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Alte șapte zile de caniculă
Deva (C.P.) - Meteorologii anunță că timp 

de încă o săptămână vremea va rămâne 
caniculară. Până în data de 3 august tem
peraturile vor fi extrem de ridicate. Indicele 
temperatură-umiditate va atinge și chiar va 
depăși frecvent, după-amiaza, în zonele de 
câmpie, indicele-convenfie de 80 de unități. 
Temperatura se va apropia sau va depăși 
nivelul de 35 de grade Celsius, fapt pentru 
care expunerea prelungită la soare poate 
atrage probleme medicale.
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SAPARD-ul s-a înfuriat
■ Agenția SAPARD a 
refuzat să achite 6,8 
mid. lei pentru lucrările 
de la DC 165-166.

Deva (D.I.) - Directorul 
Agenției SAPARD pe Regiu
nea Vest, Liviu Picior, a de
clarat ieri la Deva că firma

Licitație la „Cornul și laptele"
Deva (D.I.) - Programul national „Cor

nul și laptele”, finanțat de Guvernul 
României, se afla la ora actuală în faza de 
licitație electronică. „Pe data de 26 iulie a 
avut loc preselectia firmelor care doresc să 
asigure suplimentul de hrană pentru copii. 
Pentru Hunedoara au fost selectate nouă 
firme, patru din județ și cinci din afara 
județului, iar licitația finală, va avea loc 
pe data de 1 august”, ne-a declarat Eugenia 
Cândrea, consilier în cadrul CJ Hunedoara.

Consilieri județeni absenți
■ Primarul din Hune
doara este nemulțumit 
de sprijinul consilierilor 
județeni din oraș.

Hunedoara (M.S.) - Prima
rul municipiului Hunedoara, 
Nicolae Schiau, este nemul
țumit de modul în care con
silierii județeni, care locuiesc

Controale efectuate de 6FB casele 
de marcat din domeniul panificației

Agenți verificați -------------------------------

Ageriți amendați

Minibursa locurilor de muncă
■ Peste 1100 de locuri 
de muncă vacante sunt 
puse astăzi la 
dispoziția șomerilor.

Deva (I.J.) - Toți cei aflati 
în căutarea unui loc de muncă 
pot să opteze astăzi pentru un 
post din cele 1.117 oferite de 
agenții economici. „Minibursa 
locurilor de muncă se va 
desfășura în intervalul orar 
9-13 la toate unitățile AJOFM 
din județ. Au fost contactați în 
vederea depunerii de oferte de 
locuri de muncă peste 200 de 
angajatori. Prin programele de 

“Selina și Conselina” SRL 
Oradea va fi trecută pe lista 
neagră a Agenției, pentru ca
litatea slabă a lucrărilor de 
modernizare a unui drum co
munal. Este vorba despre DC 
165-166, ce leagă comunele 
Vălișoara și Luncoiu de Jos, 
în lungime de 8,6 km, drum ce 
a fost contractat în baza unui 

în oraș, sprijină dezvoltarea 
localității prin promovarea 
unor proiecte de hotărâri în 
Consiliul Județean. Primarul 
a declarat, ieri, că în ultimii 
doi ani municipiul Hunedoa
ra a beneficiat de un singur 
proiect aprobat de consilierii 
județeni. „Toate proiectele au 
fost localizate pe Deva sau în 
Valea Jiului, cu excepția Pro

măsuri active, care stimulează 
ocuparea forței de muncă 
acordând unele facilități 
șomerilor și angajatorilor, pre
cum și prin burse am reușit 
scăderea ratei șomajului la 
7,88% fată de 10,74 în perioa
da similară a anului trecut”, 
declară Vasile Iorgovan, direc
tor AJOFM Hunedoara. Cele 
mai multe posturi oferite simt 
de confectioner textile, munci
tori în construcții, vânzători, 
agent asigurare, casier, lăcă
tuș și cusător articole din 
piele. Un număr de 16.142 de 
șomeri se află în evidentele 
AJOFM Hunedoara. 

proiect în valoare de 579.500 
euro. Lucrările trebuiau finali
zate în iunie 2005, dar con
structorului i s-a acordat mai 
multe prelungiri de termen, 
până în 30 septembrie 2006. 
“Când am fost să verificăm 
calitatea lucrărilor, am con
statat deficiente mari, astfel 
încât am refuzat să le achităm

gramului ISPA, de reabilitare 
a rețelelor de canalizare și 
apă. Acesta este realizat în 
comun pentru Hunedoara și 
Deva, din fonduri europene”, 
a afirmat primarul Nicolae 
Schiau. El consideră că este 
normal să aibă o discuție cu 
cei șapte consilieri județeni 
pentru a fi sprijinit în deru
larea unor proiecte locale. 

Târgul meșterilor populari. Timp de trei zile, în cen
trul i umcipiului Deva, meșterii populari din mai multe 
județe își vor expune obiectele de artă populară.

(Foto: Traian Mânu)

nota de plată în valoare de 6,8 
mid. lei vechi și le-am achitat 
doar 800 de milioane. Restul îl 
vor primi doar în momentul 
în care lucrarea va fi recep
ționată la standarde. Altfel, 
putem rezilia contractul și ne 
putem recupera banii de la 
cele două Primării”, a declarat 
directorul SAPARD. /p.6

Bază de date
Deva (C.P.) - Aproxi

mativ 400 de carnete de 
muncă sunt prelucrate 
zilnic, iar datele înscrise 
în aceste documente sunt 
introduse în baza de date 
a Casei Județene de Pen
sii. Cărțile de muncă 
sunt preluate de la ITM 
și angajatori.



vineri, 28 iulie 2006 PANORAMIC /2

• Vize. România ar putea beneficia de 
modificarea politicii de vize a SUA. Experții 
americani, au discutat oportunitatea extin
derii programului și la alte state care s-au 
arătat interesate - România, Bulgaria, Cipru, 
Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, Slovacia și Coreea 
de Sud. (MF)

• Declarație. Postul de televiziune Al-Ja- 
zeera a difuzat, ieri, 27 iulie a.c., o decla
rație a lui Ayman al-Zawahiri, care aver
tizează că rețeaua al-Qaida „nu va rămâne 
tăcută" în privința atacurilor israeliene din 
Liban și teritoriile palestiniene. (MF)

Șah la „rege"

Voiculescu, 
audiat la CNSAS

București (MF) - Pre
ședintele PC Dan Voicu- i 
lescu a declarat la sfâr- i 
șitul audierii sale de că- ! 
tre CNSAS, că în discu- i 
țiile cu membrii Cole- i 
giului a încercat să cla- i 
rifice „contextul vremu- i 
rilor" și ce înseamnă po
liție politică, exprimân- i 
du-și speranța că i-a con- i 
vins dă nu a fost colabo
rator al Securității. Du
pă aproximativ o oră și i 
jumătate de audieri la : 
CNSAS, Dan Voiculescu i 
a declarat că nu au apă- • 
rut elemente noi. El a i 
spus că membrii Cole
giului au dorit să poarte i 
această discuție pentru i 
a „clarifica contextul vre- i 
murilor".

„Au vrut să clarifice i 
cum era cu comerțul ex
terior, care erau relații- i 
le, contextul. Am discu
tat mult despre ce în- ; 
seamnă «poliție politi- j 
că», ce înseamnă «a tur- i 
na pe cineva», calitatea i 
de turnător și sper că i- I
am convins că 
sunt departe 
de așa ceva", 
a spus preșe
din
tele 
con 
sen 
tori 
lor.

Vasile Tarlev
(Foto: EPA)

Dezinteres 
fața de UE 
Chișinău (MF) - Mi
niștrii și funcționarii 
din Republica Moldo
va riscă să fie eliberați 
din funcție și să fie 
considerați trădători 
de țară dacă nu vor 
contribui la implemen
tarea Planului de ac
țiuni Moldova - UE, a 
avertizat premierul 
moldovean Vasile Tar
lev. Tarlev a precizat, 
în cursul ședinței de 
guvern de miercuri, 
că „mai multe minis
tere manifestă puțin 
interes față de inte
grarea țării în Uniu
nea Europeană", ceea 
ce reprezintă un im
pediment în procesul 
de apropiere de UE. 
„Unii miniștri nu s-au 
grăbit nici la întreve
derea cu ambasadorii 
Republicii Moldova 
(...), care au sosit 
pentru câteva zile la 
Chișinău, la reuniunea 
anuală, ceea ce iarăși 
denotă o nepăsare 
din partea acestora", 
a adăugat el.

■ Senatorii și deputății 
au votat în bloc îm
potriva propunerii 
președintelui Băsescu.

București (MF) - Birourile 
permanente ale Senatului și 
Camerei au decis în bloc că 
Timofte și’ Fulga rămân pe 
poziții. Președintele Senatu
lui, Nicolae Văcăroiu, a afir
mat, joi, după ședința Birou
rilor Permanente ale celor do
uă Camere, că directorii SRI 
și SIE nu-și pot părăsi pos
turile până la eliberarea din 
funcție de către Parlament, în 
ședință comună.
Decizia Parlamentului

„Discuția cea mai aprinsă 
în ședința de astăzi a fost le
gată de solicitarea de elibera
re din funcție depusă de Ra
du Timofte și de cea de demi
sie a lui Gheorghe Fulga", a de
clarat Văcăroiu. „Concluzia, 
votată de marea majoritate - 
numai trei colegi au fost îm
potrivă, restul de 15 fiind pen
tru - a fost aceea că luăm act 
de solicitările celor doi prin 
scrisoare de înștiințare trans
misă de Traian Băsescu", a 
arătat șeful Senatului.

„Ei nu pot părăsi postul, 
deci sunt în funcții până la 
eliberarea din această funcție 
de către Parlament, în ședința 
comună a celor două Camere, 
conform legii", a adăugat Vă
căroiu.

„Legat de acest lucru, vom 
trimite sub semnătura celor 
doi președinți, o scrisoare 
către Traian Băsescu în care 
îi vom solicita să trimită o a- 
dresă prin care să propună 
Parlamentului eliberarea din 
funcție a celor doi și numirea 
altora în locul lor", a spus 
Văcăroiu.
în afara legii

Liderul grupului parlamen
tar PD din Camera Deputa- 
ților, Cristian Rădulescu, a 
apreciat, la finalul ședinței 
conducerii celor două Came
re, că Birourile Permanente 
se situează „total în afara le
gii. Nu s-a ratat nicio ocazie 
de a se cădea în ridicol față 
de situația existentă și față de 
lege. Ceea ce s-a supus la vot 
este total în afara legii. în fi
nal, Birourile reunite au vo
tat că ele consideră că cei doi 
directori ai serviciilor de in
formații sunt încă în funcție, 
fapt care excede realitatea".

Evacuări. Statul român va suporta cheltuielile pentru 
evacuarea persoanelor refugiate ea urmare a crizei umani
tare determinată de conflictul din Liban. Executivul a a- 
probat acoperirea din surse bugetare a cheltuielilor pen
tru evacuarea cetățenilor români și a membrilor lor Sb 
familie din Liban, după izbucnirea conflictului armat tHh 
această țară. (MF) (Foto: irn

Președinția lovește sub centură

Victimele războiului
Ierusalim (MF) - Armata israeliană apre

ciază că a ucis zeci de militanți Hezbollah 
în timpul confruntărilor desfășurate în ulti
mele 24 de ore în sudul Libanului, au de
clarat, joi, surse militare israeliene, citate 
de Reuters. Gruparea Hezbollah a ucis nouă 
soldați israelieni în luptele de miercuri, 
provocând cele mai grave pierderi înregis
trate de forțele israeliene de la declanșarea 
ofensivei din sudul Libanului, în data de 12 
iulie. „în ultimele 24 de ore au fost uciși 
câțiva zeci de luptători Hezbollah, în prin
cipal la Bint Jbeil și la Maroun al-Ras“, 
au declarat sursele citate, referindu-se la 
localitățile libaneze unde au loc cele mai 
violente confruntări.

M Parlamentul, 
obligat să-i elibereze 
din funcție pe șefii 
SRI și SIE.

București (MF) - Președin
ția susține că Parlamentul es
te obligat să-i elibereze djn 
funcție, în 30 de zile, pe cei 
doi șefi demisionari ai SIE și 
SRI, că șeful statului nu poate 
face nominalizări în această 
perioadă, iar legile celor două 
servicii nu prevăd un termen 
în care Președintele este obli
gat să facă noi numiri.
Parlamentul, obligat!

Președinția invocă, într-un 
comunicat, art. 79 din Codul 
muncii, conform căruia „demi
sia este un act unilateral de 
voință, al celui care, printr-o 
notificare scrisă, comunică 
încetarea contractului indi
vidual de muncă, după împli

nirea unui termen de preaviz 
de cel mult 30 de zile de la 
data demisiei".

Comunicatul precizează că, 
în următoarele 30 de zile „Par
lamentul este obligat să elibe
reze din funcție, ca urmare a 
demisiei, pe cei doi șefi ai SRI 
și SIE nuipai dacă aceștia, în 
mod expres, nu doresc să re
vină asupra cererilor de de
misie". Pe de altă parte, legile

Legile de funcționare ale SIE și SRI 
nu prevăd, în mod expres, insti

tuția unde pot S depuse demisiile 
șefilor celor două instituții.

Comunicatul Președinției

de funcționare ale SIE și SRI 
nu prevăd, în mod expres, in
stituția unde pot fi depuse 
demisiile șefilor celor două in
stituții, acestea fiind prezen
tate șefului statului, întrucât 
Parlamentul se afla în vacan

ță, iar președintele le-a trimis 
imediat Legislativului, pre
cizează Președinția. Șeful sta
tului a transmis imediat Par
lamentului cele două cereri, 
informează comunicatul.

Conform comunicatului, Bă
sescu a semnat pe cele două 
cereri de demisie, pentru că 
„a dorit ca Parlamentul să cu
noască punctul său de vede
re". „Urmare a cererilor de de
misie din funcție prezentate 
de către directorul SRI, Radu 
Timofte și directorul SIE, 
Gheorghe Fulga, Președintele 
României a luat la cunoștință 
de cele două demisii și a ac
ceptat ca cele două persoane 
să elibereze funcția în terme
nul legal de 30 de zile. Preșe
dintele a dorit ca Parlamen
tul să cunoască punctul de ve
dere al domniei sale. Aceasta 
este semnificația semnăturii 
Președintelui pe cele două ce
reri", se arată în comunicat.

Mircea Geoană (Foto epa)

La Casa Albă
București (MF) - Preșe

dintele PSD, Mircea Geoa
nă se va întâlni cu Băses
cu la dineul de la Casa 
Albă. „Nu pot să îl las pe 
președintele Traian Băses
cu să prezinte liderilor de 
la Casa Albă doar varian
ta dânsului despre cum se 
face politică în România. 
Voi spune tuturor celor 
cu care mă voi întâlni 
despre felul cum președin
tele trage într-o parte și 
primul-ministru în alta".

O variantă nouă a

Victime în Israel (Foto: epa)

■ Oamenii premierului 
propun: și Comunitatea 
Națională de Informații 
sub control parlamentar.

București (MF) - Proiectul 
legii securității naționale, pro
pus de Guvern, prevede că pre
ședintele și premierul exerci
tă organizarea, coordonarea 
și planificarea strategică în 
domeniul securității naționale 
și că SPP va deveni direcție 
la MAI, STS la Ministerul Co
municațiilor, iar CNI va fi con
trolată de o comisie parlamen
tară.
Informațiile la Guvern

Proiectul, elaborat de Se
cretariatul General al Guver
nului, condus de Radu Stroe, 
și Departamentul pentru pro
bleme de securitate națională, 
al cărui președinte este Ma
rius Oprea, precizează că Di
recția de Protecție și Pază es
te structură departamentală

legilor securității
ferului Apărării Naționale și 
Ministerului Administrației 
și Internelor. în prezent, func
ționează doar comisii perma
nente pentru controlul SRI și 
SIE. Documentul prevede ca 
și Comunitatea Națională de 
Informații (CNI), înființată la 
Președinție, să fie trecută sub 
control parlamentar, exercitat 
de către o comisie permanen
tă specială.

Premierul Călin Popescu Tăriceanu (Foto EPA)

în cadrul Ministerului Admi
nistrației și Internelor, iar di
rectorul acesteia are rang de 
secretar de stat în minister.

Proiectul stabilește că toate 
serviciile de informații vor fi 
sub controlul Parlamentului,

adică vor exista comisii per
manente speciale de control 
asupra activității SRI, SIE, 
Direcției de Protecție și Pază, 
Direcției de Telecomunicații 
Speciale, componentelor infor
mative din structura Minis-

Garanții civile
Proiectul definește informa

ția de securitate și destinata
rii acesteia, existând un capi
tol special intitulat „Informa
țiile de securitate și dreptu
rile omului". Potrivit acestui 
capitol, componentele sistemu. 
lui de securitate își desfășoa-' 
ră activitatea pentru a garan
ta cetățenilor români exerci
tarea deplină a drepturilor și 
libertăților fundamentale, în
tr-un climat de legalitate și 
stabilitate și „acționează în 
folosul cetățenilor".
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• Autogara. Lucrările la autogara din 
municipiul Hunedoara vor fi finalizate în 
această toamnă. Proiectul este realizat în 
baza unui parteneriat public-privat încheiat 
între Primăria Hunedoara și o firmă de trans
port privată. (M.S.)

Șapte credite dintr-o lovitură
• Articole recreative. Circa 1000 de pro
duse pentru îngrijirea copiilor și pentru acti
vități recreative au fost oprite de la comer-

* cializare de inspectorii OPC Hunedoara în 
’ultima săptămână. Pentru abateri au fost 
aplicate 32 de amenzi contravenționale în 
valoare de 8600 lei. (I.J.)

Justiția care te 
execută

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infomimedla.ro

In timp ce ăștia de pe la serviciile secrete 
au obosit aruncând pisoiu' Iu' Omar Hay- 
ssam dintr-o curte de instituție în alta, Coana 

Justiția s-a apucat să facă dreptate dom'le. 
Dar nu în cazul arabului Hayssam, fugit din 
țară printre berbecuți, de s-a crucit oița aia 
din balada Miorița uitându-se la el, ci în 
cazul celor două bătrâne grațiate de președin
tele mariner. Practic, femeile s-au trezit 
asaltate de un executor care, spintecând aerul 
cu sabia dreptății, le-a cerut, proaspăt 
grațiatelor, să scoată 3,5 milioane de lei 
vechi. Banii reprezentând cheltuieli de jude
cată și alea, alea. în caz contrar, nea execu- 
toru' se arăta dispus să plece din curtea 
femeilor cu ceva orătănii reprezentând con
travaloarea actului de Justiție. Pentru că, băi 
frate, cu Justiția română nu te joci! Numai ce 
se-ncruntă tanti Monica Macovei și cade 
infractoru' ca fulgerat!

■ Fără a avea nici un 
venit, o hunedoreancă 
a reușit să obțină șapte 
credite.

Tiberiu Stroia_________________
țiheriu. stroia@informmedia.ro

Deva - Polițiștii Biroului de 
Investigare a Fraudelor Pe
troșani o anchetează pe Cru- 
cița Z., de 34 ani, din 
Petroșani, fără ocupație, fără 
antecedente penale, căreia i- 
au documentat că, în cursul 
lunii septembrie 2005, a 
achiziționat, în rate, diferite 
produse electronice de la o 
societate din Petroșani, folo- 
sindu-se de o adeverință de 
venit falsă. După ce a reușit 
să achiziționeze produsele, 
femeia nu a mai achitat ratele 
reprezentând contravaloarea 
acestora. Astfel, societatea 
respectivă a fost prejudiciată

„Zona metropolitană se va realiza"

Pentru o mai bună rezolvare a actului de 
justiție și pentru a îndrepta încruntarea 
din ochii Monicăi, în direcția care trebuie, îi . 

recomand acestei doamne a Justiției chioare 
să-și ridice banderola de pe ochiul care tre
buie. Și să trimită executorul la datornici cele
brii sau Ia infractori care au reușit să sperie și 
Estul și Vestul. Nu de alta dar de demagogie 
ne-am săturat. Apropo, ce mai face nea 
Năstase și compania, conu Zaher, alde 
lacubov șau de ce nu, nenea Patriciu?

■ Politehnica din Timi
șoara va realiza studiul 
de fezabilitate pentru 
amenajarea teritoriului.

Deva (D.I.) - Președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț, 
a declarat ieri că este convins 
de faptul că cele trei lo
calități, Deva, Simeria și Hu
nedoara, se vor uni în cele 
din urmă într-o metropolă. El 
a precizat că toate cele trei 
Primării, respectiv Consilii 
Locale, și-au dat acordul și au 
aprobat planul de amenajare 
a teritoriului zonal interoră- 
șenesc. „în prezent se per

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

Decizii de pensionare
■ Cititorii CL întreabă 
în scrisorile trimise re
dacției când vor primi 
deciziile de pensionare.

Clara Păs
Clara.pas@lnfomiinedia.ro

Deva - Ana Pupeză din sa
tul Dăbâca dorește să știe 
când va primi drepturile 
bănești cuvenite sub forma 
pensiei de urmaș.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Decizia pentru pensia de 
urmaș a fost emisă și are 
numărul 198359. Diferența de 
bani o va primi la domiciliu”.

2. loan Henciu din Sime
ria a cerut de anul trecut tre

Tabără de speologie
Lupeni (I.J.) - Tinerii, 

membri ai unui grup de spe
ologie, sunt invitați să par
ticipe la ediția a V-a a 
Taberei Naționale de Speolo
gie - Jiul de Vest - 2006. 
Organizată de Asociația Sal- 
vamont și Clubul de speolo
gie Rinolophus Lupeni, 
tabăra se va desfășura în 
perioada 4-12 august la Câm- 
pușel (aflat la confluența 
pârâului Ursu cu Jiul de 
Vest), în Bazinul Superior al 
Jiului de Vest, județul Hune
doara. “Nu se percep taxe de 
participare, însă masa se face 
în regim de autogospodărire, 
iar camparea la corturi. Este 
obligatoriu echipament indi
vidual”, spunea Ștefan Mili
tarul, președinte Rinolophus 
Lupeni. în tabără se vor rea
liza întruniri speologice, lu
crări de sistematizare, explo- 
rări nartări £r»fn<rrafîi

Majoritatea creditelor cu "probleme" sunt la produsele electrocasnice (Foto CL)

cu suma de 1.730 RON. 
Polițiștii i-au întocmit dosar 
penal, și continuă cercetările. 
Crucită Z. este acuzată de fals 
în înscrisuri sub semnătură 
privată și înșelăciune.

Cazul hunedorencei nu e 
singular. „Suntem în litigiu 
cu aproximativ 200 de hune- 

fectează formele contractuale 
cu ofertantul câștigător al 
selecției de oferte pentru ela
borarea studiului de fezabili
tate. Astfel, documentația va 
fi întocmită de către Univer
sitatea Politehnică din Ti
mișoara în decurs de 16 luni 
de la data semnării contrac
tului de prestare de servicii, 
prețul contractului ridicându- 
se la 115 mii de lei. Zona me
tropolitană se va realiza, pen
tru că observăm cu toții că 
cele trei localități se unesc 
vrând, nevrând; de ce să nu 
intervenim și să ușurăm 
această problemă?”, a mai 
spus Mircea Moloț.

cerea de la pensia de boală 
la cea de vechime, dar nu a 
primit nici un răspuns.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Decizia a fost emisă în 
această lună”.

3. Simion Bugă, din Deva 
întreabă de ce nu i s-a luat în 
considerare la recalculare 
sporul de conducere avut în 
perioada 1 iunie - 30 oc
tombrie 1974.

Răspunsul CJP Hunedoara: 
„Sporurile, indemnizațiile și 
majorările care, potrivit le
gislației anterioare datei de 
01.04.2001, au făcut parte din 
baza de calcul a pensiei și 
care sunt avute în vedere la 
recalcularea pensiilor sunt

ARTICOL PUBLICITAR

Informarea publicului, mai simplă cu Top Tech
Nevoia de informare tot mai 

accentuată a consumatorilor obligă 

companiile și instituțiile publice să 

adreseze mesajul către publicul țintă 

în cea mai simplă și eficientă manieră. 
Venind în întâmpinarea tendințelor 

viitorului, TopTech propune soluția 
integrată de comunicare numită Info- 
chioșc ce preia funcții de promovare 

și de informare în locurile cu trafic 

intens - administrație publică, uni
versități, magazine, hoteluri, aero
porturi, gări, recepțiile companiilor, 
bănci, muzee, showroom-uri etc.

Infochioșcul este un mijloc de 

comunicare interactiv și foarte ușor 

de utilizat, a cărui componentă prin
cipală e ecranul senzitiv ce permite 

navigarea prin aplicații printr-o sim
plă atingere. Fiind un instrument de 

comunicare flexibil, un infochioșc este 

capabil să preia toate tipurile de 

doreni care au reușit să 
obțină un credit din care nu 
au mai rambursat nici un leu. 
Și nu mă refer aici la cei care 
au întârzieri la plată. Proble
ma este că, aceste persoane, 
reușesc să obțină adeverințe 
de salariu de la tot felul de 
firme fantomă. De aceea, cred

Parcul Industrial a convins
Hunedoara (M.S.) - Auto

ritățile locale din munici-. 
piui Hunedoara au primit 
asigurări din partea Trans- 
electrica și Enel Electrica 
Banat că alimentarea cu 
energie a Parcului Indus
trial se va desfășura în si
guranță și la parametrii 
ceruți de potențialii inves
titori, a declarat primarul 
Nicolae Schiau. Stația de 
transformare de la Peștiș, 
care alimentează Parcul 
Industrial, va fi moderni
zată, în acest sens fiind

La rând, la audiențe la Casa de Pensii (Foto: cu

stabilite de Ordonanța de 
Urgență nr. 4/2005. Legea re
tribuirii după cantitatea și 
calitatea muncii nr. 57/1974 
are aplicabilitate din data de 
01.11.1974”.

NOTĂ: CL vă răspunde. 
Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția să 
fie semnate și să aibă specifi
cate adresa și numărul de tele
fon al semnatarului (acestea

mesaje, de la cele publicitare până 

la prezentări de companii, informații 
pentru clienți, pentru turiști sau co
merț electronic. Totodată, soluția de 

a construi un infochioșc este consi
derabil mai ieftină decât cea a stan
durilor tradiționale de informare - cu 

pliante, mape de prezentare, flyere 

etc și servește nevoilor de comunicare 

în locurile publice.

Arhitectura modulară a info- 
chioșcurilor le face ușor de particu

larizat, flexibile și adaptabile la o vari
etate de aplicații indoor sau outdoor. 
TopTech customizează produsele 

construite după specificațiile sau 

cerințele clienților astfel încât ele să 

satisfacă în cel mai mare grad nece
sitățile beneficiarilor.

în plus, TopTech oferă servicii de 

întreținere și intervenții pentru aces
te echipamente, servicii de progra

că atunci când va exista un 
regim strict al firmelor care 
își desfășoară cu adevărat 
activitatea într-un anumit 
domeniu nu vom mai avea 
astfel de situații”, declară Ali
na Vlasea directorul unei 
firme care vinde produse elec
trocasnice în rate.

elaborat un studiu de fe
zabilitate. Asigurarea para
metrilor de energie ceruți 
va putea deschide negocie
rile și cu o firmă germană 
care dorește să investească 
50 de milioane de euro într- 
o fabrică de jenți auto, în 
zona “Materii Prime”, fapt 
care va genera 500 de noi 
locuri de muncă, a afirmat 
primarul. El a precizat că, 
în discuțiile cu Transelec- 
trica a fost ajutat de mi
nistrul delegat pentru co
merț, Iuliu Winkler.

din urmă nu vor fi publicate, 
fiind necesare doar pentru 
redacție). Nu se iau în con
siderare scrisorile anonime! 
Adresa noastră este: Deva, Str. 
22 Decembrie, nr. 37 A 
(clădirea Cepromin), specifi
cați pe plic: “Cuvântul citi
torului”. Scrisorile pot fi tri
mise și prin e-mail, la adresa 
adrian.salagean@informme- 
dia.ro.

mare și design pentru aplicații multi
media, precum și servicii de închiriere 

infochioșcuri pentru diverse eveni
mente: târguri, expoziții, campanii 
publicitare, evenimente comerciale.

(49262)

mailto:tiberiu.stroia@infomimedla.ro
mailto:stroia@informmedia.ro
mailto:Clara.pas@lnfomiinedia.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro
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Ziua națională a Republicii Bw»____ ____________
1 750 - A murit, îa 65 îfe ani, compozitorul german Johann 
Sebastian Bach.

1712 - 5-a născut scriitorul francez 
Jean-Jacgues Rousseau (m. 1778}.
1741 - A murit Antonio Vivaldi, com
pozitor și violonist Italian (n. 1678).
179*  - Revoluioaam francezi M. Ro
bespierre și A. Saint Just. împreună cu 
alți i 9 eetetar iu fost ghilotinați.

1864 - S-a născut Victor Babeș, unul dintre fondatorii 
microbtoloqiei modeme (m. 1926).______________________
1909 - S-a născut romancierul Malcolm Lowry («La poștele 
vulcanului») __________;_ _________
1914 - Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, fapt care 
a marcat începutul primului război mondial (1914-1918). 
1945 - â-a născut caricaturistul 9m Davis (Mt, creatorul 

personajului Garfield. Rac

Cer parțial senin. Maxima va fi de 33°C, 
iar minima de 19°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial senin. Maxima va 

fi de 34°C, iar minima de 18°C.
Duminică. Cer senin. Temperatura ma

ximă 33°C. Minima va fi de circa 19°C.

Calendar Creștin- Ortodox_______________________
Sf.Apostoli și diaconi: Prohor, Nicanor, Timon și Parme- 
na

Calendar Romano-Catolic_____ _________________
Ss. Victor I, pp. m.; Inocențiu I, pp.

Calendar Greco-Catolic__________________________
Ss Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, ap, d (+ sec I).

Energie electrică . ;,_______ _ , ■
Azi energia electrică ue fi întreruptă ta localHțite:

- Dumbrava de Jos, Dumbrava de Sus și Topica, Intre 

orele 1Q.00-18.OQ;
- Archia, Popești, Cârjițj, Ghergheș, Cozia, Almașu Sec, 
Intre orele 08.30-15.00

Apă rece______________ __________ ;__________
- Deva - B-dul Decebal (Piața Centrală, BancPost) între 
orele 07.00-12 M

Gaz metan________ ._____ _______ ________
Nu sunt programate întreruperi

fjSiJ--.3c ■’ EK ', *-» Hf*  •

Cheesecake (prăjitură cu 
cremă de brânză)

Ingrediente: 200 g biscuiți Digestive, 50 
ml unt topit, 450 g cremă de brânză, 200 ml 
frișcă nebătută, 200 g zahăr, 3 ouă, esență 
de vanilie.

Mod de preparare: Crusta: Se dau bis
cuiții prin râzătoare. Se pun într-o formă 
rotundă cu diametrul de 23 cm, înaltă de 4 
cm și se amestecă cu untul topit. Se pre
sează pe margini în așa fel încât să arate 
ca o crustă. Se dă la cuptor 10-15 minute 
până se rumenește ușor. Se lasă să se 
răcorească.

Crema: Brânza dacă este la temperatura 
camerei se lucrează mai ușor. într-un cas
tron se amestecă brânza, zahărul și frișca. 
Ouăle se pun unul câte unul. Se pune 
umplutura în crustă. Se dă la foc mic-mediu 
(325°F) 50 de minute până se rumenește 
frumos. Se poate scoate din formă călduță. 
Se servește după ce în prealabil a stat la 
frigider minim 3 ore.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Este o zi favorabilă schimbărilor importante pa toate pla- 
rutrile. Vă puteți baza pe sprijinul prietenilor și al parteneru
lui de viață. Sunteți foarte diplomat.

Aveți un succes deosebit ta sodetf e și ta afaceri. Dimineață 
hotărâțl să plecați tatr-o călătorie importantă. S-ar putea 
să tatâmpinații dificultăți, dar vă descurcați.

_ <

Sunteți foarte Bine dispus șl luați Decizii inspir?*?  ta pro
blemele de natură financiară, Vă nuteți ocupa de afaceri 
delicate și aveți posibilitatea să terminați unele lucrări.

Leu ___ ■ ._______ ___ _______

Dlmineap iuagl 0 tatMn prin care să schimbai M pro
gramul zilei. Este posibil să vă întâlniți cu câțiva prieteni și 
să începeți pregătirile pentru o netrecere.

I.X.

Sunteți plin de 'entuziasm șl pus pe schimbări, Acum este 
momentul să vă faceți planuri ie viitor. Este @ zi prielnică 
pentru imrestiții, afaceri șl câlâtorii.

Balanță _________ ___—_____ ____ •
Vă îmbunătățiți msitaailil sitoafia financiară. Luați Bani 
atât Ic la serviciu, cât șl dintr-o afacere. Aveți ocazia să 
faceți o Investiție rentabilă pe termen lung.

Scorpion

Soluția Integramel din numărul 
precedent: - T - R - TAC - TIPĂRI
- RA - REDACTOR - NARAV - EST
- JURNAL - I - SES - AU - SC - 
E - IL - TOPO - AG - UMOR 
-AC - ERATA - EZITA - SOS - 
ETA - TEME - ȘTIRI - AT - M - 

PROBA - IRIS

ir-Veter. 2

Tomnvtu
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica. 929
Dispecerat w 227001:
Informații CFR 212728

112
PompîeTi 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
Q3.R.C. HD BO19M
Deranjamente lift 23S09O

Dispuneți ie multă energie fizică și intelectuală, ceea ce vă 
înGwajMZâ să Mcepețl noi activități și să Caere|i glariutl Be 
viitor, In special legate ds oasă.

Vărsător

fiste moHiental să porniți o afacere Blânuită mai demult. 
Vă avantajaeză capacitatea de a lua decizii corecte. Sunteți 

7 foarte eamHMgg aEpp& faceți pnaîeni. S “

.» __________ '________ _____ i _____
Bimineap vă hotârâțl să vă schimbați programul stabilit 
pentru azi. S-ar putea să organizați o petrecere, împreună 
cu câțiva prieteni. Aveți de luat decizii Importante.Direcția

06.30-07.00 Observator (r) 
1630-1645 Știri locale

■

700 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:10 Vară ferată (dramă, 
▼□SUA 2002). Cu: Aidan 

Quinn, Bonnie Hunt 
Kevin Pollak. R.: Pete 
Jones.

9:50 Integrame despre 
integrare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 
Petrișor

1035 50 de ani de divertis
ment fti 50 de emisiuni 
(r)

1130 Reflector (r) 
12:10 Misterele din Sankt 

□Petersburg (r) (s)
1305 Planeta iii jeanși (r) 
1335 Desene animate: dii> 

Disney (SUA)
1400 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
1430 Cony și restul lumii (s) 
1530 Dragoste de după-
* □ amiază (comedie 

romantică, SUA 1957). 
Cu: Gary Cooper 

1745 Ultimul aliniament 
1800 Misterele din Sankt

S Petersburg (s) 
1900 Jurnalul TVR. Sport

700 Știrile ProTv 
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit 

H(flm serial, reluare) 
lOOOFantomas 

(film, reluare)
1200 Apropo Tv 

(reluare)
1300 Știrile ProTv 
1400 Francois Villon, poetul 
▼ □vagabond (partea a II- 

a) (dramă/aventuri. 
România, 1989). Cu: 
George Alexandra, Fio- 
rant Pagny, Christophe 
Odent, Ion Besoiu, 
Olga Tudorache, 
Bernard Faroy

1600 Tânăr și neliniștit (s). 
□Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott

1700 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Familia Bundy (s) 
1830 La Bloc (r) 
1900 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

i

i
1

4 
t 
(

630 In gura presei cu 
Mircea Badea 

i 730 Știri
930 In gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Fete și băieți (s,
□ dramă, Italia, 2004) 

1230 Anastasia (s). Cu: Ele-
□ na Konkova, Petr Kra

silov, Daniel Strakhov
1330 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 Jack

(comedie, SUA 1996). 
▼□Cu: Robin Williams, 

Diane Lane,, Jennifer 
Lopez, Bill Cosby, Fran 
Drescher. R.: Francis 
Ford Coppola. 
Filmul prezintă viața 
unui copil cu pro
bleme. Jack este un 
copil de numai 10 ani, 
dar care arată de 40.

1630 Observator 
1645 Secretul Măriei (serial) 
1930 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo
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7dX) Spellbinder (r) 730 Lecția ; 
de engleză 830 CeZar și Tipar 
930 Sărutări ferate (s) 1030 
Plaja lui Măruță (transmisiune 
directă) 1130 Fotbal (r). Cupa 
UEFA: Sliema Vanderers (Mal
ta) - Rapid. 1430 Spellbinder. * 
Tărâmul Dragonului (s) 1430 j 
Aventuri secrete (s) 1530 Im- > 
preunăîn Europal Magazin in-s 
teretnic 1630 Jurnalul TVR (r) 
1630 Tenis 1735 Sărutări fu-' 
rate (s) 1830 Ulița spre Eu
ropa 1930 Bazar 1930 Dra
gul de Raymond (s) 2030 Ray 
Mears - Lecții de supraviețuire 
(s) 2035 D'ale Iu' Mitică ■ 
2130 Jurnalul TVR 22:10 Liga 
gentlemanilor (s) 2245 Cool- 
mea distracției estivale 2345 
Lisa (dramă, Franța, 2001) 
130 Foarfecă (reluare) (thri- 
ller, SUA 1991)

5*30  Bărbatul visurilor mele (r) 
6:30 La Tormenta (r) 7:30 
Visuri fără preț (r) 830 Cio
colată cu piper (s) 1030 Iubi
rea mea, păcatul (s) 1130 Ce
lebritate (r) 1230 Minciuna (s) 
1330 înger sălbatic (s) 1530 
Marilyn (s) 1630 Visuri fără 
preț (s) 1730 Poveștiri adevă- i 
rate 1825 Vremea de acasă 
1830 Rebelde (s, Mexic,2004) 
2030 La Tormenta (s) 21:30 
Tărâmul pasiunii (s) 2230 i 
Bărbatul visurilor mele (s): 
2330 Celebritate (s) 030 Po
veștiri adevărate (r) 130 De 3x 
femeie (r) (div.) 3 :15 Acasă 
în bucătărie

NAȚIONAL
I 
f

2Q3Q Cuscrii
•“(comedie, SUA 2003). 

Cu: Michael Douglas, 
Michael Bodnar, 
Vladimir Radian, Robin 
Tunney. R.: Andrew 
Fleming

-MO O tură de aventură.
• Prezintă Gianina Coro- 

ndan și Tom Wilson 
22S0 Parfun de glorie cu... 

lai Bitang și 
Octavian Beta 
Celebritățile timpului

Otita (s)
2430 Jurnalul TVR. Sport

■ .... Meteo 
u^G Casa de nisip și ceață

□(dramă, SUA 2003). 
Cu: Jennifer Connelly 

?3! umatal TVR (r) Sport 
Meteo

335 Mississippi In flăcări (r) 
□(dramă, SUA 1988). 

Cu: Gene Hackman, 
Willem Dafoe

540 Polițiști la frontieră (r)

209A A fost odată to China
»A(film artistic, acțiune,

Hong Kong, 1991).
ț î Cu: Jet Li,

Biao Yuen, 
Rosamund Kwan, 
Jacky Cheung, 
Steve Tartalia. 
R.: Hark Tsui

2345 La Servid
(reluare) 

0:15 Zi de instrucție 
□(dramă/thriller, SUA 

2001). Cu: Denzel 
Washinton, Ethan 
Hawke, Snoop Dogg, 
Scott Glenn, Tom 
Berenger, Harris Yulin, 
Cliff Curtis, Dr. Dre. R.: 
Antoine Fuqua

245 A fost odată în China 
□(film, r)

4S5 Omul care aduce 
□cartea (r)

530 Stilul Oana Cuzino (r) 
530 La Bloc (r)
630 Teo (r)

1
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K • 5 Clisa de la miezul 
u nopții (acțiune/come- 

dle, SUA 1988). Cu: 
Robert de Niro, 
Charles Grodin, Yaphet 
Kotto. R.: Martin Brest 

«5 Circul (thriller, SUA 
□ 2000). Cu: Famke 

Janssen, John Hannah, 
Peter Stormare. R.: 
Rob Walker

130 Stagiarii (s) 
230 Concus interactiv 
330 Vânzătorii de perad 
q (comedie, SUA 2000).

Cu: Anna Friel, Bany 
McEvoy, Billy Connolly. 
R.: Bany Levinson. 
Pe fundalul turbulent 
al vieții din Belfastul 
anilor ’80, doi frizeri, 
CoIm și George, for
mează un parteneriat 
de excepție pentru a 
da lovitura în Irlanda 
de Nord.

530 Dădaca (s, r)

i 
i
i
•

1030 Căsătoriți pe viață (seri
al, SUA 2001) 1135 Desene 
animate: Mr. Bean 1200 Look 
who is winning 13:05 Că
sătoriți pe viață (serial, SUA > 
2001) 1335 Cosby (s) 1400 ! 
That's 701 s show (s) 1430 Fet- i 
ze Fetze (r) 1530 înfruntarea ' 
(r) 1600 Naționala de bere 
1630 Elisa (s) 1730 întreabă- 
I pe Gabi 1830 Știri Național 
TV 2000 Saxo (dramă, Franța, < 
1987) 22:00 Călărețul de pe 
acoperiș (dramă, Franța, 1995) 
2400 Emanuelle (serial erotic)

730 Flavours (r) 830 Sport cu 
Florentina 840 Mariana 940 
Sunset Beach (s) 1040 Dragos
te și putere (r) 1130 Tele RON 
1330 Garito - partea l+ll 
1635 Dragoste și putere (s) 
1730 Miss Worid România 
20061730 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 1830 Focus 1930 Mariana 
- Prețul inocenței (s, Venezu-; 
ela, 2003) 2030 Atentat la li
bertate (acțiune, SUA 1998) 
2230 Fete fierbinți 2230 Focus 
Plus 2330 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 2430 Miss Worid România 
2006 (0 0:15 Dublura (dramă/, 
thriller) 2:15 Focus Plus (r) 330 
Sunset Beach (s)

10:50 Speed 2: Croazieră in
fernală (aventuri, SUA, 1997). 
12:50 Teny (dramă, Canada, 
2005). 14:20 A doua șansă 
(dramă, Irlanda, 2005). 15:45 
Goana după iubtțel (comedie, 
SUA, 2003). 17:05 Joey (Ep. 
45) 1735 Zâmbet de Mona Li
sa (dramă, SUA, 2003). 1930 
Cinema, dnema, cinema (ma
gazin, SUA 2006). 2030Regele 
Arthur (aventuri, SUA 2004). 
22:00 Creep (horror, Marea 
Britanie, 2004). 23:25 Cum 
scăpăm de Coana Mare? 
(comedie, SUA, 2004).

i 
i 
i

1200 Realitatea de la 12:00 
1320 Deschide lumea! 1400 
Realitatea de la 14:00 15:15 
Deschide lumea! 1700 Reali
tatea de la 17:00 1745 Edito
rii Realității 1800 Realitatea 
de la 18:00 2000 Realitatea 
de la 20:00 20:15 Reporterii 
Realității 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:55 Prima ediție 
2200 Zece fix. Cu Stelian Tă- 
nașe și Mircea Dinescu 2300 
Realitatea de la 23:00 2320 
Documentarele Realității 
2400 Realitatea de la 24:00

i 
I

I 
f

630 Apropo TV 930 Marceli
no, pan y vino (s, r) 920 Kryp- 
to, câinele erou (s, r) 10:15 
Icstrim Tivi (s) 10:45 Hamlet 
(film, r) 13:15 Kiypto, câinele 
erou (s) 14:00 Descoperă 
România (i) 14:15 Lumea PRO 
CINEMA (r) 1445 Visuri ame-J 
ricane (r) 1630 Cheers (r) 
1730 îndoiala (dramă, SUA 
1991) 19:00 Visuri americane! 
(s) 2030 Calea misterelor (s, 
SF, Canada/SUA, 2000) 2230 
Rugul vanităților (comedie, 
SUA, 1990). 045 Cheers (r)

6:55 Viața dimineața 9:00 
Verissimo 1030 Euromaxx (r) 
1030 Euroblitz (r) 11:00 Ne ; 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Destinații la cheie (r) 
1230 Teleshopping 13:05 E- 
sentze (r) 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx (documentar) 
1630 Bibescu, un prinț al ae- 
rului (partea I) (documentar); 
17:00 Vis de vacanță 1730 ; 
Pasul Fortunei. Cu Urania i 
1900 Știri 1920 Hobby Mix.s 
Emisiune de divertisment? 
2000 Trenul vieții. Talk-show 
2200 High Life 2300 Bibes
cu, un prinț al aerului (p. II) 
2400 Știri

830 Hoți îndrăzneți 930 Con
fruntări și fiare vechi 10:00 
Natura în stare brută 11:00 
Mașini extreme 1230 Motoci
clete americane 1330 Spionii 
14:00 Hoți îndrăzneți 1530 
Confruntări și fiare vechi 1630 
Brainiac. Maniaci ai științei 
1730 Curse. Mașinării de la 
Hollywood 18:00 Automobile 
americane recondiționate 1900 
Mașini extreme 2000 Vânătorii 
de mituri 2130 Motociclete 
americane 2230 Cum se fa
brică diverse lucruri? 23:00 
Automobile americane recon
diționate 2430 Automobile 
americane recondiționate
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Bună dispoziție obținută 
cu ajutorul mâncării

• Vânzări. Produsele farmaceutice destinate 
reducerii nivelului de colesterol au înregistrat 
cea mai mare creștere în topul vânzărilor 
mondiale de medicamente, creșterea de pe

*tacest segment fiind superioară celei înregis
trate de întreaga piață. (IJ.)

• Proteină. O echipă canadiană a descope
rit un proces metabolic prin care o mică pro
teină, ce acționează direct în interiorul 
mușchilor, accelerează arderea grăsimilor de 
către organism. Ea suprimă pofta de mân
care și ar putea juca un rol cheie în comba
terea supraponderalității. (IJ.)

■ Iritabilitatea, depre
sia și dispoziția proastă 
sunt provocate de 
scăderea glicemiei.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@infornuTi edia.ro

Deva - Deficiențele alimen
tare sau un nivel foarte scăzut 
al glicemiei reduc randamen
tul la serviciu, provoacă o 
stare proastă, iritabilitate și 
nervozitate.

Mesele bogate în zaharuri și 
amidon ajută la creșterea unei 
substanțe în creier, numită 
serotonină, care provoacă 
calm și somnolență, și pot 
compensa pentru scurt timp

sentimentele de iritabilitate, 
depresie și proastă-dispoziție, 
susțin nutriționiștii.
Nu stați nemâncați!

„Micul dejun este foarte im
portant pentru a pomi ziua cu 
bine. Multe persoane se tre
zesc nervoase din cauza gli
cemiei scăzute, dar o gustare 
scurtă le poate ameliora a- 
ceasță stare. O altă cauză frec
ventă a schimbărilor de dis
poziție este și comportamentul 
alimentar dezordonat. Dacă 
cineva încearcă să nu 
mănânce mai multe ore, glu
coza va fi insuficientă, iar 
creierul va încerca să obțină 
energie din substanțele rezul
tate din arderea grăsimilor”,

Mâncarea crește nivelul glicemiei (Foto: cu

declară dr. Codruța Fotescu, drul Spitalului Județean Hune- 
specialist nutritionist în ca- doara - Deva.

Terapii alternative pentru 
astm și reumatism

Deva (I.J.) - Gemoterapia tratează afecțiuni 
cu ajutorul extractelor de plante medicinale 
obținute cu ajutorul alcoolului sau glicerinei, 
explică Adriana Vlad, specialist în farma
cie naturistă. Afecțiuni ca astmul bronșic, 
reumatismele, infecțiile urinare, dischinezii- 
le biliare și insuficiența circulatorie pot fi 
tratate prin gemoterapie la indicația medicu
lui. Sunt indicate pentru boli precum hiper
tensiunea, tulburările de menopauză, anumi- 

} te afecțiuni ale sistemului nervos sau alergi- 
ile. „Pentru a fi eficient, un tratament cu 
produse gemoterapeutice trebuie să dureze 
o lună și jumătate sau chiar două. Consec
vența în administrarea remediilor și res
pectarea dozelor sunt foarte importante”, 
precizează Adriana Vlad. Un exemplu de tra
tament se face cu extracte din tei, păducel 
și smochin care remediază stările de încor
dare nervoasă.

Suntem repetenți la igienă

Igiena mâinilor (Foto: cu

■ Lipsa de igienă, 
sexul neprotejat și apa 
fac anual sute de victi
me ale hepatitei.

Ina Jurcone___________________
lna.jurtoBt04nfonnniedU.ro

Deva - Municipiul Petro
șani bate recordul județean la 
numărul de cazuri de îm
bolnăviri cu hepatită din 
Wâte tipurile existente. Ni
velul îmbolnăvirilor se men
ține constant față de anul 
anterior.

„Totalul îmbolnăvirilor în 
acest an se ridică deja la 98 
de cazuri, din care o treime

sunt în Petroșani. Cu toate 
acestea am avut două situații 
mai puțin obișnuite. Două 
epidemii de hepatită tip A, 
numită boala mâinilor ne
spălate, au avut loc în județ: 
una în comuna Baia de Criș 
și alta în comuna Lăpugiu de 
Jos determinate de lipsa apei 
potabile în școli, dar și de 
condițiile precare de igienă 
corporală și a locuinței”, de
clară dr. Otilia Sfetcu, direc
tor adj. DSP Hunedoara.
Cele mai grave fonne

Dacă hepatita A poate fi 
tratabilă cu medicație, repaos 
și regim alimentar într-o pro
porție care poate ajunge până

la 100%, hepatitele de tip B, 
C sunt cronice și sunt extrem 
de periculoase.

„La noi în județ predomină 
hepatita de tip C care se ia 
prin sânge și transmitere se
xuală. Anul trecut am avut 
un număr de 34 de îmbol
năviri, iar anul acesta doar 3. 
îmbolnăvirile s-au înregistrat 
pe grupe de vârstă cuprinse 
între 25-34 de ani și 45-54 de 
ani. în majoritatea cazurilor 
depistarea bolii s-a făcut re
lativ târziu, cu ocazia unor 
analize de laborator. Apariția 
vaccinului a scăzut numărul 
îmbolnăvirilor începând cu 
anul 1995”, a mai adăugat 
doctorul Otilia Sfetcu.

nmKII:

www.avp.ro
Deva ( C.P.) - Acesta este site-ul instituției „Avocatul 
poporului". Instituția este menită să protejeze cetățenii 
de abuzuri din partea autorităților administrației publice. 
Nu poate oferi asistență justițiabililor și să asigure 
reprezentarea în instanță.

1 euro 3,5495 lei
1 dolar american________________________ 2,7881 lei_______
1 gram aur______________________________ 56,8310 lei
1 liră sterlină___________________________ 5J871 lei
1 DST ' 4.1511 lei

Seminar
Deva (C.P.) - Spe

cialiștii din cadrul Di
recției pentru Agricul
tură și Dezvoltare Ru
rală, OJCA și reprezen
tanți ai primăriilor din 
județ participă astăzi la 
un seminar pe tema co
telor de lapte. „Produ
cătorii agricoli care nu 
își vor înregistra canti
tățile de lapte produse în 
gospodărie nu vor avea 
voie să-și valorifice lap
tele pe piață. Aceasta 
este una dintre obliga
țiile producătorilor, care 
va trebui respectată din 
momentul aderării la 
UE”, a declarat Ion Simi- 
on, directorul DADR 
Hunedoara.

Flagrant la fier vechi

<....... .................................................................................................................../

■ Doi tineri din muni
cipiul Orăștie au fost 
prinși la furat de fier 
vechi.

Geoagiu (T.S.) - în noaptea 
de 25 spre 26 iulie, polițiștii 
Stațiunii Geoagiu i-au prins 
în flagrant pe O. R., de 17 
ani, din Geoagiu și Robert 
G., de 19 ani, din Orăștie, 
ambii fără ocupație, cu ante
cedente penale, imediat după 
ce au sustras cantitatea de 
600 kg fier din incinta unei 
societăți comerciale din Geoa
giu.

în urma probelor adminis
trate, s-a stabilit că C. R. și 
Robert G. simt și autorii fur
tului comis în noaptea de 19 
spre 20 iulie, de la aceeași

societate, de unde au sustras 
cantitatea de 850 kg fier 
vechi. Polițiștii au reconsti
tuit întregul traseu infrac
țional al celor doi făptuitori: 
aceștia acționau la adăpostul 
întunericului, folosind o că
ruță pentru a transporta 
fierul vechi sustras. După 
aceea îl comercializau la un 
centru de colectare a de
șeurilor metalice din locali
tatea Vinerea.

Prinși în flagrant tinerii 
și-au recunoscut fapta, pu- 
nând-o pe seama lipsurilor 
materiale. în prezent, făptu
itorii sunt cercetați în stare 
de libertate sub aspectul să
vârșirii infracțiunii de furt 
calificat. Dacă vor fi găsiți 
vinovați, riscă o pedeapsă cu 
închisoarea între 3 și 15 ani.

Bilanț
Deva (C.P.) - Firmele 

de asigurare și brokerii 
de asigurare au obligația 
întocmirii și depunerii 
unui exemplar al bilan
țului contabil, pe prima 
jumătate a anului, la Co
misia de Supraveghere a 
Asigurărilor.

Al doilea exemplar al 
bilanțului, ce trebuie să 
poarte viza Comisiei, se 
va depune la fisc, con
form prevederilor legale. 
Raportările contabile tre
buie depuse până la data 
de 15 august. Pentru în
tocmirea documentelor 
programul de asistență 
poate fi descărcat de pe 
Internet de la adresa 
www.mfinante.ro.

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.

1 6
—

4
5 9 3 4 8

i 3 7 1 6
[2 9 3 8

1
8 7 2

9 2 6
2

1
9
4 6

8
2

7
5

8 T 9
Soluția jocului din 
numărul precedent
3 9 51 6 1 7 8 2 4
7 8 2 9 3 4 5 1 6
1 6 4! 8 5 2 3 7 9
8 4 .11 2 9 5 6 3 7
6 3 9 1 7 8 4 5 2
2 5 7 4 6 3 1 9 8

' 9" 2 6' 3 8 T 7 4 5
5 1 •bF 7 4 9 2 6 3
4 7 31 5 2 6 9 8 1

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

continuă să-ți facă viața mai ușoară!

Te-ai gândit cum ar fi să îți 
facem noi, din nou, cumpărătu
rile?

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

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

Și de data asta îți vom da BANI!

Tu faci ce vrei cu ei!

e 3 premii x 100 
RON

(1 milion lei vechi fiecare)
Extragerea va avea loc la sediul re

dacției, in 28 iulie, în prezența unei 
comisii.

Numele câștigătorilor vor fi publicate 
în ediția din 29 iulie.

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

..........................................................................................................................................................................
Talon pentru concurs - 28 iulie 2006
Nume____________________ Prenume
Adresă__________________________
Telefon_________________ Sunteți abonat?

CONCURS

edia.ro
lna.jurtoBt04nfonnniedU.ro
http://www.avp.ro
http://www.mfinante.ro
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ME SC9BT
• Ziua Imnului Național. Primăria Munci- 
piului Deva va organiza sâmbătă, 29 iulie 
2006, începând cu ora 9.00, în Piața Trico
lorului din Deva, lângă magazinul Ulpia, o 
ceremonie militară și religioasă cu ocazia 
"Zilei Imnului Național", la care sunt invitați 
să participe câți mai mulți dintre cetățenii . 
municipiului. (D.l.)

Bani mulți pentru drum prost

• Fără licență. Hie M., de 31 ani, din 
orașul Petrila, a fost depistat în trafic de 
către polițiștii Biroului de Poliție Rutieră 
Valea Jiului, în data de 26.07.2006, efec
tuând transport de persoane pe ruta 
Petroșani - Hațeg cu un microbuz, fără a 
poseda licență. (D.l.)

SAPARD-ul 
la final

Deva (D.l.) - Liviu 
Picior, directorul Agen
ției SAPARD pe Regiu
nea Vest, a atras atenția 
ieri, la Deva, asupra fap
tului că aceasta este 
ultima lună în care se 
mai primesc proiecte 
pentru finanțare prin 
programul SAPARD. 
„Noi vom lucra inclusiv 
sâmbătă și duminică, 
iar proiectele trebuie 
depuse la sediul Agen
ției din Timișoara până 
luni, la ora 16.00, chiar 
dacă unele nu au avizele 
de mediu. Pe acestea le 
vom primi și după aceea 
timp de o lună, dar între 
timp trebuie să studiem 
documentația”, a spus 
Liviu Picior. El a mai 
precizat că până ieri, pe 
toată Regiunea Vest 
(județele Arad, Căraș- 
Severin, Hunedoara și 
Timiș) au fost depuse 
601 proiecte pe 
SAPARD. Din punctul 
de vedere al fondurilor 
ce au fost sau vor putea 
fi accesate prin aceste 
proiecte, județul nostru 
se clasează pe locul 2, cu 
80,5 milioane de euro.

Branșări 
ilegale
Deva (D.l.) - Inspec
toratul de Jandarmi 
Județean (IJJ) Hune
doara a comunicat 
că, în această 
săptămână, o patrulă 
formată din militari 
proprii, împreună cu 
reprezentanți ai SC 
Electrica SA din 
județ, au executat 0 
acțiune pentru com
baterea sustragerilor 
de energie electrică 
datorate branșărilor 
ilegale. Potrivit 
datelor furnizate de 
IJJ, în urma 
desfășurării acestei 
acțiuni, jandarmii au 
depistat un număr 
de șapte persoane, 
cu domiciliul în 
municipiul Lupeni, 
care sustrăgeau 
curent prin 
branșamente ilegale 
la rețea. Celor șapte 
le-au fost întocmite 
acte de constatare 
pentru săvârșirea 
infracțiunii, fiind 
pasibili de pedeapsa 
cu închisoare până la 
10 ani. Dosarele 
urmează a fi înain
tate Parchetului de 
pe lângă Judecătoria 
Petroșani, pentru 
continuarea 
cercetărilor.

■ Responsabilitatea cali
tății drumului aparține 
celor două primării din 
Luncoiu și Vălișoara.

Daniel I. Iancu 
daniet.iaficujBinformmedia.ro

Deva - Liviu Picior, direc
torul Agenției SAPARD Vest, 
a avertizat ieri că o nouă 
întârziere a termenelor de 
finalizare a drumului comunal 
dintre Vălișoara și Luncoiu de 
Jos, ar putea duce la rezilierea 
contractului cu autoritățile 
locale din cele două comune. 
AcSI^t fapt ar însemna că 
primăriile vor trebui să resti
tuie banii primiți până acum 
în baza proiectului, adică 1,45 
milioane lei. „Noi doar asi
gurăm finanțarea, nu ne-am

Da. Dacă lui îi place 
să umble cu moto

cicleta în timpul liber, 
nu văd de ce n-ar 
face-o. E și el om și 
are pasiunile lui. Da
că murea în accident 
alegeam alt premier. 
Mircea Pâdurean,
Deva

Banii SAPARD vin dacă lucrările sunt de calitate (Foto: t. Mânu)

implicat în derularea proiec
tului. Beneficiarul, adică Aso
ciația celor două Consilii 
Locale, a organizat licitația 
pentru execuția drumului și 
tot el va răspunde dacă con
tractul va fi reziliat. Nu vrem 
să se întâmple acest lucru, dar 
la fața locului am constatat

grave abateri de la standarde. 
De exemplu, pe marginea dru
mului se află mai mulți 
parapeți de beton care au fost 
construiți de cetățeni. Con
structorul a tencuit doar acest 
parapet și apoi l-a introdus ca 
lucrare, la plată. Am refuzat 
să plătim. O să le dăm banii

atunci când vor face lucrări de 
calitate”, a afirmat directorul 
Liviu Picior.
Se remediază

în replică, primarul comu
nei Vălișoara, Ioan Huh, ne-a 
declarat ieri, că lucrarea a fa«« 
executată corespunzător, chiât 
dacă există și unele deficiențe, 
ce au fost constatate de echipa 
de verificare a Agenției 
SAPARD. “Toate aspectele ne
corespunzătoare vor fi reme
diate până la 30 septembrie, 
sau mai repede. A fost foarte 
bine că firma nu a fost încă 
plătită, pentru că acest drum 
trebuie făcut ca lumea. în 
prezent se lucrează la drum 
și sunt convins că, în final, cei 
de la SAPARD vor fi foarte 
mulțumiți de calitatea lucră
rilor”, a spus Ioan Huh.

is Credeți că e normal ca premierul țării să circule cu motocicleta?

Enormal. Chiar dacă 
e premier. Poți să 

mori într-un accident 
banal sau să ai pro
bleme de sănătate. 
Dacă făcea un acci
dent cerebral nu era 
același lucru?
Andreea, 
deva ,

jntr-o Românie anor- 
lmală, plimbările pre
mierului cu motocicle
ta sunt un lucru nor
mal. Dacă Tăriceanu 
vrea să circule cu 
motocicleta asta e.

SlDONIA MlCLOȘ, 
Deva

Nu mă prea intere
sează ce fac ei. Mă 

interesează cum să fac 
să trăiesc eu bine. 
Dacă Tăriceanu con
duce o motocicletă e 
treaba lui. Eu am alte 
probleme pe cap.
Tiberiu,
DEVA

Da, e normal. Dacă 
murea în accident 

algeam altul. Indife
rent cine va conduce 
noi vom trăi greu. 
Pentru că nu îi intere
sează ce se întâmplă „ 
cu oamenii de rând. • 
ClPRIAN,
Deva

F

in urma controalelor efectuate, în ultimele 
48 de ore, polițiștii hunedoreni au aplicat 
164 amenzi la legea circulației, din care 26 
la regimul de viteză, și au ridicat în vederea 
suspendării 4 permise de conducere, din 
care 2 pentru consum de alcool. (Foto: t Mânu)

Replică CJ la Prefectură
Deva (D.L) - Mircea Moloț, președintele 

Consiliului Județean Hunedoara, a declarat 
ieri, în replică la afirmațiile de săptămâna 
trecută ale prefectului Cristian Vladu, că nu 
există pericolul ca autoritățile locale să fie 
amendate de Garda de Mediu pentru că nu 
rezolvă problema deponeurilor ecologice. 
„Referitor la acordarea acestor amenzi, pre
fectul vorbește neavizat. Există o preocu
pare atât a primăriilor, cât și a Consiliului 
Județean, pentru rezolvarea problemei celor 
două deponeuri ecologice ce trebuie con
struite pe raza județului. Pentru cel din 
Valea Jiului lucrurile sunt ca și rezolvate, 
iar în curând se vor stabili detaliile și pen
tru deponeul care va deservi restul 
județului. Deci nu sunt probleme din acest 
punct de vedere”, a afirmat Mircea Moloț.

Comemorare
Hunedoara (M.S.) - Primă

ria Hunedoara va marca, în 
perioada 11-12 august, împli
nirea a 550 de ani de la 
bătălia de la Belgrad și de la 
moartea lui Iancu de Hune
doara. Manifestările vor dura 
două zile și se vor desfășura 
la Castelul Corvineștilor, ce 
va fi împodobit cu steaguri 
medievale. Cu acest prilej vor 
fi organizate spectacole de 
muzică medievală, evocări 
istorice și o slujbă la capela 
Castelului. De asemenea, vor 
fi emise un timbru și un plic 
„prima zi”, în paralel cu o 
expoziție filatelică. „în memo
ria lui Iancu de Hunedoara se 
trag clopotele în toată 
creștinătatea, zilnic, la ora 
12.00”, a afirmat primarul 
municipiului Hunedoara, 
Nicolae Schiau. în opinia sa, 
în proiect ar trebui să se 
implice Direcția Județeană de 
Cultură și Consiliul Județean 
(CJ) Hunedoara. Președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț, 
a declarat că evenimentul 
este important și că auto
ritățile județene vor sprijini 
acest proiect, dacă vor fi 
solicitate.

Afișul manifestării

Să-ți șoptesc ceva care o să te încânte: e 
superpromoțieeeeeeeeeeeeeeeUll!
Vara asta, Cuvântul Liber îți mobilează 
sufrageria cu numai 8,9 lei!
Vrei și vacanță, vrei să te și răsfeți, dar la 
întoarcerea din concediu ai vrea, totuși, să 
găsești o altă sufragerie, nu pe cea veche. 
Noi ne-am gândit la tine, îți rămân bani și 
de mare, cu siguranță!

Cum poți participa?
Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pen
tru minim O LUNÂ, cu numai 8,9 lei {da, 
ai citit bine), sau prelungește-ți actualul

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

Unde te poți abona?
- la sediul redacției Cuvântul Liber din Deva, 
Strada 22 Decembrie, numărul 37A;
- la poștă;
- sau dacă vrei ca organizatorii noștri de

presă sa vină chiar la tine acasa. suna la 
numărul de telefon 0254/211275.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații 
S.C. Inform Media S.R.L. și nici rudele aces
tora de gradele I și II.
Extragerea va avea loc, la sediul redacției, 
în data de 29 august.
Numele câștigătorului va fi publicat în 
paginile ziarului din data de 30 august.
Informații suplimentare, la telefonul 
0254/211275, interior 8806. Persoană de 
contact: Magdalena Șerban.
Succes!

Profită de acest concurs! 
Abonează-te acum!
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Aproape de podium la CE

• Meciuri amicale. FC Corvinul 2005 va 
suține, sâmbătă, în deplasare, un nou meci

* ’’amical de verificare în compania formației 
*Klinerul Lupeni, cealaltă echipă hunedoreană 

din liga a ll-a. Echipa din liga a lll-a, Mureșul 
Deva va juca, tot sâmbătă, în deplasare, un 
amical cu Athletic Sibiu. (C.M.)

• Transfer. „Carmen Zamfir, campioană a 
României la 100 metri garduri, a fost legiti
mată la secția de atletism a SCM Deva", afir
ma antrenorul Ștefan Beregszaszy. Zamfir a 
lipsit o perioadă îndelungată din activitatea 
competițională, din cauza unei accidentări, 
însă și-a reluat antrenamentele și va concura 
la Jocurile balcanice din septembrie. (C.M.)

■ Alina Pogăcian, legi
timată la CSS Deva, a 
ocupat locul IV la 
europenele din Ungaria.

ClPRIAM MARINUȚ 
ciprian.marinut@informmedla.ro

Deva - Campioana Români
ei la lupte libere, categoria 51 
kg juniori, Alina Pogăcian, le
gitimată la CSS Deva, a avut 
o evoluție bună, însă n-a reu
șit să prindă podiumul la 
Campionatele Europene, des
fășurate în Ungaria, la mijlo
cul acestei luni. Pogăcian, 
componentă a lotului național 
și vicecampioană europeană 
la cădeți în 2005, n-a avut șan
să la tragerea la sorți, fiind re
partizată în cea mai dificilă

Ași ai aeromodelelor

Paleacu suspendat din 
cauza unui amical

Paleacu

Petroșani (C.M.) - Jiul Petroșani a primit 
o lovitură dură, cu trei zile înaintea startu
lui sezonului, din partea Comisiei de Disci

plină a Federației Române de 
Fotbal care a decis, ieri, sus
pendarea pentru două etape 
a jucătorului Alin Paleacu, 
Fotbalistul Jiului a fost sanc
ționat pentru un incident pe
trecut în perioada de pregă
tire în timpul partidei ami

cale cu Vasas Budapesta, când l-a scuipat 
pe imul dintre asistenții jocului. De aseme
nea, Paleacu a primit și o amendă de 160 de 
euro. Pe de altă parte, Comisia pentru Statu
tul Jucătorului a ridicat sancțiunea de nepro- 
gramare în Liga I a Univeristății Craiova, 
după ce gruparea olteană a făcut dovada 

i achitării integrale a datoriilor avute către 
agentul de jucători Aksam Kadour, Jiul Pe
troșani și Universitatea FEPS Craiova.

■ Echipa județului nos
tru a câștigat pentru a 
Vl-a oară consecutiv 
titlul național.

Hunedoara (C.M.) - Aero- 
modeliștii hunedoreni și-au 
demonstrat încă o dată măies
tria și talentul, câștigând 
detașat locul I la general și 
cinci medalii la individual în 
cadrul Campionatului Națio
nal de Aeromodele pentru ele
vi, desfășurat în perioada 19- 
26 iulie la Bacău. Echipa 
județului nostru, formată din 
elevi de la Clubul Copiilor 
Brad și Clubul Copiilor Hune
doara, s-a dovedit cea mai

Unii defilează, alții cercetează
• A

O nouă gală de tip „Fight League” care a 
cuprins două lupte de tip MMA (Mix Mar
tial Arts) și patru partide de kick box a 
avut Ioc aseară pe un ring din incinta 
Ștrandului din stațiunea Geoagiu-Băi. Vom 
reveni cu amănunte. (Foto: ii Mânu)

■ Amicalul dintre FC 
Corvinul și Mureșul Deva 
a fost câștigat clar de 
cei din liga secundă.

ClPRIAH MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - FC Corvinul 2005 
(liga a Il-a) a câștigat și ieri 
la scor meciul amical de veri
ficare susținut, la Deva, în 
compania formației Mureșul 
(liga a IlI-a), continuând seria 
rezultatelor bune din perioada 
de pregătire. Mai avansată cu 
pregătirile și cu 80-90 la sută

Surprize la dublu la 
turneul Tiriac Trophy

Hunedoara (C.M.) - Turneul de tenis Tiri
ac Trophy de la Hunedoara a continuat, ieri, 
pe aceleași coordonate ale dominării favo- 
riților în partidele de simplu, însă în întâlni
rile de dublu au apărut surprizele. La sim
plu, favoritul nr. 1, Victor Ioniță (nr. 313 
ATP) și-a asigurat prezența în sferturi, tre
când în turul II de Adrian Gavrilă (nr. 829 
ATP) cu 6-2, 6-2. Pentru faza sferturilor s-au 

i mai calificat Adrian Cruciat (favoritul nr. 
■ 2, nr. 348 ATP), Kornel Bardoczky (Ungaria, 
â nr. 476 ATP), Andrei Mlendea (nr. 736 ATP), 
Y Vjekoslav Skenderovic (Croația, nr. 857 

ATP), Laurent Rochette (Franța, nr. 1045 
ATP), Vladislav Bondarenko (Ucraina, nr. 
703 ATP), iar pentru ultimul loc s-au războit 
aseară românul Victor Stănică și francezul 
Jeremy Blandin. La dublu, surpriza s-a pro
dus în sferturi, unde favoriții nr. 1, Ioniță 
și Cruciat au fost învinși de perechea Miron 
- Coteț care va juca, azi, în semifinale cu du
blul Cojanu - Carpen. în cealaltă semifinală 
de dublu se vor duela, tot azi, românii Grad 
și Mledea cu ucrainienii Bondarenko - Ne- 
dovyesov, iar finala de simplu va avea loc 
duminică.

Stadion; Cetate; Timp: canicular;
Au marcat: R. Cristian (min. 19); M. Dăscălescu (mln. 50), Vișan (min. 65) 
Mureșul Deva: Rahoveanu - Ceaușu, Dobrescu, Matieș, Damian - Rolvrea, 
Manole, Vîrtan, Valașuteanu - Tene, Revnic. Au mai jucat: Robciuc - Sergiu 
Boloș, Silviu Boloș, Velea, Bănărescu, Salamon. Antrenor: Sică Barbu.
FC Corvinul 2005: Pascal - Tătaru, Ambruș, Irina, Ordean - Vișan, Mondea, 
Tarcea, Pribac - R. Cristian, M. Dăscălescu. Au mal jucat: Opric - Hațegan, 
Kiraly, Pepenar, Crușoveanu, Furdean, Cobârzan, Băieșu. Antrenor - Romu
lus Gabor.

Steaua, în urna capilor de serie
București (C.M.) - Campioa

na României, Steaua, care este 
aproape calificată în turul trei 
preliminar al Ligii Campioni
lor după victoria de la Gori- 
ca, va fi cap de serie la trage
rea la sorți pentru această fază 
a competiției, care va avea loc 
azi,ora 13, la Nyon. Adversara 
Stelei se va alege din urna e- 
chipelor care nu sunt cap de 
serie: Fenerbahce Istanbul /B 
36 Torshavn, Austria Viena,

Alina Pogăcian Cosmin Văcărașu

serie și în plus a fost deza
vantajată de arbitraj. „Alina a 
căzut în serie cu reprezentan
ta Rusiei care e campioană 
mondială și care a câștigat și 
titlul european acum în 2006 
și cu sportive din Ucraina, Be
larus și Bulgaria. A luptat 

bună dintre cele 30 de formații 
participante și a fost urmată 
în clasament de formațiile din 
Bistrița și Arad. „Este al șase
lea an consecutiv în care am 
reușit să câștigăm titlul și să 
demonstrăm că suntem cei 
mai buni din țară”, afirmau 
antrenorii echipei hunedo- 
rene, Adrian Macsim (Brad) și 
Doinei Șerban (Hunedoara).
Toți pe podium

Victoria la general s-a 
datorat performanțelor exce
lente obținute la individual în 
cele șase probe ale compe
tiției, organizate de MEC și 
Aeroportul „Henri Coandă” 
din Bacău. Alexandru Draia, 

dintre titulari stabiliți, echipa 
antrenată de Romulus Gabor 
a controlat fără probleme me
ciul în fața formației devene 
care este încă în faza de 
testare a jucătorilor și căutare 
a unei formule de echipă sta
bile.
Apetit ofensiv

în prima repriză, hunedo- 
renii au stat cam 80 la sută 
din timpul de joc în jumătatea 
adversă, dar în ciuda unei evi
dente pofte de gol nu au reușit 
să înscrie decât o singură da
tă. Singurul care a fost inspi
rat și l-a învins pe Rahoveanu

Osasuna Pamplona, Chievo 
Verona, Șerif Tiraspol/Spar- 
tak Moscova, FK Ekranas/ 
Dinamo Zagreb, Cork City/ 
Steaua Roșie, Heart of Midlo- 
thian/Siroki Brijeg, Maccabi 
Haifa, Standard Liege, FC Co- 
penhaga/Myllykosken Pallo- 
47, FH Hafnarfjordur/Legia 
Varșovia, Debrecen/FK Rabot- 
nicki, FK Mlada Bolesla/ 
Valerenga, FC Zurich/FC 
Salzburg.

(Foto: t. Mânu) Speranțe în Turcia
bine contra rusoaicei, însă a 
cedat în repriza a Il-a, iar în 
partida cu luptătoarea din U- 
craina putea să câștige, însă 
a făcut o greșeală în repriza 
secundă și a pierdut. Alina 
putea întoarce situația, califi- 
cându-se în semifinale dacă

Componenții echipei județului Hunedoara (Foto: t. Mânu)

Călin Becheși (ambii CC Brad) 
și Paraschiv Marinică (CC 
Hunedoara) au câștigat titlul 
național în probele de planor 
F2, planor Al, respectiv viteză, 
în plus, Andrei Macsim (CC 
Brad) a ocupat locul II la 
propulsor Bl, Darius Șerban 
(CC Brad) s-a clasat pe trei la 
motoplanor RC, iar Paraschiv 

a fost Robert Cristian care a 
reluat cu capul din șase metri 
o centrare de pe stânga a lui 
Pribac. După pauză, Mureșul 
a echilibrat cât de cât jocul, 
arătându-se de câteva ori peri
culoasă în atac, însă FC Corvi
nul a știut să speculeze la ma
ximum spațiile libere rămase 
în defensiva deveană. Astfel, 
în minutul 50, M. Dăscălescu 
a majorat scorul, reluând cu 
capul la colțul lung o centrare 
din lovitură liberă de la 18 me
tri a lui Pepenar, iar în minu
tul 65 Vișan a înscris cu un 
șut plasat din centrul careului 
și a stabilit scorul final. 

“Surprinde momentul”
W;*■' fA:-. "-T-\ 7

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

:;''

câștiga ultimele două meciuri. 
N-a fost însă să fie pentru că 
deși a învins-o pe bulgăroaică 
a pierdut contra sportivei din 
Belarus. înfrângerea cu lup- 
tătoarea din Belarus a fost ne
dreaptă, Alina reușind un tuș 
care nu i-a fost acordat de 
arbitri, deși se vede foarte clar 
pe înregistrările video”, afir
ma Cosmin Văcărașu, antre
norul sportivei și al lotului na
țional de cadete al României.

CSS Deva mai are însă o 
șansă să își completeze succe
sele naționale cu medalii 
europene, pentru că în această 
perioadă Alexandra Leuca, an
trenată de Suraj Moravan, 
participă la Campionatele Eu
ropene de cadete din Turcia.

Marinică (CC Hunedoara) a 
fost al V-lea la acrobație. „Ne 
bucurăm că toți cei cinci com- 
ponenți ai echipei hunedorene 
au urcat pe podium, perfor
manță pe care n-a mai reușit- 
o nici o echipă prezentă la 
concurs. Am demonstrat că 
suntem cei mai buni.”, preciza 
Adrian Macsim.

tknis / tormeot. țibiac tropiy

Rezultate turul II_____________ __________________________________ __________
Victor Ioniță (Ro) - Adrian Gavrilă (Ro) 6-2, 6-2__________ ________________
Adrian Cruciat (Ro) - Teodor Bolanu (Ro) 6-4, 3-1 (abandon din motive 
medicale)________________________________ ________ _________ ________________
Kornel Bardoczky (Ung.) - Cosmin Coteț (Ro) 7-5, 6-0____________________
Andrei Mlendea (Ro) - Pavel Katliarou (Bis) 6-1, 6-1______________
Vlekoslav Skenderovic (Cro) - Mehdi Ziadi (Mar) 6-3, 6-3 ___________
Laurent Rochette (Fra) - Valery Rudnev (Rus) 6-4, 7-6_____________________
Vladislav Bondarenko (Ucr) - Paul Ciorăscu (Ro) 5-7, 6-1, 6-2

Vișan, autorul golului trei al 
hunedorenilor (Foto: T. Mânu)

mailto:ciprian.marinut@informmedla.ro
mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro


• Susținere. Fostul 
internațional german Franz 
Beckenbauer a anunțat, în 
ediția de joi, 27 iulie a.c., a 
cotidianului Tagesspiegel, că 
nu va candida pentru postul

de președinte al UEFA și și-a manifestat 
susținerea față de actualul deținător al aces
tei funcții, suedezul Lennart Johansson.(M.F.)

• Anchetă. Președintele grupării FC Sevilla, 
avocatul Jose Maria del Nido, și primarul 
orașului Marbella, Julian Munoz, sunt cerc
etați pentru fraudă și deturnare de fonduri, 
în cadrul unei anchete deschise de Parchetul 
Anticorupție, informează AFP. (M.F.)

• înfrângere. Perechea Andrei Pavel/Roger 
Wassen (România/Olanda) a ratat calificarea 
în turul doi al probei de dublu a turneului de 
tenis de câmp, la Kitzbuhel, dotat cu premii 
în valoare de 646.250 de euro, informează 
site-ul atptennis.com. (M.F.)

Prima manșă a turului doi preliminar:_______
Ekranas (Lituania) - Dinamo Zagreb (Croația) ■ 1-4 
Șerif Tiraspol (Moldova) - Spartak Moscow (Rasta) 1-1 
Metalurgs Liepajas (Letonia) - Dinamo Klw (Utaaina) 1-4 
tevski Sofia (Bulgaria) - Sionl Bolnlsl (Georgia)_______2-0
Djurqarden (Suedia) - Ruzomberok (Slovacia)________ Hș
Fenerbahce Istanbul (Turcia) - B36 Torsham (Insulele 
Feroe)_________________________________________ W
ND Gorica (Slovenia)»Steaua București (România) >■.
M Zurich (Ebejia) - SV Salzburq(Austria)____________2H
Hafnarfjordur (I - Legia Var;i ’Polonia) 0-1 
FC Copenhaga (D emarca) - Myilykosken (Finlanda) 2-0 
Heart of Midlothian (Scoția) ■ Sironi Brgeg (Bosnia-H.)3-0 
Debrecen (Ungaria) • Rabotnicki (Macedonia) 1-f 

Cork City (. I< da SI lua Roșie Belgrad (Serbia) 0-1 
Mlada Boleslav (Cehia) - Valerenga (Norvegia) 3M

Maradona, noi probleme de sănătate. (Foto: epa)

Diego Maradona, spitalizat
București (M.M.) - Fostul fotbalist argen

tinian Diego Maradona a fost internat câte
va ore, miercuri, 26 iulie a.c., într-o clini
că privată din Buenos Aires, pentru a i se 
face „o examinare completă'*,  a declarat 
medicul Alfredo Cahe, informează AFP. 
Maradona a fost spitalizat „in timpul nopții, 
pentru a se evita agitația mediatică", a spus 
Cahe pentru postul de radio Continental.

în luna aprilie 2006, fostul internațional 
a fost examinat în aceeași clinică, pentru 
dureri gastrice. Maradona, în vârstă de 45 
de ani, a avut probleme medicale și în 2004, 
când a suferit o criză cardiovasculară. De 
asemenea, el a fost supus unei intervenții 
chirurgicale numite by-pass gastric, prin 
care s-a redus capacitatea de absorbție a 
stomacului său. Această operație, realizată 
la Bogota, în martie 2005, i-a permis lui 
Maradona 50 de kilograme.

Ofertă. Conducerea clubului Real Madrid 
a înaintat o ofertă finală de 15 milioane de
euro pentru atacantul olandez al formației 
Manchester United, Ruud Van NIstelrooy, 
informează cotidianul As. (Foto: epa)

Steaua, pas 
spre calificare 
■ în prima manșă a în absența lui Mirel Rădoi
turului doi preliminar al 
Ligii Campionilor, N.D. 
Gorica - Steaua 0-2 (0-0).

București (M.F.) - Echipa 
Steaua București a învins, 
miercuri, în deplasare, cu 
scorul de 2-0 (0-0), formația 
slovenă ND Gorica, în prima 
manșă a turului doi prelimi
nar al Ligii Campionilor. A 
luat astfel o opțiune serioasă 
pentru calificarea în faza 
următoare a competiției.

Campioana României a 
deschis scorul în minutul 54, 
prin Nicolae Dică, care a exe
cutat direct pe poartă o lovi
tură liberă de la circa 16 - N. Dică, V. Iacob (Badea '85).
metri. Și și-a mărit avantajul 
în minutul 66, când Victoraș 
Iacob a înscris cu capul, după 
o lovitură de colț executată de 
Boștină.

în absența lui Mirel Rădoi, 
accidentat, banderola de căpi
tan al Stelei a fost preluată de 
Sorin Paraschiv.

Returul întâlnirii dintre 
cele două echipe va avea loc 
pe 2 august 2006, la București, 
pe Stadionul Național din Com
plexul Sportiv „Lia Manoliu", 
de la ora 20.30.

N.D. Gorica: Simcici - Niko- 
lici, Srebnici, Șuier ( Nikoli- 
ci '86), Pitamici - Demirovici, 
Kovacevici, Jokici ( Rexhay 
'74), Dedici - Sturm, Matavz. 
Antrenor: Pavel Pinni;

Steaua: Carlos - P. Marin, 
D. Goian, Ghionea, Neșu - Ni- 
coliță, Lovin, Paraschiv (Cris- 
tocea '69), Boștină (Oprița '69)

Antrenor: Cosmin Olăroiu.
Cartonașe galbene: Șuier '53 

/ P. Marin '42, Paraschiv '57
Meciul, disputat pe stadionul 

Sportni Park din Gorica.

I

Consolare. Echipa națională de polo juniori a 
României va juca pentru locurile 9-10 la Campionatul Euro
pean de la Oradea, după ce a învins, cu scorul de 12-9 (2- 
1, 3-3, 4-2, 3-3), reprezentativa Sloveniei. Astfel, reprezen
tativa under 18 a României va juca pentru locurile 9-10 
cu câștigătoarea din meciul Italia-Rusia. (Foto: Gabriel Nuțiu)

Internazionale Milano este campioană
■ Juventus Torino a 
câștigat pe teren titlul în 
sezonul 2005/2006, în 
fața echipei AC Milan.

Roma (M.F.) - Echipa Inter
nazionale Milano, care a în
cheiat pe locul trei ediția 2005/ 
2006 a Campionatului Italiei, 
a fost desemnată campioană 
națională de către Federația 
Italiană de Fotbal (FIGC), în 
urma sancțiunilor impuse 
cluburilor Juventus și AC Mi
lan în scandalul din fotbalul 
italian, informează AFP. „în 
cazul unor sancțiuni ce pro
duc schimbări în clasament, 
ca de exemplu punct de pe
nalitate sau retrogradări, este 
prevăzută atribuirea automa
tă a titlului de campioană e- 
chipei care urcă pe primul loc 
în clasament", se arată într-un

Inter a câștigat, indirect, disputele cu Juventus și A.C. Milan.(Foto epa)

comunicat al forului italian, 
dat publicității miercuri. 
Echipa Juventus Torino a fost 
retrogradată în Serie B, și a 
primit 17 puncte de penaliza
re pentru sezonul 2006/ 2007.

AC Milan va evolua în Serie 
A, dar a fost penalizată cu 30 
de puncte în sezonul 2005/2006, 
ocupând în final locul trei în cla
sament. Comisarul FIGC, Gui
do Rossi, a precizat în comuni

cat că această decizie a fost lua-. 
tă în urma propunerii formu-, 
late de o comisie de experți ce 
a analizat această situație.

Clubul Internazionale câștigă 
astfel cel de-al 14-lea titlu din is
torie, după 17 ani de la obține
rea ultimului trofeu național. 
Pe de altă parte, federația ita
liană a decis să nu atribuie 
titlul de campioană pentru se
zonul 2004/2005, care i-a fost re
vocat grupării Juventus Torino.

în urma sentințelor dictate’ 
de Comisia Federală de Apel, 
FIGC a trimis la UEFA lista 
echipelor participante în cupe
le europene: Inter Milano și 
AS Roma sunt calificate di
rect în Liga Campionilor; AC 
Milan și Chievo Verona vor 
disputa turul trei preliminar 
al Ligii Campionilor; Paler
mo, Livorno și AC Parma vor 
evolua în Cupa UEFA.

Moggi nu renunță la luptă
■ Fostul oficial al lui 
Juventus este profund 
dezamăgit să vadă că 
echipa joacă în Serie B.

Torino (M.F.) - Fostul di
rector general al clubului 
Juventus Torino, Luciano 
Moggi, a declarat că va con
tinua să apere gruparea i- 
taliană, fiind convins de fap
tul că toate acuzațiile for
mulate în urma scandalului 
din fotbalul italian vor fi 
retrase^

„Sunt bucuros pentru cei 
care au reușit să se salveze, 
dar nemulțumit de decizia 
luată în cazul clubului 
Juventus, pe care îl voi 
apăra. Juventus nu are ce

să-și reproșeze, pentru că 
oficialii acestui club s-au 
comportat întotdeauna în 
mod corect. Veți vedea că 
toate acuzațiile vor fi re
trase."
Juventus are inamici

Pe de altă parte, în întâl
nirea cu reprezentanții 
mass-media organizată la 
un hotel din Torino, Lucia
no Moggi, a mai ținut să 
precizeze următoarele: „Vom 
vedea dacă vor reuși să-l 
scoată pe Moggi din lumea 
fotbalului. Asta înseamnă că 
Juventus are mulți inamici, 
iar eu știam acest lucru. 
Sunt mulțumit de faptul că 
oamenii sunt alături de 
mine și mă sprijină".

Kaka rămâne la A.C. Milan
Roma (M.F.) - Mijlocașul 

echipei AC Milan, Kaka, a 
declarat că va rămâne la gru
parea italiană, în ciuda ofer
telor primite pentru transfe
rul său de la cluburi precum 
Real Madrid și Chelsea, infor
mează cotidianul Marca. „Su
porterii pot să stea liniștiți, 
deoarece voi rămâne la AC 
Milan. Sunt foarte legat de 
această echipă. Tot ce s-a 
scris în ultima perioadă sunt 
pure speculații. Sunt foarte fe
ricit și sunt nerăbdător să în
cepem campionatul", a decla
rat jucătorul brazilian.

Kaka a comentat, de aseme
nea, decizia luată de Comisia 
Federală de Apel în cazul 
grupării AC Milan. „Sunt 
foarte mulțumit că vom juca 
în turul trei preliminar al 
LigiL>2ampionilor. Nu aș fi

Kaka este fericit. (Foto. EPA)

avut nicio problemă în a con
tinua cu AC Milan, chiar 
dacă lucrurile ar fi stat altfel. 
Sunt mulțumit de contractul 
pe care l-am semnat cu AC 
Milan", a mai spus brazilia
nul în vârstă de 24 de ani.

Ofertă concretă 
pentru Aston Vila

Londra (M.F.) - Un con
sorțiu a înaintat o ofertă de 
94 de milioane de euro pentru 
cumpărarea clubului Aston 
Villa, a anunțat cotidianul bri
tanic Birmingham Post, citat 
de AFP. Consorțiul este condus 
de omul de afaceri Michael 
Neville, suporter al formației 
Aston Villa, încă din copilărie.

Potrivit publicației citate, 
Neville a mai încercat in ur
mă cu zece luni să achizițio
neze clubul de fotbal, dar a 
fost nevoit să se retragă, deoa
rece nu a mai fost sprijinit de 
partenerii săi.

/•

Decizie, 
înscrierea 
echipei AO Milan 
în fijga Campi
onilor trebuie să 
fie confirmată de 
UEFA, după ce 
Comisia Federală 
de Apel a Fede
rației Italiene de 
Fotbal (FIGC) a 
micșorat 
sancțiunea dic
tată grupării 
milaneze în 
urma apelului 
formulat.

(Foto: EPA)
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Vând ap. 2 camere (03)

• Brad, semidecomandate, cu îmbunătățiri, etaj 
3, bloc de cărămidă, zonă centrală gol, preț 
negociabil. Tel. 0745/658671, 0745/658670, 
0254/611191 (după ora 21,00).

• decomandate, bloc turn Ml, etaj 8, preț
800 milioane lei, negociabil. Tel. 225070. 
(4/27.07)

• Deva, Zamfirescu, bl. CI, etaj 4, ap. 40, 
preț 1 mid. lei, negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere la etajele 1 ■ 2. Tel.

54 223711 .5/18.07)

• apartament 2 camere, zona OM, etl, zonă 
foarte liniștită relații la tel. 0723/464188 sau 
0745/170750.
• semidecomandate,Gojdu, complet amenajat, 
ST 48 mp, preț 83.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al) 
circuit, et 1, contorizări, balcon, (ară 
îmbunătățiri, ocupabil imediat, preț 80.000 ron. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, circuit, contorizări, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță et 3, I. Maniu, preț 
110.000 RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• urgent, dec, CT, termopane, parchet, gresie, 
faianță 62 mp, Zona Dorobanți, preț 130.000 
RON, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• Gojdu, ST-48mp + centralătermică + tavane 
false, spoturi, parchet + gresie + faianță Preț 
110.000 RON. Tel. 235.208,0724/620358. (A6)
• semidecomandate, zona Gojdu, etaj 2, bloc 
cărămidă contorizări, ocupabil imediat preț 
95.000 ron, negociabil. Tel. 235.208,0721/985.256. 
(A6)
• zona liceelor, parchet in camere, balcon, 
apometre, repartitoare, et 1, zonă liniștită preț 
82.000 RON, neg., ocupabil imediat, tel. 235.208; 
0721/985.256. (A6)
• urgent, zona Uzo Balcan, et. 1, balcon mare, 
modernizări, preț 61.500 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Astoria, balcon, st= 50 mp, et. 2, 
modernizări, preț 95.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Al. Armatei, et intermediar, 
balcon, modernizări, preț 78.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Miu Maniu, semidec., et. 1, parchet, balcon 
mare închis, contorizări, preț 107.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• zona Dada, sdec., repartitoare, apometre, 
parchet laminat gresie, faianță preț 65.000,

îtrîON, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• B-dul Dada, parchet, gresie, apometre, gaz, 
balcon, et. intermediar, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Progresul, circuit, et. III, parchet, gresie, 
faianță CT, inst. sanitare noi, preț 100.000 RON, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, dec., parchet apometre, reparti
toare, balcon închis, sau schimb cu garsonieră 
preț 83.000 RON, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Udo, dec., parchet, gresie, faianță CT, 
apometre, 2 balcoane, termopane, mobilat preț 
145.000 RON, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Maniu, parchet, apometre, reparti
toare, gaz contorizat vedere în 2 părți, balcon 
închis, tel. 0745/786578 (A8)

zona piață etaj intermediar, dec., centrală 
-vrem-iică termopan, gresie, faianță parchet, 

parțial mobilat balcon închis, modificări. Preț 
1,100 mid., neg., tel. 211075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• idtracentral, etaj intermediar, dec., 2 balcoane, 
vedere la bulevard, gresie, faianță lamelar, 
contorizări, parțial mobilat totul nou, st 64 mp. 
Preț 1,250 mii., tel. 211075, 0726/130557, 
0740/232043JA3)
• zona Bălcescu, bloc de cărămidă etaj 2 din 4, 
dec., parchet gresie, faianță centrală termică 
termopan, bine întreținut, preț 1,250 mid., tel. 
211075,0726/679557,0745/666447. (A3)
• zona 22 Decembrie, 65 mp, dec., centrală 
termică gresie, faianță parchet vedere în 2 
părți, preț 1,100 mid., neg., tel. 211075, 
0747/779751,0726/130557. (A3)
• zona Bejan, etaj 1, dec., contorizări, bine 
întreținut Preț 550 mii., tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zona Zamfirescu, dec., centrală termică 
parchet, balcon închis la bucătărie, vedere în 2 
părți, suprafață mare, preț 1,050 mid., tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zonă ultracentrală contorizări, parchet fără 
amenajări. Preț 850 mii., tel. 211075, 0740/232043, 
0726/130557. (A3)
• zona Scărișoara, etaj 1, contorizări, balcon, 
fără îmbunătățiri, preț 670 mii. Tel. 211075, 
0745/666447,0726/679557. (A3)
• zona Dadă etaj 1, parchet de stejar, gresie și 
faianță, bine întreținut bloc de cărămidă 
ocupabil azi, preț bun, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (A4)
■ zona Crițului, 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 Șc. Gen. Nr. 4, centrală 
termică mici modificări, parchet balcon închis, 
preț 90.000 ron, neg., se acceptă și credit tel. 
0745/302200,0723/251498,232808 (A4)
• zona pieței centrale, bucătărie mărită 50 mp, 
parchet gresie, faianță bine întreținut, 
contorizări, ocupabil imediat, preț 95.000 ron, 
neg., zonă liniștită tel. 232808 0723/251498 (A4)
• etaj 3, 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 ■ tipia, etaj 2, fără modificări, 
balcon, parchet faianță, gaz 2 focuri, ocupabil 
repede, urgent, preț 115.000 RON, tel. 
0745/302200,0788/165702.  (A4)
• lutiu Maniu, 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)
• Bejan, etaj 3, balcon, îmbunătățiri, preț 68000 
ron. Tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Crițului, 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)
■ Deva, M, Eminescu, etaj 2, semidecomandate, 
balcon închis, parchet 48 mo, preț 95.000 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, modficat modem, gresie, faianță 
parchet balcon cu cămară baie modernă Al. 
Patriei, preț 106.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• circuit etaj 1, contorizări, parchet, reparti
toare, balcon, Al. Jiului, preț 84.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0721/577366. (A5)
• etajă 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)
■ eta| Intennedar, dec., contorizări, balcon, Al. 
Straiului, preț 59.000 ron, neg., tel. 223400, 
0721/436384,0742/005228 (A5)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• urgent apartament 2 camera, 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, 
0723/251498232809. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• zona Udo, centrală termică gresie, faianță 
parchet amenajat bucătărie modificată mobilă 
de bucătărie nouă vedere la bulevard. Preț 1,400 
mid, tel. 211075,0745/666447,0726/679557. (A3)
• urgent zona Ion Creangă decomandate, 
balcon, amenajări moderne, centrală termică 
preț 145.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Dorobanți, 2 balcoane, 
modernizări, centrală termica, preț 150.000 ron. 
Tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron. Tel. 0740/013971. (A2)
• zona Caipalt 90 mp, decomandate, bloc de 
cărămidă Dalcon mare, contorizări, parchet 
bine întreținut preț 148000 ron, neg, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 232808 (A4)
• etaj 1, 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, centrală termică proprie, parchet 
laminat gresie, faianță balcon închis, beci, Al. 
Neptun, preț 142.000 ron, tel. 223400,0720/387898 
0740/-i4688.(A5)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• apartament 3-4 camere decomandate, cu sau 
fără amenajări, indiferent de zonă etaj 1,2,3, se 
oferă 150.000 ron, la vedere, urgent tel. 
0723/251498 232808 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• ugent, decomandate, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică st 90 mp, et 1 zona Romsilva, 
preț 1380 mid, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• zona Ion 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. 235.208, 
0721/985.256. (A6)
• decomandate, 4 camere, zona Piață etaj 1, 
C.T., 2 băi, 2 balcoane. Preț 140.000 ron, nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• te zona Banca Transilvania, dec, et2, parchet 
gresie, faianță CT, st 90 mp, preț 54.000 euro, 
neg., tel. 208003,230324. (A7)
• zonă centrală, ap. 6 camere, 3 băi, CT, gresie, 
faianță parchet în camere, saună modificat 
foarte bine amenajat merită văzut et interme
diar, preț 400.000 RON, tel. 235.208; 0724/620358 
(A6)
• In Da 8 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 
73.000 euro, neg, tel. 0740/173.103. (A7)

■ etaj 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, gresie, faianță 
contorizări, Zamfirescu, preț 160.000 lei, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, 2 băi, 2 
balcoane, vedere în 2 părți, amenajat modem, 
Mihai Viteazul, preț 59.000 euro, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0742/005228 (A5)
• ap. 4 cam. 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)
• ap. 4 cam. 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)
■ ugenL zona Mărăști, etaj 2, decomandate, 3 
balcoane, 2 băi, preț 150.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona loan Corvin, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică preț 145.000 ron. Tel. 
0740/013971. (A2)
• doc, centrală termică proprie, 2 băi, etaj 1, 
parchet Calea Zarandului, preț 140.000, fon, tel. 
223400,0724/169303,0720/387896,0742/005228 
(A5)
• dec, suprafață totală 100 mp, contorizări, 
Dorobanți, preț 46.000 euro, tel. 223400, 
O720Z387896.0740/914688 (A5'

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

• casă 4 camere, bucătărie mare, baie și 
grădină în Orăștie. Informații la tel. 0269/239553. 
(T)

• casă h Deva, zona Aurel Vlaicu, teren 662 
mp, casă 220 mp, preț 160.000 euro. Tel. 
0722/380574.(5/19.07)

• 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)
• zonă centrală 2 intrări, 3 cam., 2 băi, 2 
bucătării, pivniță 600 mp teren (livadă), preț 350 
000 ron, tel 215212. (Al)
• viă P+E+M, superamenajată 8 camere, 2 băi, 
termopane, 2 centrale termice, 3 garaje, videoin- 
terfon, la cheie, de lux, grădină 2.000 mp, preț 
negociabil. Tel. 235.208 0721/985256. (A6)
• Hunedoara, zona Chizid + D + P + M„ 6 
camere, bucătărie + baie + gresie + faianță + 
parchet în camere + scară interioară + centrală 
termică Tel. 235.208 0724/620358. (A6)
• zonă centrală Deva, 5 camere, centrală 
termică baie, bucătărie, parchet, hol, garaj, 
grădină Merită văzută Preț 110.000 euro nego
ciabil. Tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• pe Eminescu, construcție modestă curte, 
grădină și teren total 825 mp, fs 18 m. Preț 
115.000 euro, neg., tel. 0745/640.725. (A7)
• Deva, vfiă, 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, vfiă, 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 camera, bucătărie, hol, apă curentă gaz 
metan, canalizare, st 400 mp, zona Călugăreni, 
preț 230.000 ron, tel. 223400, 0720/387896, 
0740/914688 iA5)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
plata imediat Tel. 215212. (Al)
• casă to Rădulești, 2 camere, bucătărie, anexe, 
teren 1000 mp, preț 50.000 ron, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

Vând case la țară (17)

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

• casă curte, grădină Baia de Criș ■ Rișca, 11 km 
de Brad. Tel. 0254/617298 0740/777151. (6/27.07)

• tocomunaTopleț,la8km 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)

• ugent, 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)

• zona Vețel, construcție 2002, living mare, 2 
dormitoare, hol, bucătăne, baie, sc 130 mp, teren 
1700 mp, gresie, faianță parchet lamelar, 
centrală termică Preț 1,200 mid., tel. 211075, 
0740/232043,0726/130557. (A31

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi, și VW 
Golf 1993, stare foarte bună Tel. 241044, după 
ora 17. (D
• casă de vacanță living, 2 camere, bucătărie, 
baie, gresie, faiață parchet CT, bucătărie de 
vară atelier, curte 100 mp, viță de vie 80 mp, 
teren 2000 mp, anexe, sistem alarmă preț 55.000 
euro, neg., tel. 0746/779288 (A8)

Vând garsoniere (19)

• Deva, zona Gării, et 1, balcon închis cu 
termopan, ușă metalică ST 32. mp, parchet, 
contorizări, preț 76.000 ron. Tel. 0726/710903. (Al)
• urgent dec, ST 38 mp, CT, parchet gresie, 
faianță balcon închis cu termopan, zona 
Astoria, preț 830 mii., neg, tel. 0742/019.418 (Al)
• zona pieței, 40 mp, decomandate, etaj 2, 
balcon închis, baie mare, parchet gaz 2 focuri, 
ocupabilă repede, urgent 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)
• to zona Dacia, parter, 2 camere, neamenajată 
contorizări, liberă Preț 550 mii. lei, neg., tel. 
206.003,230324. (A7)

(56161)> Personal calificat- 
JL* *____ ____ • ■

• semidecomandate, 2 balcoane, etaj 2, 
ne/mobilat, Brad, central nou, preț nego
ciabil. Tel. 0724/340886, 0254/231341. 
(5/24.07)

• urgent decomandate, ultracentral, de lux, 
toate utilitățile, modificat parțial, mobilat la 
comandă preț 58.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/041241. (T)
• Deva, zonă liniștită et. 1, CT, balcon, 
termopane, parchet, preț 114.000 RON. Tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță zona Devasat, preț 1350 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0742/019418 (Al)
• dec, CT, parter, zona Carpați, preț 120.000 
RON, neg, tel. 0740/210780. (Al)
• dec,CT, parchet gresie, faianță 1 baie, parter, 
zona Carpați, preț 120.000 Ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona Uiacidut et. intermediar, 2 băi, balcon 
închis, parchet, gresie, faianță ontorizări, preț 
160.000 RON, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Eminescu, dec, gresie, faianță, parchet 
laminat CT, 2 balcoane închise, 2 băi, etaj bun, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona Udo, dec, parchet, apometre, CT, balcon 
9 m, închis, et. intermediar, preț neg, tel. 
0746/779288 (A8)
• zonă ultracentrală, dec, balcon, boxă 
bucătărie mărită centrală termică gresie, 
faianță lamelar, totul nou, suprafață mare. Preț 
1380 mid, neg. Tel. 2111075, 0745/666447, 
0726/130557. (A3)
• zonă idtracentrală, 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)

- produse șî preparate din
came

- produse și preparate din
lapte

- o gamă largă de produse
alimentare

CARBENTA S R L

• Fwd Fiesta Ambwnte & lu l^ieurn. jjrrt (IP 
iwil Fasan. reducere 500 mi
Ford Feon, reducere 'OOeurv
tod MMto diesel Ambiente. dt la 1,1990 curii

• Ford Mondeo iwozini Ambiente, di la Ml® «ro

Deva, Calea Zarandului, nr. 28, DN 7
TEL: O2MZ22O181 / 184

e-mail:f ord. deva@smart.ro

SCXZIETATEA DE MlgfcGFINANȚARE

AURORA S.A.
oferă societăților comerciale mici și mijlocii și persoanelor fizice autorizate în 

desfășurarea de activități economice, 

CREDITffifajNDIȚII AS&JAJOASE !

TRATAMENTE
ACUPUNCTURA - HOMEOPATIE

Cabinet medical
"ECHINACEA’’

- dr. GHTJĂ CARMEN, 
medic de familie 

medic specialist medicină generală - 
pediatrie, g

Homeopatie, Acupunctură, 
Deva, Str. Dorobanți, bl. 22, sc. C, B 

ap. 25, tel. 0254-219999 sau 0722/567208.

Destinație:
- asigurarea capitalului de lucru;
- modernizarea tehnologiei;
- investiții în vederea dezvoltării afacerii.

Se asigură:
- operativitate în analiza și acordarea creditului;
- consultanță financiară gratuită;
- documentație simplificată;
- dobânzi convenabile și comisioane reduse.

Informații: 0254/219112, 219580, 0741/073215

www.aurora.com.ro Oar; L-V inîre orele10-14

Orgaruzeozo cursuri de formare profesională pentru 

inspector protecția muncii 
înscrierile se lat la punctul fle lucre din Deva 

str. George Cosbur nr. 3

Tel, 0744 / 650019 1 e-mail buzeaS

Acordă credite pentru demararea unei afaceri, capital de lucru și investiții, 
oenencian. •ooaetaț con rc^ ,

9 PROCAR IND S.R.L. Deva
in cate oe unic Distribuitor, comercialii
• Profite Efviaf pentru tâmpiăna de aluminiu;

•Persoana bin autorizate In afaceri.
Dobânzi convenabile si comisioane redusei

Informații: tel.: 0254 219112.219580,0741073215
www.aurora.com.ro

(56168)

• Mi 9 KMG și pentru tamntetffâ PVC; 
22Decemoie, t Feronerie pentru lâ^ăria din ahmmw

• Panduri pentw uși și ptecâri dwease;
• Gtefcri cin mannură comprafi, aUmu și PVC.

(56167)

mailto:deva@smart.ro
http://www.aurora.com.ro
http://www.aurora.com.ro
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S.C^Sepe Instal Com S.R.L. Orăștie
e construcții metalice, industriale și pentru terți,
x * ' *■ ....................
e
c 
u 
I 
ă

instalații de ridicat, 
lucrări prin așchiere, instalații electrice, 

e și de gaz, aer condiționat, 
autorizați ISCIR, PTA 1 și PTC 9. 

'suplimentare ia 
itiul 0254-243335 Fax 0254- 243334

• găsiți ceea ce căutați! 
Ui Vă așteptăm!

CCRAMJ
contabil- ANGAJEAZĂ 
CONTABILITATE PRIMARA
CERINȚE:
-cunoștințe minime de 
contabilitate;

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

-salariu motlvant.
(57877)

ÎNSCRIE-TE ACUM LA CURSURI! «ucnHeoi*
-OPERARE PC (dapă programa ECDL) 
-CURSURI DE VARĂ PENTRU COPII 
(EqualSIdife și Junior Web)
-LIMBI STRĂINE

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

(56960) 

FLORIDA IMPEX
SU“" ■ TÂMPLĂRIE PVC SI ALUMINIU PROFILA REHAU-----------------------------FI ALUMINIU PROFILA REHAU

■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE «RULOURI 
10% REDUCERE

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

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

DEVA.
str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

IXfUOTIl DMSTR1M8LM

SERVICII DE CURĂȚENIE

l

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

Tel/Fax:0254/231552 Mobil:0721/O32271 g

TRANSPORT PERSOANE
România - Italia ■ Franța Jponio w„wdb*Wtai*r»  

IWrtlkrai

CONTABIL- SEF 
CERINȚE:
-oxperttanâ in domaniu min.S ani; 
■cunaftlnțe IT;
-vârsta maximi 45 ani. 
AVANTAJE:

-aalariu motlvant; 
-condiții de lucru într-o 
echlp*  dinamica

Rol. la Tal0723/400 636 sau 0254/772 221

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

euro dus 
euro dus-întors ■15 zile 
eurodus-întors-Mrieg

• mb St 35 mp, etaj 3, M. Eminescu, 
amenajată, ocupabllă imediat Merită văzută. 
Preț 56.000 ron, negociabil. Tel. 0721/985.256, 
0724/620 358. (A6)
o zona Șc. Gen. Nr. 4 ■ Gojdu, modificată, etaj 1, 
contorizări, parchet gresie, faianță, bine 
întreținută sau schimb cu apartament 2 camere, 
în zona Gojdu, piață, Progresului, se oferă 
maxim 50.000 ron la vedere, tel. 0723/251498, 
232809. (A4)
• ki 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 ZarTraseu, dec., balcon închis, parchet, 
contorizări apă, gaz, et4. Preț 750 mii- neg., tel. 
206.003,230324. (A7)
• zona I i’ ST 33 mp, CT, gresie, faianță, 
parchet balcon, bine întreținută, preț 80.000 
RON, tet: 2352 ,0724/620358. (A6)
• zona Dada, dec, et intermediar, parchet 
gresie, faianță, contorizări, bucătărie mare, preț 
negociabil, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet apometre, 
repartitoare, gaz, bine întreținută, preț 60.000 
RON, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, bucătărie, baie, et intermediar, 
parchet apometre, gaz, balcon, suprafața 40 
mp, preț 55.000 RON, tel. 0746/779288. (A8)
• zona Eminescu, parchet gresie, faianță, dec., 
contorizări, etaj bun, preț 55.000 RON, neg- tel. 
0746/779288 (A8)
• confort 1, 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 ron. 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)
• ser Mnam 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 ron, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• etaj L dec., gresie, faianță, termopane, ușă 
schimbată, bed, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
ran, te!223400,072U436384,0742/005228 (A5)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 1 ha teren intravilan, Deva, parcelat str. 
Roci, parcele între 250 mp și 6.000 mp, preț 
13 euro mp, negociabil. Tel. 0743/139030. 
<3/26.07)

• 2300 mp teren intravilan, in Deva, Str. Alunului 
(zonă de agrement case de vacanță). Tel. 
227242. (D
• 3000 mp teren arabil în satul Sântuhalm și 
pădure de salcâm în satul Lunca, drum acces cu 
tractorul, 1000 mp, preț negociabil. Tel. 213053. 
CD
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (D

• Hravlan, In 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)

• toed*  casă, 3516 mp, fs 22 m, apă gaz, curent, 
zonă plană, liniștită, Hășdat ■ Hunedoara, preț 
15 euro mp, negociabil. Tel. 0723/005657, 
0747/191372CT)
• Wravflan, 4400 mp, zona Zăvoi, toate 
utilitățile, Fs 65 m, preț 35 euro/mp. Tel. 235.208, 
0724/620.358 (A6)
• Int flan, 2000 mp, Șoimuș, 6 km de Deva, 
drumul spre Boholt zonă cu vile, pitorească, 
toate utilitățile (gaz, apă, energie electrică), preț 
10 euro/mp, negociabil. Tel. 235.208, 
0721/985256. (A6)
• teren Hlavlan, zona Archia, st 6000 mp, fs 21 
m, preț 8 euro/mp, neg- posibilități parcelare, 
tel. 211075,0745/666447,0726/679557.  (A3)
• teren tatravlan, Sântuhalm, 2250, vizavi de 
Petrom, pe stânga, preț 8 euro/mp, tel. 211075, 
0726/679557,0745/666447. (A3)
• tatravlan, 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-o 
zonă de locuințe a municipiului Deva, preț 10 
euro/mp, teL 223400,0724/169303,0742/005228. 
(A5)
• tab la DN7, între Deva șl Simeria, 2 
parcele alăturate a 3600 mp fiecare, utilități în 
zonă preț 25 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688 (A5)
• 3 parcele de 800 mp, 20x40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept și panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg, tel. 223400,0724/169303. 
(A5)

Calculatoare si accesorii 
(51)

P-to Wcffirief nr 5B/10, te! 0354 405002

O BENE international 

calculatoare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

Promoție:
PIV '© ron

• kitravlan, el 1258 mp, front stradal 30 metri, 
utilități în zonă Zăvoi - Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

Cumpăr teren (22)

■ urgent, 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva 
sau împrejurimi, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• 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, 
0721/985256 (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 
Zamfireseu. 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)

Imobile chirii (29)

• caut penbu închiriat apartament 2 camere, 
ne/mobilat pe termen lung, ofer 60 • 70 euro pe 
lună fără intermediari. Tel. 0726/696719. (T)
• primesc ta 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. (Al) 
închiriez 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. 235.208,0724/620358 (A6)
• oterspreînchiriere2ap.cu2cam., 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. 0746779288 
(A8)
• ofer spre închiriere vilă P+l, mobilată utilată 
cramă piscină preț 800 euro/lună tel. 
0746/779288 (A8)
• oier spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat 
contorizări, zonă liniștită preț 80 euro/lună teî. 
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. dec., mobilat zona Aleea Jiului, preț 100 
euro. tel. 211075,0745/666447,0726/130557.  (A3)
• ap.3 cam. dec- amenajat, mobilat utilat zona 
Bălcescu, preț 200 euro, tel. 211075,0745/666447, 
0726/130557. (A3)

• spațiu comercial, zonă ultracentrală clădirea 
Romarta. etaj 1, ptr. sediu firmă birouri, 
amenajat la cheie, st 25 mp, preț 300 euro, tel. 
211075,0745/666447,0726/130557.(  A3)
• AL Patriei, parter, 2 camere semidecoman- 
date, centrală termică mobilat frumos, 50 mp, 
preț 170 euro/lună și garanție. Tel. 0745/367893. 
(A2)
• kdki Maniu, etaj 9,3 camere decomandate, 
centrală termică mobilă nouă amenajări 
deosebite, dotări, preț 250 euro/lună și garanție. 
Tel. 0745/367893. (A2)
• Dorobanți, garsonieră decomandate, 
mobilată contorizări, preț 100 euro/lună și 
garanție penbu cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ALSIreiubd, garsonieră mobilată utilată chel
tuieli mici iarna, etaj 4, izolat, zugrăvit, pe 
termen lung, preț 80 euro/lună plus garanție 
pentru cheltuieli. Tel. 0745/367893. (A2)
• ofer spre închiriere garsonieră zonă ultracen
trală et 2, gresie, faință parchet, balcon, 
contorizări, mobilată și utilată preț 110 
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.2camere, zona Miorița, 
balcon, contorizări, mobilat și utilat, preț 150 
euro/lună tel. 235.208; 0724/620358 (A6)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310 Berlină af 1997, culoare 
argintie, 66.000 km parcurși, stare foarte bună 
radio, închidere centralizată alarmă piese 
rezervă preț 7800 ron, negociabil. Tel. 
0723/320995. (T)
• vând Dada 1310, cu probleme la caroserie, af 
1989. Tel. 260412. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abridit cu ridicătoare, macara ridică
1500 kg, preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• vând combină Class, masa m, 2 trac
toare U KO, presă baloți pe ață freză.

nouă etc, sl ladă frigorifică Arctic, preț 
negodabO. Tal 0254/246342,0745/468766, 
0721/93463L (6/2407)

• vând motocositoare motor Brașov, stare 
foarte bună de funcționare, preț negociabil. Tel. 
0257/434498, după ora 21. (10/27.07)
• vând tractor U 650,2 remorci (RM2), disc mare 
și plug. Tel. 0743/693527.(7)
• vând tractor, remorcă 5 tone, disc mare, plug, 
grapă Tel. 0743/693527. (T)

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

TIMISOARA Str. Ion lonescu de la Brad nr. 29
Tel. 0256-400774, Fax. 0256-400777
E-mail: instaltm@melinda.ro

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 mobiă bucătărie, mobilă hol, servantă 
birou, mașină de spălat automată combină fri
gorifică mochete, prețuri accesibile. Tel. 218084, 
0722/586808 0724/643M5. T
• vând mobilă de bucătărie, culoare albă, 
compusă din 6 corpuri, stare perfectă preț 250 
ron, negociabil. Tel. 0723/961213,0741/780086. (D

Televizoare (48)
• vând TV Beko, diag. 54 cm, stare perfectă de 
funcționare, argintiu, preț 400 ron, negociabil. 
Tel. 0723/961212,0741/780086.  (T)

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 40/35, preț 650 ron. Tel. 
213908 0741/138994. (T)
• vând pereți tip Bârcea pentru construcție de 
casă garaj, cabană etc, preț foarte avantajos. 
Tel. 260412. (D

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic 240 litri, motor nou, preț
300 ron și bicicletă pentru fete 10 ■ 12 ani, preț
100 ron. Tel. 0254/221677. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând căței rasa Boxer german. Tel.
0723/506443.0721/769937. (T)

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

• vând onoakă preț 4.000 lei/kg. Relații la tel. 
0254/212083, seara, și 0722/524983. (T)

• vând ovăz cantitate mare, preț 2200 lei 
kg, de ta o tonă ta sus, preț negi bl TeL 
02! • 0745/468766, 0721/B3463L
(6/2407) 

• vând orzoaică preț 4.000 lei/kg. Tel. 212083, 
seara, 0722/524983. (T)

• vând turmă de 300 oi, satul Spâni, nr. 23, 
comma Tun , preț la vedere. TeL 
0722/148460,0720/483370. (6/2407)

(48918)

RECLAME
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flUTOCOH
Singurul Dealer autorizat 5K0DA

ANGAJEAZĂ 
REFERENT VĂNZĂRI 
PENTRU SHOWROOM-UL DIN DEVA

CV-urile se depun la sediul Autocord din B-dul 22 Decembrie, Bl. 4, 
fax: 0254/224522 sau mail: vânzări@autocord.ro.

Data limită de depunere a CV-u rilor este 10 august 2006. (58281)

Decese (75)

Mulțumim celor care au fost alături de noi și l-au condus 
pe ultimul drum pe cel care a fost

ing. GROZA ROMULUS
Familia.

.‘ele (61)

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

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

Matrimoniale (69)

• tânăr 28/172/70, pe picioare proprii, doresc 
alături la bine și la rău, la ușor și la greu, o tânără 
manierată, cu bun simț, cu simțul umorului, 
gospodină Nu am vicii, nici obligații. Tel. 
0747/384085. (T)
• tânăr cu dublă cetățenie doresc cunoștință cu 
tânără doamnă sau domnișoară pentru 
prietenie, căsătorie, petrecerea timpului liber. 
Rog seriozitate. Rog fără bip-uri. Tel. 
0743/7604280)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

J execut la comandă goblene pe diagramă 
orice model, aspect foarte frumos. Pun la 
dispoziția clientului cataloage de prezentare. 
Informații la telefon 0729/942180.
• fotograf profesionist execut, la nunți, 
fotografii pe sistem digital sau clasic și filmări 
pe sistem DVD. Tel. 0726/715670.0)
• 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)

Oferte locuri de muncă (74)

• montator accesorii pentru calapoade, Petrila, 
^posturi, data limită 1.08 Tel. 213244
■» montator steaniambluri Călan, 2 posturi, 
data limită 30.67.Tel. 213244
• montator subansambluri, Hațeg, 9 posturi, 
data limită 31.08 Tel. 213244.
• montator sidiansambtari, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 5.08 Tel. 213244
• montator subansambluri, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• montator subansambluri, Hunedoara 98 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244

Primăria comunei Teliucu Inferior, 
cu sediul în loc. Teliucu Inferior, Str. Minei, nr. 2, jud. 
Hunedoara, repetă scoaterea la vânzare, prin licitație 

publică cu strigare, în data de 12.08.2006, ora 15.00, 
țeavă cu O 219 mm, în lungime de 617 ml (izolată) 

Prețul de pornire a licitației este 
de 35 lei RON ml de țeavă.

Pentru alte informații, începând cu data de 01.08.2006, 
sunați la telefon nr. 0254/738105.

în cazul neadjudecării, licitația se va relua în 5 zile, în 
data de 16.08.2006.

(58254)

SOCIETATE COMERCIALĂ producție, Deva, angajează:

1. ASiSTENT(Ă) COMERCIAL, 
cunascâtar al &nbâor francaxa ți germana, 
cu minim 4» expenențâ.

2. TEHNICIAN PROBUCJHE, minim 
KcetM-2 sau «xparianfâ mecanică. Sun» 
dorite cvncfănl» de franceză ți apararaa 
mrifinliw Qi.

Ațtept&M cu rapiditate CV-urile >i scrisorile de intenție succinte la numărul de FAX: 
0254/23X760. (57639)

SC MACON SA DEVA
ANGAJEAZĂ:

Personal în vederea calificării sau 
recalificării în meseria 

de fierar-betonist.
CERINȚE:
■ să 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)

• 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, Gheorghe Barițiu, nr. 13, Deva.

(11/25.07)

• SC Șer^Mureș.SA -„Punctul de luerjj Germisara - 
Geoagiu-^ai angâiea?a agenți de pa?a cu atestat și 
experiența. Presel.ecția va avea loc sampata 29 iulie 
a.c.,la Hptel Germisara. ora 10. Persoana de contact 
Parascn 'a Cornel, tel. 0727/228182, (2/26.07)

• Societate comercială angajează conducător 
auto, cat. C+E, și muncitori necalificați, pentru 
depozit Deva. Relații latei. 0729/009776. (7/24.07)

• montator subansambluri, Orăștie, 43 posturi, 
data limită 1808, perioadă determinată Tel. 
213244
• motorist, Deva, 1 post, data limită 30.07., 
perioadă determinată Tel. 213244
• motorist la motoagregate și mașini în silvi
cultură Simeria, 1 post, data limita 30.07. Tel. 
213244.
• muncitor to activitatea de gospodărire a 
șpanului, Petrila, 4 posturi, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• muncitor necoMiat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Aninoasa, 2 posturi, data 
Omită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat în agricultură Deva, 10 
posturi, data limită 30.07. Tel 213244.

• immdtor necaMIcat în agricultură Hațeg, 8 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• immdtor necaMIcat în agricultură Simeria, 1 
post, data limită 25.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat în agricultură Simeria, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post, data limită 10.10. Tel. 213244
• muncitor necaMicat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post, data limită 11.10., perioadă 
determinată Tel. 213244.
• muncitor necaMicat în industria confecțiilor, 
i’efrowni, 20 posturi, data limită 10.02. Tei. 
213244.
• muncitor necaMicat în silvicultură Brad, 5 
posturi, data limită 30.09. Tel. 213244
• muncitor necaMicat în silvicultură Brad, 
5posturi, data limită 01.08 Tel. 213244.
• muncitor necaMicat în silvicultură Simeria, 2 
posturi, data limită 14.08, perioadă determinată 
Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la ambalare produse 
solide și semisolide, Lupeni, 1 post, data limită 
2807. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la ambalare produse 
solide și semisolide, Petrila, 23 posturi, data 
limită 1.08,tel. 213244.
• muncitor necaMicat la ambalare produse sub 
formă de praf și granule, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 14 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 8 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 10 posturi, data 
limită 30.09. tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post data 
limită 20.08, perioadă determinată Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 1 post data 
limită 30.07, perioada determinată Tel. 213244.
• numdtor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 26.07. Tel. 213244.

3. CONTABIL^, eeonâmixt(â) cu 

experiența în cantabilitate/ge*tiune  pentru 
întreprinderi mici, vorbitor de limbă 
franceza.

4. OPERATOARE MONTAJ, «râ. 
35 de ani, cu minimum de experiența ți 
activitate industriala.

jT Clara soție, Mihaela fiică, Mihai ginere, Candice 
j nepoată, mulțumesc tuturor celor care prin prezentă, 

flori și un gând sincer au fost alături de ei, pentru a- 
1 conduce la locul de veci pe cel care a fost

HOINIC MIHAIL MIRCEA
Dumnezeu să-i dea liniște și pace.

(9/27.07)

Condoleanțe familiei, iar pe tine ROMICĂ dragă nu te vom 
uita niciodată.

îți închinăm îndurerați gânduri frumoase, iubire și 
_ neuitare, la împlinirea unui an de când ai plecat spre 
ir cele veșnice, draga noastră mamă,

înv. MATEȘ MARIA
Comemorarea sâmbătă 29 iulie 2006, la Biserica din 
Șoimuș.

Fiica Liliana și ginerele Gheorghe.

• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 18.08, perioadă determinată; Tel. 
213244
• muncitor necaMicat la demolări- clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 26.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 46 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 10 posturi, data 
limită 20.08 tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 8 costuri, data 
limită 1.08 Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 14 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 20 posturi, 
data limită 15.08 Tel. 213244
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Vulcan, 1 post, data 
limită 31.07., perioadă determinată. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 5 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
• mundtor necaMicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 9 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 1 post, data limită 
25.07. Tel. 213244.
• muncitor necaMicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petrila, 1 post, data limită 
1.08, perioadă determinată. .Tel. 213244
• muncitor necaMicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244.
• rmmeitor necMcat la demolări clădiri, zidărie, 
mozaic, faianță Vulcan, 10 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• ofițer bancar, Deva, 4 posturi, data limită 30.07. 
Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 213244
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post data limită 5.08. Tel. 213244.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara. 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244 

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

« și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

organizator abonamente
pentru Deva

Condiții:

• cunoașterea foarte bună a localității în care 
domiciliază;
• capacitate de convingere
• seriozitate;
• abilități de comunicare.

Oferim:
• lucru într-o echipă tânără și dinamică;
• mediu de lucru profesional și competitiv;
• salariu atractiv în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(42648

Prietenii tăi Mircea și Paul.

• operator calculator electronic și rețele, Petrila,
1 post, data limită 1.08 Tel. 213244.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 38 posturi, data limită 30.09. Tel. 
213244.
• operator mașini unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 5 posturi, data limită 31.07., perioadă 
determinată Tel. 213244.
• operator risudtor fire, Călan, 18 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244
• operator roboți industriali, Hunedoara, 1 post 
data limită 30.07. Tel. 213244
• ospătar, Deva, 3 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Hațeg 1 post data limită 25.07. Tel. 
213244
• ospătar, Hațeg 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• ospătar, Hwiedoara, 1 post data limită 15.08 
Tel. 213244
• ospătar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.08 Tel. 213244
• ospătar, Hunedoara 3 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244
• ospătar, Oiăslie, 2 posturi, data limită 12.08 
Tel. 213244
• ospătar, Orăștie 2 posturi, data limită 31.07.
Tel. 213244. '
• ospătar, Petroșani 2 posturi, data limită30.08 
Tel. 213244.
• patiser, Deva, 2 posturi, data limită 30.07. Tel. 
213244.
• paznic, Brad, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• paznic, Brad 1 post data limită 5.08 Tel. 
213244
• paznic, Deva, 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244.
• paznic, Petroșani, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 31.07., perioadă determinată. Tel. 
213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Călan, 10 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 15 
posturi, datalimită 14.09. Tel. 213244.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 5 
posturi, data Hmită31.08 Tel. 213244
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 31,07. Tel. 213244
• preparator conserve, legume și fructe, Hațeg, 
5 posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• preparator de semifabricate și preparate 
culinare, Hațeg, 21 posturi, data limită31.10. Tel. 
213244.
• recepționer contractări achiziții, Simeria, 1 
post, data limită 30.07. Tel. 213244.
• recepționer hotel, Deva, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244

Comemorări (76)

fi*

Retrăim aceleași clipe de durere și tristețe la 
împlinirea a 5 ani de când a plecat dintre noi pentru 
totdeauna cel care a fost

MARCEL HUIEȚ
Lacrimi și flori pe tristul lui mormânt. Comemorarea 
va avea loc mâine 29 iulie, ora 9, la Catedrala Sf. 
Nicolae din Deva.

• recepționer hotel, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 31.07.Tel. 213244.
• reprezentant tehnic comercial, Orăștie, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• secretar administrativ, Brad, 1 post, data 
limită 31.08 Tel. 213244
• secretar administrativ, Deva, 1 post data 
limită 3.08 Tel. 213244
■ secretar administrativ, Deva, 1 post data 
limită 30.07. Tel. 213244
• secretari, Lupeni, 1 post data limită 30.07. Tel. 
213244.
• secretari, Petria, 1 post data limită 1.08 Tel. 
213244.
■ sortator produse, Hațeg, 5 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244.
• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 17.08 Tel. 213244
• spălător geamuri și parbrize, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244
• strungar imtoemaL Petrila 1 post data limită 
1.08 Tel 213244.
■ strungar universal Petroșani, 2 posturi, data 
limită 14.08 Tel. 213244
• sudor, Brad, 6 posturi, data limită 30.09., 
perioadă determinată Tel. 213244
• sudor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
30.07., perioadă determinată Tel. 213244.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 1808 
Tel. 213244
• sudor,Himedoara,3posturi,datalimită31.07M 
perioadă determinată, .Tel. 213244
• sudor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 26.07. 
Tel. 213244
• sudor to mediu protector, Călan, 2 posturi, 
data limită 31.07. Tel. 213244
• sudor in mediu protector, Deva, 20 posturi, 
data limită 6.08 Tel. 213244.

Oferte locuri de muncă (74)

Cu adâncă durere în suflet o plângem 
mereu pe cea care a fost

MARINA GOIAN (PAC A)
Parastasul de 6 săptămâni va avea 
loc la Biserica din Micro 15, sâmbătă 
29 iulie, ora 10. Dormi în pace suflet 
blând.

Soțul, frații, cumnații, 
soacra și nepoții

(7/27.07)

(1/27.07)

Familia.

(3/25.07)
• sudor in mediu protector, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 1808, perioadă determinată. 
Tel. 213244
• sudor In mediu protector, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 31.07. Tel. 213244.
• sudor to mediu protector, Petroșani, 1 post, 
data limită 29.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu arc electric. Deva, 10 posturi, 
data limită 30.07. Tel. 213244
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 9 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.08 Tel. 213244.
• sudor manual cu flacără de gaze, Simeria, 3 
posturi, data limită 25.07. Tel. 213244.
• sudor, Orăștie, 1 post, data limită 2.08. Tel. 
213244
• sudor, Orăștie, 1 post, data limită 20.08. Tel. 
213244.
• sudor, Petrila 1 post, data limită 1.08 Tel. 
213244.
• sudor, Vulcan 1 post, data limită 31.07. Tel. 
213244.
• sudor, Vulcan, 2 posturi, data limită 31.07., 
perioadă determinată Tel. 213244
• șef bază recepție, Simeria, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• șef departament, Simeria, 1 post, data limită 
30.07. Tel. 213244.
• șef stație peco, Hațeg, 2 posturi, data limită 
4.08. Tel. 213244.
• șofer autobuz, Călan, 1 post, data limită 31.07. 
Tel. 213244
• șofer autobuz, Petrila, 5 posturi, data limită 
1.08 Tel. 213244.
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• Graf Zeppelin. O epavă a unei nave desco
perită în Marea Baltică, la începutul lunii 
iulie, a fost confirmată ca fiind singurul por
tavion german din timpul celui de-al doilea 
război mondial, Graf Zeppelin, a declarat, 
ieri, un responsabil al marinei poloneze.

Decese datorate caniculei

Era prea beat ca să zboare
Londra (MF) - David Hasselhoff (53 ani) 

a primit interdicție de a se urca într-un 
avion al companiei British Airways, din 

cauză că era într-o stare a- 
varisată de ebrietate. în timp 
ce aștepta să se îmbarce pen
tru a zbura la Los Angeles, 
pe aeroportul londonez Heath
row, actorul a consumat o 
cantitate foarte mare de bere 
și Whisky, a început să se 
plimbe mormăind și clăti- 
nându-se prin aeroport și 
chiăr a încercat să o aborde

ze pe patroana unui magazin. „Nu era agre
siv dar nu se putea ține pe picioare”, a 
declarat un martor.

Actorul a explicat celor de la British Air
ways că nu se poate împăca cu gândul că 
soția sa, Pamela, a intentat divorț după 16 
ani de căsătorie. Actorului i s-a oferit loc 
într-un alt avion al companiei.

Hasselhoff
(Foto: EPA)

■ Bilanțul deceselor din 
statul american Califor
nia a depășit marți cifra 
de 50 de persoane.

Los Angeles (MF) - Bilanțul 
deceselor din California, dato
rate recentului val de căldură 
care s-a abătut asupra statu
lui american, a depășit marți 
cifra de 50 de persoane, ma
joritatea bătrâni sau localni
ci care nu s-au putut adăposti 
de caniculă, scrie cotidianul 
Los Angeles Times.

Cea mai mare parte a victi
melor au fost înregistrate în 
Central Valley, unde tempera
turile au depășit 37 de grade 
Celsius în ultimele două săp-

Caniculă la Los Angeles (Foto: epa)

Bani puțini
Los Angeles (MF) - 

Actrița Tory Spelling (33 
ani) a moștenit doar 
800.000 de dolari din 
averea de aproximativ 
500 de milioane de dolari 
pe care a lăsat-o în urma 
lui tatăl ei, producătorul 
Aaron Spelling, care a 
murit la 23 iunie, la 
vârsta de 83 de ani. Pen
tru că Tori era foarte 
apropiată de tatăl ei, un 
mogul al televiziunii, 
această veste a fost 
foarte „deprimantă” pen
tru actriță, a declarat o 
sursă apropiată actriței.

Donație
A

Los Angeles (MF) - 
Circa 10% din înca
sările pe care le va 
obține în primele trei 
zile de la lansarea în 
Statele Unite contro
versatul film „World 
Trade Center", rea
lizat de Oliver Stone, 
vor fi donate victime
lor atentatelor teror
iste de la 11 septem
brie 2001. Jumătate 
din acest procent va 
fi donat pentru con
struirea unui mo
nument în valoare 
de 500 de milioane 
de dolari.

China este în stare de alertă
Beijing (MF) - Autoritățile 

chineze au avertizat, ieri, a- 
supra pericolului producerii u- 
nor alunecări de teren în su
dul țării și au ținut sub obser
vație lacurile de acumulare și 
râurile, după ce ploile care au 
însoțit taifunul Kaemi au ucis 
cel puțin 15 persoane, a 
anunțat presa oficială.

Taifunul Kaemi a scăzut în 
intensitate, transformându-se 
în furtună tropicală, după ce 
a făcut ravagii, marți, pe

Atlantis,

Washington (MF) - Naveta 
spațială americană Atlantis 
va fi transportată pe rampă 
pe 31 iulie pentru a fi pregă
tită pentru lansarea prevă
zută în mod normal pe data 
de 28 august, în Florida, a in
dicat NASA, miercuri, trans
mite AFP.

Atlantis va fi cea de-a treia 
navetă americană lansată în 
spațiu după catastrofa petre
cută cu naveta Columbia pe 
1 febriarie 2003. Lansarea va 
marca reluarea misiunilor 
regulate necesare pentru fina

O rachetă s-a prăbușit cu 18 sateliți

Cartea „Pubela lui Saddam"
Los Angeles (MF) - O sosie a lui Saddam 

Hussein a atras miercuri privirile tuturor 
celor care treceau pe Sunset Boulevard, Los 
Angeles, unde o companie americană a pre
zentat o carte inspirată de Jurnalul online” 
apocrif al fostului dictator irakian. „The Sad
dam dump” („Pubela lui Saddam”), o carte 
inspirată de blogul (jurnal online - web log) 
apocrif al fostului lider de la Bagdad, a fost 
editată de National Lampoon, o societate 
multimedia care se ocupă de lansarea unor 
filme și publicații comice. „Este un blog 
făcut ca și cum ar fi scris chiar de Saddam 
(...) în care acesta vorbește despre con
ducătorii care au decis să fie război și în 
care îi scrie mesaje lui Kofi Annan sau lui 
Putin”, a explicat unul dintre autori, al cărui 
pseudonim este „ModMan”.

■ Racheta s-a prăbușit 
la puțin timp de la 
lansarea de pe cosmo- 
dromul de la Baikonur.

Moscova (MF) - O rachetă 
rusească ce transporta 18 sa
teliți s-a prăbușit la puțin 
timp de la lansarea de pe cos- 
modromul de la Baikonur, 
Kazahstan. Anunțul a fost fă
cut, ieri, de către vicepreșe
dintele agenției aerospațiale 

tămâni. Deși în ultimele zile 
valorile termice au început să 
scadă, numărul deceselor a 
continuat să crească.

Printre zonele afectate cel 
mai grav de valul de căldură 
s-a numărat și comitatul Fres
no, unde spitalele au anunțat 
nu mai au paturi disponibile.

Medicii legiști californieni 
au stabilit că între 53 și 57 de 
decese înregistrate până marți 
seara pot fi puse pe seama 
căldurii, însă va fi nevoie de 
patru săptămâni pentru efec
tuarea autopsiilor și verifi
carea acestei ipoteze.
Extreme

Miercuri dimineață, la ora 
locală 01.00 (11.00 ora Ro
mâniei), la Los Angeles se în
registrau valori ale tempera
turii care depășeau 31 de gra
de Celsius. „Toată lumea vor
bește despre temperaturi re
cord”, a declarat un reprezen
tant al institutului Scripps. 
„Am depășit acest stadiu. Nu 
mai poate fi făcut nimic pen
tru a opri (evoluția). Singura 
problemă este cât de extremă 
va fi următoarea caniculă”, a 
subliniat el.

coasta sud-estică a Chinei, 
însă aversele masive de 
ploaie care au însoțit rafalele 
de vânt au afectat cel puțin 
patru provincii, care fuseseră 
deja devastate de furtuna 
tropicală Bilis.

în provincia Hunan, sute 
de mii de persoane au fost 
evacuate. Conform site-ului 
Biroului chinez de Meteo
rologie, aversele de ploaie ar 
putea continua să cadă până 
astăzi, în aceste provincii.

■ NASA pregătește 
lansarea navetei 
Atlantis, care va avea la 
bord șase astronauți.

Naveta spațială americană Atlantis

lizarea construcției Stației Spa
țiale Internaționale (ISS). Fer
eastra de lansare se va des
chide pe 28 august și se va 
închide pe 7 septembrie.

Atlantis va fi scoasă din 
hangarul unde a fost asam

ruse, Rossaviakosmos, Iuri 
Nossenko.

Racheta Dnepr, care trans
porta un satelit rus și 17 
sateliți aparținând unor cli- 
enți străini, printre care Ita
lia și Statele Unite, a căzut la 
25 de kilometri depărtare la 
sud de rampa de lansare. 
Unul dintre sateliți ar fi fost 
primul lansat de Belarus. Pre
ședintele acestei țări, Alek
sandr Lukașenko, a fost pre
zent la lansarea rachetei.

Danusia
Născută în zodia
Gemeni, îi plac 
desenul, călătoriile și 
limba engleză.

(Foto: Traian Mânu)

blată pe un imens tractor- 
platformă cu șenile, care o va 
transporta pe rampa de lan
sare 39B, de la centrul spațial 
Kennedy, în apropiere de 
Cape Canaveral. Naveta cân
tărește 2.000 de tone.

Prăbușirea rachetei nu a 
produs daune la sol, dar toți 
sateliții au fost distruși. Spe
cialiștii vor încerca să sta
bilească în următoarele zile 
care au putut fi cauzele aces
tei prăbușiri.

în octombrie 2005, o rache
tă rusească s-a prăbușit în 
timp ce transporta un satelit 
european care ar fi trebuit să 
monitorizeze densitatea stra
tului de gheață din zona po
lară.

Misiunea navetei, care a 
primit numele STS-115, este 
să execute prima asamblare 
importantă de pe ISS din 
decembrie 2002.

Atlantis și echipajul său de 
șase astronauți vor livra și 
instala pe ISS o structură de 
17,5 tone pe care vor fi atașate 
laboratoarele european și 
japonez în timpul misiunilor 
viitoare.

Astronauții vor duce și 
(Foto: epa) instala pe ISS o pereche de 

antene solare gigantice împre-
ună cu bateriile și echipa
mentele lor electronice. Misi
unea va dura 11 zile, în tim
pul acesteia fiind prevăzute 
trei ieșiri în spațiu, care vor 
fi efectuate de două echipe de 
astronauți.

Actrița Penelope Cruz 
a fost prezentă joi, la 
Berlin, la lansarea celui 
mai nou film al ei, come
dia „Volver”. (Foto: EPA)


