diagramă, 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Infonmații la telefon 0729/942180.

• maistru mecanic auto, Hațeg, 1 post, data 
limită 30.09. tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Aninoasa, 1 post, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.07., perioadă determinată Tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 17.08 Tel. 213244.
• manipulant măritei, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.07. tel. 213244.
• manipulant măritei, Orăștie 5 posturi, data 
limită 30.11., persoane cu handicap. Tel. 213244.
• manfeuiant mărfuri, Petrila, 2 posturi, data 
limită 1.08 tel. 213244.
• manipulant mărfuri, Vulcan, 4 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• mecanic agricol, Simeria. 4 posturi, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
31.07. tel. 213244.
• mecanic auto, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• mecanic 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, 1 post, data limită 31.08 Tel. 
213244.
• mecanic locomotivă și automotor, Hațeg, 1 
post, data limită 244)7. Tel. 213244.
• mecanic locomotM și automotor, Hațeg, 1 
post data limită 254)7. Tel. 213244.
• mecanic-montator instalații cu cablu în silvi
cultură Petrila, 2 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• mede medcM generală Hunedoara, 1 post 
data limită 304)7. Tel. 213244.
• mede rezident Hunedoara, 1 post data limită 
30.07. Tel. 213244.
• mede spedadat Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.

• MCA Logistic Internațional, societate de trans
port intern și internațional angajează conducător 
auto tir; permis conducere categoriile B, C, E. CV la 
tel./fax 0254/219300, G. Barițiu, nr. 13, Deva.

(11/25.07)

• Societate comercială angajează agenți curățenie 
cu domiciliul în Deva. Tel. 0723/380573.

(4/25.07)

• SC Bere Mureș SA -Punctul de lucru Germisara- ! 
Geoagiu-Băi angajează agent de pază cu atestat si | 
experiență. Preselectia va avea loc sâmbătă 29 iulie 
a.c., la Hotel Germisara, ora 10. Persoană de contact ! 
Paraschiva Cornel, tel. 0727/228182.

(2/26.07) |

• Societate comercială angajează conducător 
auto, cat C+E, și muncitori necalificați, pentru 
depozit Deva. Relații la tel. 0729/009776.

(7/24,07)

SC MATEX SA
Deva

Sir. Dorobanților, nr.34, 
tel. 0254-221150; 0354- 

408805
Vinde prin licitație fier 
vechi și utilaje casate. 

Licitația va avea loc joi, 
17.08.2006, ora 10.00, 

la sediul societății.

In caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în 
fiecare zi de joi, la ora 

10.00, până la lichidarea 
stocului.

(58086)

ANUNȚ DE PARTICIPARE - Achiziție publică de lucrări
Denumirea, codul fiscal, numărul de telefon, fax ala autorității contractante: E.ON GAZ ROMÂNIA S.A. Tg. Mureș, cod 

fiscal C.U.I. 10976687, P-fa Trandafirilor, nr. 21, tel. 0265/267601, fax: 0265/267229, 0265/268987. Departament 
Achiziții Centrale, Tg. Mureș, str. Justiției, nr. 12, tel. 0365/403729, fax 0365/403807.

Organizează achiziție publică prin procedura cerere de ofertă pentru achiziția lucrărilor:
1. înlocuire conductă presiune medie între SRMP Hunedoara H și str. Eliberării, loc. HUNEDOARA
2. înlocuire conducte și branșamente gaze, Str. Bradului, O. Densușianu, Independenței, loc. CĂLAN
3. înlocuire conductă de repartiție între SRMP Deva și SRMS Micro 15, loc. DEVA

4. Modernizare SRM, Str. 22 Decembrie, loc. HUNEDOARA.
Data limită pentru depunerea ofertelor 24.08.2006, ora 11.00, E.ON GAZ ROMÂNIA SA. Tg. Mureș, P-(a Trandafirilor, 

nr.21 pentru înregistrare.
Data deschiderii ofertelor: 24.08.2006, ora 12.00, E.ON GAZ ROMÂNIA SA. Tg. Mureș, str. Justiției, nr. 12.

Condiții de eligibilitate: conform Fișei de date a achiziției.
Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere lehnico- 

economk. Costul și condițiile de plată pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei RON/buc. Plata documentației 
se face în contul RO 58RNCB0193015967080001 deschis la BCR Central Tg. Mureș.

Denumirea și adresa departamentului de la care se poate obține un exemplar al documentației de atribuire: E.ON GAZ 
ROMÂNIA SA Tg. Mureș, Departament Achiziții Centrale, Str. Justiției, nr. 12, tel. 0365/403729, fax 0365/403807.

(58002)

SEDIUL ÎN PEIRILA, STR. REPUBLICII BL 33, PARTER

In baza Ordonanțai 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, republicata, organizează a-2-a licitație publică în data de 
15.08.2006, ora 10.00, la sedwl Administrației Finanțelor Publice Petrila, Str. Minei, bl. 33, parter, pentru vânzarea unor bunuri după 

cum urmează:

Aparținând S.C. GENERAL COM TURISTIC INC SRL PEIRILA CUI R2672717

Nr. crt. Denumire bun mobil Valoare fără TVA RON Valoare TVA RON
1 CLĂDRE - 2 GARAJE (Nr.807,808) situate în Petroșani 3.112x2buc. 591

Ofertele do cumpărare se vor depune la sediul Administrației Finanțelor Publice Petrila, până cel târziu în ziua anterioară datei 
licitației, însoțite de dovada plății sumei reprezentând 10% din prețul de pornire, de copia certificatului unic de înregistrare eliberat 
de Registrul Comerțului, de un Certificat de Atestare Fiscală și, după caz, de împuternicirea persoanei care ii reprezintă pe ofertant. 

Taxa de participare la licitație de 10% se va vira rn contul RO17TREZ3665005XXX000099, beneficiar DGFP.HD-DEVA, banca bene
ficiarului BN.DEVA, TREZORERIA DEVA. Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor menționate sunt invitate să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare înainte de data stabilita pentru vânzare. Informații suplimentare la AFP PETRILA, 
telefon 552209. (58107)

(Ta-ti nada^
cCh ia1:7 !

RECLAME
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• Contract. Actrița Scarlett Johansson a 
încheiat un contract cu Reebok pentru 
crearea și promovarea unei linii de articole 
sportive retro-chic, care se va numi „Heart".

Au ars sute de hectare

Alertă Vulcanul Popocatepetl emană 
aburi, ridicând nivelul alertei la galben. 
Asta presupune restricție pentru locuitori 
de a se apropia la mai puțin de 10 kilometri 
de munte. (Foto: epa)

Album „best of”
Londra (MF) - Mem

brii trupei Oasis au a- 
nunțat că vor lansa în lu
na noiembrie un album 
cu cele mai bune 18 me
lodii ale lor.

Albumul se va numi 
„Stop the Clocks” și va 
conține melodii care au 
intrat in topurile de pro
fil dar și cântece mai puțin 
promovate, toate alese de 
membrii trupei. „Won- 
derwall”, „Half the World 
Away” și hitul de debut 
„Supersonic” se vor afla 
pe acest album, care va 
fi lansat pe 20 noiembrie, 
la timp pentru a ajunge 
de Crăciun în casele 
fanilor.

Oasis a luat o pauză de 
concerte și se ocupă de 
înregistrări, dar nu este 
nimic adevărat în specu
lațiile conform cărora 
trupa s-ar fi destrămat, a 
declarat purtătorul de 
cuvânt al trupei.

| Cerc vicios
i Londra (MF) - Tutu- 
; nul diminuează efec- 
; tul alcoolului, incitând 
i astfel la creșterea 

consumului acestuia 
pentru ca fumătorul 

; să păstreze aceleași, 
: senzații, acest lucru 
i având consecințe 
i grave asupra organis- 
I mului, arată un stu- 
i diu publicat în revista 
i „Alcoholism: Oinr 
j cal/Experimental Re- 
i search". „Amestecul 
i de alcool și tutun 
= comportă riscuri 

specifice, favorizând
i în special sinteza unor 
i substanțe toxice pre- 
i cum acetaldehida, și 
: diminuează pe ter

men lung eficacitatea 
medicamentelor

I asupra organismului", 
ț a explicat Susan 
î Maier, profesor la 
î Institutul național 

pentru sănătate din 
Statele Unite.

■ Incendii devastatoare 
au loc în California, din
tre care unul amenință 
Beverly Hills.

Los Angeles (MF) - Un in
cendiu izbucnit în California 
s-a propagat până în apro
pierea cartierului exclusivist 
Beverly Hills, din Los Ange
les, însă pompierii au reușit 
să țină sub control flăcările, 
înainte ca acestea să afecteze 
zona rezidențială. Incendiul a 
reușit să fie controlat în pro
porție de 90 la sută până 
marți după-amiază și nu a 
afectat decât o locuință. Local
nicii nu au fost evacuați, iar 
flăcările nu au făcut victime.
La San Diego

Pompierii din San Diego, 
oraș situat la peste 160 de 
kilometri sud de Los Angeles, 
s-au luptat pentru a treia zi 
consecutiv cu flăcările care 
au distrus o suprafață de 
peste 6.230 de hectare și au 
obligat autoritățile să eva
cueze mai multe cartiere rezi
dențiale. Incendiul era con-

La muzeul figurilor de ceară
New York (MF) - Fiica acto

rilor Angelina Jolie și Brad 
Pitt, Shiloh Nouvel, va fi 
primul bebeluș din istorie 
care va avea propria statuie 
din ceară la muzeul Madame 
Tussaud din New York. Statu
ia fetiței va fi inaugurată mier
curi, a informat muzeul într-un 
comunicat, precizând că aceas
ta va fi încadrată de repre
zentările în ceară ale părinților 
ei, într-un decor de inspirație 
africană. Shiloh Nouvel s-a 
născut pe 27 mai în Namibia.

Trei tigri de Sumatra s-au născut la 
Smithsonian's National Zoo. Cei care doresc 
pot să voteze pentru numele lor la adresa 
www.fonz.org. (Foto: EPA)

Mii de
■ Un ONG anunță 
3.000 de morți și 
dispăruți în inundațiile 
din Coreea de Nord.

Seul (MF) - Cel puțin 3.000 
de persoane au murit sau 
sunt date dispărute în urma 
inundațiilor care au afectat 
Coreea de Nord la jumătatea 
lunii iulie, a anunțat, ieri, o 
organizație sud-coreeană pen
tru drepturile omului, citată 
de AFP.

„Coreea de Nord a suferit 
pagube foarte grave din cauza 
recentelor precipitații, cu a- 
proape 3.000 de morți sau dis
păruți”, se arată într-un co
municat al organizației Good 
Friends de la Seul. „Amploa-

Acord european considerat „macabru"

Seriale prin iTunes
Los Angeles (MF) - Warner Brothers a 

încheiat un acord cu compania Apple pen
tru a distribui prin magazinele sale online, 
iTunes, seriale de televiziune care au avut 
succes la public, precum „Prietenii tăi” și 
„Familia Flinstone”.

Fiecare episod din primul sezon al seri
alului „Prietenii tăi”, lansat în 1994, nom
inalizat de 55 de ori la premiile Emmy, va 
costa 1,99 dolari, același preț practicat și 
la alte programe de televiziune care se dis
tribuie deja online pe iTunes.

Pe site mai sunt disponibile lungmetrajul 
animat realizat de Hanna&Barbera, „The 
Jetsons” și emisiunea SF „Babylon 5”.

■ Jurnalul Vaticanului 
consideră „macabru" 
acordul european asupra 
celulelor sușă.

Vatican (MF) - Acordul ce 
permite finanțarea comuni
tară a unor proiecte de cer
cetare asupra celulelor sușă, 
adoptat luni de Uniunea Eu
ropeană, este calificat drept 
„macabru” de jurnalul Vati
canului, Osservatore Romano.

Pompierii din San Diego (Foto: epa)

trolat, marți, doar în pro
porție de cinci la sută, când 
autoritățile au apelat la un 
avion-cisternă. Serviciul 
american al Pădurilor a 
anunțat că incendiul a fost 
declanșat duminică de imi
granții clandestini care au 
lăsat aprins un foc de tabără 
în Horsethief Canyon.

Pe insula Catalina pom
pierii au reușit să controleze 
un incendiu care a distrus 
peste 400 de hectare de vege
tație. Autoritățile au evacuat 
20 de locuințe. Mai la nord, 
circa 800 de pompieri au 
încercat să controleze un 
incendiu care a cuprins 3.240 
de hectare, în Comitatul Mon
terey și care a fost cauzat de 
fulgere.

Statuia din ceară a lui 
Shiloh Nouvel, „cu celebrele 
buze bosumflate ale mamei 
sale și trăsăturile sale deli
cate”, va fi așezată într-un 
pătuț din paie împletite, iar 
în fundal se vor auzi cântece 
de leagăn africane.

Pentru a aduce un omagiu 
implicării părinților lui 
Shiloh în activități caritabile, 
muzeul va dona un dolar 
organizației UNICEF pentru 
fiecare fotografie cu familia 
Jolie-Pitt cumpărată.

Coreea de Nord este afectată serios de inundații (Foto: EPA)

rea pagubelor și numărul vic
timelor sunt mult mai mari 
decât se știa până acum”, ada
ugă comunicatul.

Ploile torențiale care au 
căzut în data de 10 iulie au 
provocat pagubie mult mai

„Aceleași fraze, aceleași con
cepte sunt reluate de cei care 
sunt punctuali la întâlnirea 
lor «macabră» atunci când 
este vorba de suprimarea 
vieții”, scrie cotidianul Vati
canului.

„Discursul nu s-a schimbat: 
când a fost vorba de divorț se 
vorbea de intrarea într-un 
«spațiu al progresului»; în 
ceea ce privește avortul se pre
feră (...) să se pună accentul 
pe un «progres al civilizației»

importante decât a recunos
cut regimul comunist de la 
Phenian și decât a anunțat 
recent Crucea Roșie, apreci
ază Good Friends, organizație 
independentă care încearcă să 
obțină informații despre situ

obscur, de parcă civilizația 
poate să progreseze ucigând o 
ființă umană căreia nu i se 
recunoaște nici un drept”, con
tinuă Osservatore Romano.

Uniunea Europeană a apro
bat finanțarea unor proiecte 
de cercetare, în ciuda 
opoziției unor state membre, 
permițând astfel adoptarea 
noului program european de 
cercetare pentru următorii 
șapte ani, în valoare de 50 de 
miliarde de euro. 

ația din Coreea de Nord, în spe
cial în ceea ce privește refu- 
giații și drepturile omului.
Crucea Roșie

Cel puțin 121 de persoane 
au murit în urma inunda
țiilor și a alunecărilor de 
teren provocate de intemperii 
în Coreea de Nord, anunțase, 
marți, la Beijing, un reprezen
tant al Federației Interna
ționale a societăților de Cruce 
Roșie și Semilună Roșie, citat 
de AFP. „Bilanțul înregistrat 
în trei comitate, dintre care 
trei la Phenian, este de 121 de 
morți”, a declarat Hope Wein
er. „Alte cel puțin 127 de per
soane sunt date dispărute în 
cele cihcî Comitate”, a adă
ugat ea.

Regale Curatorul Caro- i 
line de Guitaut face 
ultimele aranjamente la • 
rochiile care au fost pur- 

i tate de regina Marii Bri- Ș 
tanii, Elisabeta a Il-a. 
Expoziția se va deschide 
la palatul Buckingham.

(Foto: EPA)

http://www.fonz.org

