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Dimineața La prânz Seara

Fonduri pentru 
administrație

Deva (D.I.) - Ieri Instituția Prefectului, în colaborare cu Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice din cadrul Ministerului "nternelor și Reformei administrative din România, a organizat Conferința județeană de lansare a proiectului Fondul de Modernizare pentru Administrația Publică Locală. Proiectul, în valoare de 9.210.000 euro, face parte din cadrul programului Phare, /p.3

Premiat în 
Italia

Hunedoara (S.B.) - Recent, poetul hunedorean Eugen Evu a cucerit 
Medalia de Argint Pur la conexul international de literatură „Francesco "°trarca”,ce a avut loc la .orna. Medalia este inscripționată nominal și este însoțită de Diploma de excelentă „Poeți ai secolului XXI”.

Afaceri la 
mare
București (MF) - Fos
tul deputat hunedo
rean din partea PRM, 
llie Neacșu, va investi 
circa 1,3 milioane de 
euro în următorii doi 
ani pentru transfor
marea unei vile într- 
un hotel cu 100 de 
locuri în Eforie Nord 
și pentru cumpărarea 
a două vile, investițiile 
fiind realizate din 
sumele obținute din 
vânzarea acțiunilor la 
tipografia Universul. 
„Am decis să 
investesc integral 
sumele obținute din 
vânzarea pachetului 
de acțiuni, în turism", 
a declarat Neacșu. 
Anul trecut, llie 
Neacșu a cumpărat 
două vile în Eforie 
Nord, cu arca 
700.000 de euro, în 
care a investit aproxi
mativ 150.000 de 
euro pentru lucrări 
de modernizare, llie 
Neacșu a fost depu
tat PRM în perioada 
1996-2004, în cir
cumscripția electorală 
nr. 22 Hunedoara.

O profesie trendy... IT-ist
Deva (C.P.) - Radu Constantin lucrează de zece ani în domeniul informaticii, specia- lizându-se pe partea de programare destinată dezvoltării afacerilor. Totul aînceput când a decis să urIneze un liceu de profil. A WrJWy schimbat macazul în facul-' * tate, dar pentru că profesia de inginer mecanic nu i-â dat nicio satisfacție, s-a reîntors la prima lui pasiune: calculatorul, /p.6

Magia norocului în
■ Oamenii cred în prezi
ceri, cifre norocoase, 
astre și unele semne. De 
altele, se feresc.

Deva (S.B.) - Anul trecut în data de 6 iunie s-au prezis catastrofe, ghinioane, numeroși oameni, de pe întreaga pla

netă, așteptând ca în această zi să se întâmple tot ce se poate mai rău. Astăzi este 7 iulie 2007, dată care înșiruie în context trei cifre de 7. Cifra este însă preferată de oameni. Se spune că ea aduce noroc. ’Totul pornește de la cele scrise în Biblie, scrierea de căpătâi a omenirii, în care cele sfinte

se reunesc sub acest număr. Apoi, de cifra 7 se leagă copilăria, numărul fiind unul de preferat, de exemplu, în basmele pentru copii. Tot 7 sunt, „anii de acasă” și vârsta de la care se merge la școală. O dată atât de interesantă ca cea a zilei de astăzi a incitat spiritele în acest an. în primul

cifra 7rând tinerii au căutat să fixeze data nunții lor în aceasă zi pentru a le aduce noroc și prosperitate în căsnicie. O pereche de însurăței din municipiul Hunedoara a fixat și ora nunții lor: 7 seara, la Biroul de Stare Civilă al Primăriei Hunedoara și apoi la biserică, /p.3

Băsescu și-a inspectat drumul
■ Băsescu a inspectat 
ieri drumul de legătură 
între Petroșani și Băile 
Herculane.

Uricani (M.S.) - Președintele Traian Băsescu a declarat, după ce a inspectat drumul care face legătura între Petroșani și Băile Herculane, că sistarea lucrărilor echivalează cu „închiderea definitivă a zonei”, ceea ce dovedește că Guvernul nu este interesat de nevoile oamenilor. După ce a văzut drumul la fața locului, Băses

cu a declarat că va solicita Parchetului să se deplaseze în zonă pentru a verifica cum „au fost îngropați banii publici”. Pentru tronsonul de drum executat, până acum, s-au cheltuit peste 700 de miliarde de lei vechi. Comisarii Gărzii de Mediu au dispus, în 7 iunie, sistarea lucrărilor la Drumul Național 66A, întrucât constructorul lucra fără avizele și acordurile de mediu obligatorii, deși fusese anterior amendat. Drumul ar trebui să lege localitățile Petroșani și Băile Herculane pe terasamentul unui drum fo

restier vechi clasificat de Guvernul României la rangul de Drum Național. Lucrările la sectorul 1 al acestui drum s-au încheiat în 2002 și au ajuns până la Câmpu lui Neag, din județul Hunedoara, iar lucrările la sectorul 2 afectează deja Parcul Național Retezat, susțin ecologiștii. Lucrările la acest tronson au fost începute în anul 1999, când Băsescu era ministru al Transporturilor, iar primele fonduri au fost aprobate chiar de el, fapt pentru care oamenii din zonă l-au numit... „drumul lui Băsescu”. /p.3

Părinți pentru 
Alina

Deva (S.B.) - Trei familii au depus cereri de înfiere, și alte zeci de persoane s-au interesat cum ar puțea adopta fetița abandonată zilele trecute la Brad. Micuța Alina Brădean se află în spital, dar va fi externată curând și va fi preluată de un asistent maternal. Polițiștii continuă cercetările pentru a-i găsi pe părinți. Dacă vor fi găsiți, vor fi decăzuți din drepturi.
Curățenia se premiază

Hunedoara (D.I.) - Luni, va avea loc premierea câștigătorilor concursului „Cel mai frumos spațiu”, concurs organizat de către operatorul municipal de curățenie stradală în colaborare cu Primăria Hunedoara. în urmă cu două luni hunedorenii au fost provocați

să demonstreze că sunt buni gospodari, în cadrul unei campanii de curățenie și înfrumusețare a orașului. Cei mai activi în această campanie au fost organizațiile non-guver- namentale direct implicate, dar și mulți locuitori s-au angrenat în competiție.
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PE SCURT• Deflagrație. Cel puțin 17 persoane au murit, joi, în urma exploziei unei mașini- capcană într-o locație unde se desfășura o nuntă, au declarat surse din serviciile de securitate și din anturajul Ministerului Apărării. Alte cel puțin 28 de persoane au fost rănite în urma deflagrației.
Mulțumit de eforturile României

Olli Rehn 
avertizează 
Parisul

Bruxelles (MF) - Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, a avertizat Franța să evalueze cu atenție consecințele continuării dezbaterii pe tema aderării Turciei la UE. „Cine demarează o nouă dezbatere ar trebui să ia în calcul toate consecințele posibile”, a afirmat Rehn într-un interviu din Financial Times Deutschland. Comentariul lui Rehn face referire la intenția președintelui francez, Nicolas Sarkozy, de a declanșa o dezbatere pe tema granițelor finale ale Uniunii, programată pentru decembrie. Sarkozy a explicat de mai multe ori că se opune aderării Turciei la UE, precizând că o amplă analiză a subiectului este „inevitabilă”.

Olli Rehn (Foto: EPA)

Bertie Ahern
(Foto: FAN) : 

iși cere 

scuze
Dublin (MF) - Premie- j 
rul irlandez, Bertie i
Ahern, și-a cerut seu- j 
ze pentru un discurs 
în care s-a întrebat 
de ce criticii perfor- i
manței economice a i
Guvernului său nu se j
sinucid. Deși remarci- i
le n-au fost difuzate, i
discursul său a gene- ;
rat un scandal de j
proporții într-o țară j
cu una dintre cele i
mai ridicate rate din I
Europa privind sinu
ciderile. „Stând deo- i
parte, este o oportu- j
nitate pierdută. De j
fapt nu știu de ce i
persoanele care fac j
aceste lucruri nu se i
sinucid. Singurul Iu- j
cru care mă motivea- j
ză e să fiu capabil să ;
schimb ceva", a de- j
darat Ahernl. El și-a = . j
dat seama rapid de |
limbajul său dur. j
„Sunt foarte implicat j .
în acțiunile grupărilor j
antșinucidere și îmi j
cer scuze dacă am j
spus-o în acest i
mod", a explicat el. j

5
■ Comandantul Forțelor 
aliate din Europa salută 
contribuția României la 
misiunile NATO.București (MF) - Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul John Craddock, a salutat, ieri, la București, contribuțiile României la misiunile NATO și eforturile armatei în vederea modernizării și interoperabilității.Generalul Craddock a precizat că, din perspectiva NATO, România trimite în misiuni externe trupe bine înzestrate și care corespund exigențelor și a amintit că NATO are proceduri foarte riguroase în legătură cu trupele care participă la misiunile sale.El a mai spus, referindu-se la transformarea armatei Ro-

Generalul John Craddock
(Foto: FAN)mâniei, că evaluarea NATO din 2007 scoate în evidență trenduri pozitive, printre care renunțarea la obligativitatea serviciului militar, modernizarea capabilităților și trimi

terea de trupe în misiuni externe.Generalul Craddock a subliniat că NATO nu se așteaptă la transformări spectaculoase peste noapte, însă și-a exprimat încrederea în capacitatea României de a colabora cu alte forțe din cadrul Alianței Nord-Atlantice, amintind de operațiunile în care armata română este deja implicată, precum Afganistan, Kosovo și misiunea de instruire a NATO din Irak.
Semn de respectEl a mai spus că este sigur că viitoarea misiune de poliție aeriană pe care o va avea România în țările baltice va fi un succes. în plus, generalul a salutat recenta decizie a CSAT privind suplimentarea numărului de militari care pot fi puși la dispoziția NATO și a apreciat că hotă

rârea de a organiza summit-ul Alianței din 2008 la București este un semn de respect și încredere din partea aliaților.John Craddock a mai afir- >« mat că eforturile de moderni- , zare a armatei întreprinse de România au sprijinul NATO, care insistă pentru obținerea unei cât mai bune interopera- bilități și a spus că „SHAPE susține aceste eforturi pentru anumite capabilități”, însă nu le-a menționat explicit.Generalul John Craddock se află în vizită oficială în România, la invitația șefului SMG amiralul Gheorghe Ma- rin. El a avut programate întâlniri la SMG, la Guvern, la Președinție, dar și discuții cu ministrul Apărării. Generalul John Craddock a fost numit SACEUR în decembrie 2006 el fiind și comandantul Comandamentului Forțelor SUA din Europa.

UE va defila de Ziua Franței
Paris (MF) - Detașamente din toate țările Uniunii Europene vor participa alături de militarii francezi la defilarea din 14 iulie, cu ocazia Zilei Naționale, pe Bulevardul Champs-Elysees din Paris, a anunțat ministrul francez al Apărării, Herve Morin.„Am invitat celelalte 26 de state membre din UE pentru a defila la 14 iulie și toate au acceptat”, a declarat ministrul. „Acest simbol extrem de puternic se înscrie în dorința Parisului de a relansa reconstrucția sistemului de apărare european”, a precizat el.Franța, care va prezida Uniunea Europeană în cel de-al doilea semestru al anului 2008, intenționează să adopte mai multe inițiative în acest domeniu. NATO a validat, joi, în cursul unei ceremonii în orașul Lille, capacitatea Franței de conducere a Cartierului General al Corpului de Reacție Rapidă, prin asigurarea comandamentului unei forțe terestre multinaționale de 50.000 de membri.

î ■ ■-In miSIUnC O companie de soldați sud-coreeni a ajuns ieri la Beirut, Liban, pentru a lua parte la misiunile ONU de menținere a păcii în această | țară. (Foto: EPA)
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Atentatele,
■ Celula implicată în a- 
tentatele eșuate de la 
Londra și Glasgow a fost 
anihilată aproape total.

Londra (MF) - Atentatele eșuate de la Londra și Glasgow au fost organizate cu a- probarea lui Osama ben Laden, liderul rețelei al-Qaida, a declarat un oficial de rang înalt din cadrul unui serviciu de informații străin, citat de cotidianul The Times.„A fost un lucru confirmat din prima zi a investigației faptul cA.al-Qaida este implicată și că totul a fost organizat de adepții grupării din Marea Britanie cu binecuvântarea lui ben Laden”, a decla
Descoperire

Kabul (MF) - Poliția afgană a anunțat că a descoperit o închisoare subterană, datând din vremea ocupației sovietice, compartimentată în cel puțin 15 încăperi pline de cadavre.închisoarea, o fostă cazarmă de la periferia capitalei Kabul, datează din perioada ocupației sovietice, din anii '80, potrivit oficialităților afgane.Un ofițer de rang înalt din cadrul poliției capitalei a declarat că majoritatea cadavrelor descoperite erau legate la ochi și la mâini.Descoperirea a avut loc în urma dezvăluirilor unui af-

aprobate de ben Ladenrat sursa.Avertismentul dat, în aprilie, de un lider al-Qaida din Irak pastorului Andrew White, un preot anglican din Bagdad, sugerează în mod clar că militantul deținea informații despre comploturile medicilor reținuți de autoritățile britanice.Potrivit The Times, Bilal Abdulla, medicul irakian implicat în atentatul eșuat asupra terminalului aeroportului din Glasgow, a dispărut timp de un an în timp ce era student la- medicină ta unj®gEsi- tatea din Bagdad. Autc ile cred că acesta s-ar fi deplâ’șat în Pakistan sau Liban.Un fost coleg de-al său de la Colegiul Medical din cadrul

Universității din Bagdad a declarat că acesta era un fanatic religios și că în perioada 2001-2002, el și-a abandonat studiile în mod misterios. Abdulla s-ar fi întâlnit, după ce s-a mutat în Marea Britanie, cu mai mulți extremiști musulmani în perioada când a locuit în Cambridge iar poliția britanică verifică în prezent mai multe locuințe din oraș. Premierul britanic Gordon Brown a anunțat ieri că anchetatorii consideră că au anihilat aproape în totalitate celula-implicată în atentatele eșuate de la Londra și Glasgow. Opt persoane au fost a- restate în cadrul acestei anchete, dintre care una în Australia.

în virtutea 
acorduluiSeul (MF) - Coreea de Nord va lua în considerare suspendarea activităților nucleare imediat ce va primi combustibilul _ care i-a fost promis în cadrul acordului încheiat în februarie. „Coreea de Nord ia în calcul chiar suspedarea activităților nucleare mai devreme , imediat după ce va fi furnizat zece la sută din combustibil”, a comunicat Ministerul de Externe. Phenianul a acceptat să închidă centrala de Yongbyon, în schimbul a ț 50.000 de tone de petrol din partea Coreii de Sud.

macabrăgan în vârstă de 70 de ani, care a lucrat pentru sovietici și care s-a întors de curând în Afganistan. Rusia nu a comentat deocamdată macabra descoperire.„Aceasta este o mare groapă comună din vremea rușilor”, a declarat comandantul poliției afgane, generalul Aii Shah Paktiwal, confirmând că au fost descoperite sute de cadavre. El a adăugat că baza militară, situată la nord de Kabul, aparținea Ministerului Apărării din vremea regimului comunist.Aceasta este cea de-a doua groapă comună descoperită în apropierea capitalei afgane.
Progresele din Kosovo 
ar putea deveni inutile

Hillary și Bill Clinton (Foto: epa:

Priștina (MF) - Progresele înregistrate în Kosovo de la războiul din 1998-1999 riscă să se încheie fără o decizie în privința cererii majorității albaneze pentru independența de Serbia, a precizat secretarul general al ONU, Ban Ki- moon, într-un raport.Rusia a blocat adoptarea u- nei rezoluții sprijinite de țările occidentale care ar acorda independența provinciei Kosovo, la opt ani după ce NATO a preluat controlul a- supra provinciei de la Serbia.Liderii provinciei au amenințat cu declararea indepen

denței în mod unilateral, o inițiativă care ar putea afecta unitatea Uniunii Europene în privința celei mai importante probleme din Balcani.„Dacă viitorul său statut rămâne nedefinit există riscul ca progresele înregistrate de ONU și instituțiile provizorii din Kosovo ar putea să se destrame”, a arătat Ban într-un raport care va fi prezentat luni în cadrul Consiliului de Securitate al ONU.Pronunțarea unei decizii privind viitorul statut al provinciei a fost promisă la jumătatea acestui an.

Soții Clinton, acuzați de 
ipocrizie de către Casa Albă

Washinton (MF) - Casa Albă îi acuză pe Bill și Hillary Clinton de ipocrizie pentru atitudinea critică pe care au avut-o față de grațierea parțială a lui Lewis Libby de către președintele George W. Bush, relatează Reuters.Președinția SUA a reamintit că administrația Bill Clinton a pronunțat 140 de grațieri, inclusiv pentru omul de afaceri Marc Rich.„Ipocrizia de care dau dovadă liderii democrați este sur

prinzătoare”, a reacționai Scott Stanzel, purtătorul de cuvânt al Casei Albe.Lewis Libby a fost grația de condamnarea pronunțate în martie pentru minciună ș obstrucționarea justiției în ca drul investigației privind de conspirarea unui agent CIA.în cursul unui miting elec toral al soției sale, Bill Clin ton declara că imaginea admi nistrației George W. Bush es te că „poate face ce vrea, le gea fiind un obstacol minor’
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Bac-ul astăzi. Rezultatele parțiale ale sesiunii iunie-iulie a bacalaureatului 2007 se afișează, astăzi, până la ora 16.00, iar absolvenții nemulțumiți de note vor putea depune contestațiile până la ora 20.00. Soluționarea lor va avea loc în 8-9 iulie, iar afișarea rezultatelor finale se va face1 ' în 10 iulie. (S.B.)

Ziua guvernată de cifra șapte
■ Despre cifra 7 se știe 
că este a spiritualității 
și prosperității, ceea ce 
își dorește oricine.
Sanda Bocaniciu_______________
CAlin Bicăzan

Sunt așteptate 
proiecte

Deva (D.I.) - Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administrației publice la nivel local are ca priorități creșterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivităților locale în gestionarea serviciilor publice; îmbunătățirea gestionării fondurilor la nivel local și mai ales managementul serviciilor publice, precum și dezvoltarea parteneriatului la nivelul comunităților locale pentru accesarea în viitor a fondurilor europene. Fondul se adresează autorităților locale, precum și asociațiilor de dezvoltare in- ^rcomunitară. Se vor fî- ™nța proiecte în domeniul evidenței persoanelor, serviciilor de voluntariat pentru situații de urgență, al poliției comunitare, pentru alimentarea cu apă și canalizare și pentru gestionarea deșeurilor solide în cadrul comunităților. Proiectele pot fi Repuse până la 15 august la Ministerul Administrației și Internelor.

Plecați 
de-acasă
Vulcan (T.S.) - Polițiș
tii din Vulcan au 
primit, ieri, două 
sesizări privind dis
pariții de persoane. 
„Maria I., de 58 ani, 
a reclamat faptul că 
din dimineața zilei de 
22.06.2007, fiul său 
Constantin I., de 27 
ani, a plecat de 
acasa și până în pre
zent nu a revenit.
Din verificările efectu
ate s-a stabilit că a- 
cesta a mai plecat de 
la domiciliu și a reve
nit după mai multe 
zile. în cauză se des
fășoară activități spe
cifice pentru identifi
carea acestuia și în
credințarea familiei. 
Ela S„ de 39 ani, a 
reclamat că, fiul său 
C. S„ de 17 ani, a 
plecat de acasă și a 
aflat despre el că a 
trecut prin Stația 
C.F.R. Simeria. S-a 
constituit echipă o- 
perativă care acțio
nează pentru identifi
carea acestuia și în
credințarea familiei", 
declară Bogdan Nițu 
purtător de cuvânt al 
IPJ Hunedoara.

Deva - Pentru ca toate visele să se realizeze, mulți dintre oameni recurg și la superstiții. între acestea se regăsește și cifra 7. în multe
Multe nunți

Hunedoara (DI) - La serviciul de Stare Civilă din Hunedoara 07.07.07 nu e considerată o dată specială, deși numărul căsătoriilor programate în această zi sunt ceva mai multe decât anul trecut. „Anul trecut 8 iulie a fost într-o sâmbătă, atunci am avut 11 căsătorii, cu o zi înainte fuseseră mai puține; acum, pe 7 iulie, sâmbăta, sunt programate 16”, spune Smaranda O- prean, coordonatorul compartimentului de Stare Civilă - Primăria Hunedoara.

Mirii și-au ales o zi norocoasă pentru căsătorie (Foto: c.l.)

ziua mea. Sunt preot și cunosc Sfânta Scriptură în care 7 este, într-adevăr una sfântă”, a apreciat pr. D. Dumitru. Despre anul 2007 astrele spun că va fi anul sacrificiilor pentru români, dar este și anul celor îndrăzneți.
în antitezăZiua de 6 iunie 2006, scrisă calendaristic 06/06/06, este asociată cu numărul demonic 666, amintit și în Noul Testament. Acestuia i s-au dat numeroase interpretări, toate sumbre și înfricoșătoare. Pentru cei care cred în Apoc- alipsă, reprezintă data la care Anticristul va răspândi răul pe Pământ. Pentru companiile de marketing și publicitate, data de 6 iunie 2006 a fost ideală pentru lansarea de cărți, filme, albume muzicale.cazuri superstițioșii își aleg chiar și partenerul care are afinități pentru „cifra norocului” sau în data lui de naștere apare măcar o dată cifra 7. La Casa Căsătoriilor din Deva nu este întregistrată însă, pentru data de astăzi, o avalanșă de căsătorii. „Nu simt mai multe față de anul trecut. Dimpotrivă, astăzi se vor căsători la Deva doar 19 cupluri. Nu este un record. Am avut zile și mai aglomerate. Cred că aces

te nunți s-au fixat din cauza postului care se apropie și nu au nici o legătură cu data de 7 iulie! Am auzit că în alte țări s-a speculat această dată, dar la noi nu cred că va prinde și asta cum a prins Haloween-ul”, a precizat Rod- ica Radu, de la instituția căsătorilor din Deva. Nici preoții nu cred că românii au ceva special pentru această cifră! „Eu o consider o cifră aparte pentru că astăzi este

Șapte note muzicale_____________

Șapte pitici în poveste___________

Șapte ani de acasă _________

Șapte mări și șapte țări, în 

basme

Dumnezeu a creat lumea în 7 

zile

Șapte zile în săptămână

Șapte arte_________________

Șapte minuni ale lumii

Șapte coline ale Romei

PâBJEUA TA I—TTII't Ce semnifici pentru dumneavoastră cifra 7?

Studenții ecologiști și-au finalizat studiile

Pentru mine este într-adevăr o cifră norocoasă. Când mi se cere să spun un număr aleg întotdeauna cifra șapte pentru că știu că mereu mi-a a- dus noroc.
Ludovica Decarli, 
Deva

ț1 consider doar un Inumăr și nimic mai mult. Ferice de cei care se căsătoresc în această dată de 07.07.2007. Eu am mai mult noroc cu numărul 8.
Eugen Ilian, 
HAțEG

Numărul șapte nu are chiar niciosemnificație pentru mine. Soțul meu e născut pe data de șapte, e o coincidență chiar interesantă.
Claudia CiocIntA, 
Deva

Cred că e un număr norocos. Nu sunt superstițios, nu cred în semnificația magică a numerelor. Când eram mai mic credeam că numărul 13 e ghinionist.
Dani Balaș, 
OrAștie

Nu consider ca fiind norocoasă cifra șapte. E adevărat că m-am născut în 1957, dar nu văd ca șaptele să fie cu nimic o cifră mai norocoasă decât altele.
Diana BrAilean, 
Deva

Vor aviz de mediu
■ Primăria Uricani con
tinuă demersurile pen
tru reluarea lucrărilor la 
DN 66A.

Uricani (M.S.) - Consiliul Local al orașului Uricani a aprobat întocmirea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru zona care este străbătută

Cuplul verii 2007

Ecologiștii deveni au intrat, 
de ieri, în vacanțăDeva (D.I.) - Vineri, o nouă generație de absolvenți ai Universității Ecologice din ***eva au ținut cursul festiv. Din 1990, de când s-a înființat, Universitatea Ecologică din Deva a pregătit peste 1200 de tineri, în special în domeniul serviciilor din turism și comerț. Aceasta este a cincisprezecea promoție care își primește diploma aici. Cei 60 de absolvenți din acest an sunt pregătiți în economia comețului, turismului și a serviciilor. „Suntem prima facultate particulară din județ și, în acești 15 ani, ne-am străduit să oferim studenților noștri o pregătire solidă, adaptată cerințelor de pe piața muncii. Sperăm că ne-am îndeplinit obiectivul”, spune Sigismund Duma, rectorul Universității Ecologice. După acest ultim curs, proaspeții absolvenți pot spune că au intrat în ultima lor vacanță. Dănuț Buhăescu

de DN 66A Uricani - Hercu- lane și este învecinată Parcului Național Retezat, documentul fiind o cerință pentru emiterea acordului de mediu și continuarea lucrărilor pe acest sector de drum. „în procesul de întocmire al PUZ, proiectantul se va consulta cu membrii Consiliului Științific al PNR. Dorim să eliminăm orice barieră potențială care ar putea sta în calea finalizării DN 66A, acesta fiind deosebit de important pentru dezvoltarea turistică a zonei Uricani - Câmpu lui Neag. A- vem un interes comun cu administrația PNR pentru că dorim să protejăm patrimoniul natural al zonei”, a declarat vineri primarul orașului Uricani, Dănuț Buhăescu. Primarul a estimat că proiectarea PUZ ar putea fi gata în trei săptămâni, după care va fi supus dezbaterii Consiliului Local Uricani. Imediat ce va fi aprobat de către consilieri, documentul va preciza clar investițiile permise pe zona din DN 66A cuprinsă între kilometrii 37+400 și 47+600 și unde drumul se învecinează cu PNR pe o lungime de 3,1 kilometri.
REGULAMENT: Pozele vor fi incluse atât în ziar, cât și pe portal La acest concurs 
nu pot participa angajații SC Inform Media și nici rudele acestora. Informații suoli- 
mentare la tel.0254/ 21 1 275, int, 8834

Dacă formați un 
cuplu și aveți ceva 
poze de arătat, 
acum este momen- 
tull Vă facem

1 vedete șl vă 

răsplătim pentru 
astal Trimiteți o 
fotografie cu voi, 
specificând nume, 
prenume și un nr. 
de contact, pe 
adresa .Cuvântul 
liber” Deva, B-dul 
22 Decembrie, 
nr.37A, clădirea 
Cepromin, parter,' 
sau în format elec
tronic la adresa de 
mail: sanda.bocanl- 
cluainfnrmmedla.ro 
în perioada 3 iulie-
2 august, iar în 27 

vă alegeți 
leii

Câștigătorii vor fi 
departajați atât pe 
vvyvwjiuon.ro. sub 
forma votului elec
tronic, cât și prin 
intermediul 
taloanelor apărute 
în „Cuvântul liber”, 
în perioada 3-25 
august. Ce mai 
așteptați? Cu noi 
faceți casă bună 
vara astal

ON JURNAL
C»*

cluainfnrmmedla.ro
vvyvwjiuon.ro


1535 - Este executat savantul umanist englez 
Thomas Morus, autorul „Utopiei", lucrare fundamen

tală in istoria ideilor politice (n. 1478).___________________

1887 - S-a născut Marc Chagall, 

pictor, gravor și decorator 

francez de origine rusă._____________

1893 - S-a născut poetul rus 

Vladimir Maiakovski (m. 1930), 

1901 - S-a născut Vittorio De 

Sica, actor, regizor de teatru șl 
cineast, unul dintre Inițiatorii

neorealismului italian în cinematografie (m, 1974).

1922 - S-a născut Creatorul de modă șl stilistul Plerre

Cardin. ' H-c,

1923 - S-a născut regizorul Liviu Ciulei, membru

corespondent al Academiei Române._____________________
1940 - S-a născut Ringo Starr, membru al legen

darei trupe britanice Beatles._______________________________

1941 - Armata română a atins aliniamentul Nistrului,
eliberând astfel Basarabia................................ ............. .......
2006 - A murit, la 60 de ani. muzicianul Roger Kei

th „Syd" Barret (foto), membru fondator al trupei 

britanice Pink Floyd.

în general timp însorit. Maxima va fi de 24°C, iar minima de 11°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer partial nor os. Maxima va fi de 27°C, iar minima de U°C.
Luni. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 29°C. Minima va fi de 12°C.
CALENDAR RELIGIOS

' J 4J / J 4 4 4 4 4 4 4 < j 1 4 4 4 44 4 4 4 U 4 4 J’j 4 4 4 4 w > U 4 4 -4 J > 4 4 4 4 J.

Calendar Creștin Ortodox _ ____________________________
Cuv. Toma din Maleon; Sf. Muceniță Chiriachi.

Calendar Romano-Catolic ________________

Sf. Felix, ep.

Calendar Greco-Catolic_____________________
S Toma, c.; S Acaciu, c.; S. Chiriachi, m.

Întreruperi apă,
Energie electrică ________

I Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între

ruptă.
| Luni, 09.07., furnizarea energiei electrice va fi între

ruptă în vederea executării de lucrări programate, 

între orele;

8.30 - 16.00 în Hondo, (partial) și Cristur (parțial).

j Gaz__  _____________________________________________ ■ ’ i

Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă. 

Luni, 09.07.. furnizarea gazului metan va fi între

ruptă între orele:

9.00 ■ 15.00 în Deva, pe str. M Eminescu, bl.13; 

Aleea Păcii, blocurile: FI, sc.C, B4, K3; Aleea Con

structorilor, bl. E2.

• Apă' ;______ - ■ 1 ’ i
I începând de astăzi, până luni, furnizarea apei pota

bile nu va fi întreruptă.

Sarmale cu ciuperci
Ingrediente: 500 g ciuperci, 100 g orez, 3 cepe, 2 

morcovi, 100 ml ulei, 2 linguri pastă de roșii, 150 ml 

suc de roșii, sare, piper, mărar, o foaie de dafin, 1 

varză acră.

Mod de preparare: Se toacă cepele și se călesc în 

ulei, ciupercile spălate și curățate se taie mărunt și 
se pun la călit cu ceapa. Se lasă să fiarbă puțin în 

sucul lor, se adaugă orezul spălat, cele 2 linguri de 

pastă de roșii, sare, mărar, piper și o ceașcă de apă. 

Se lasă să fiarbă până se umflă bobul de orez, se 

lasă să se răcească după care se înfășoară sarmalele. 

Pe fundul oalei se pune o foaie de varză și apoi sar

malele bine înfășurate. Se adaugă apă, sucul de roșii 

și o foaie de dafin și se fierb.
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Soluția Integramel din numărul precedent: S-T-P-A - SFARLEAZA - EMUL - 

LIN - GREC - IT - S - OT - ROATA - PIESA - Rl - DANSA - TI - CAL - URSIN - A

- ARC - ORE - RR - AIA - EL - USI - VAZE - OLE - B - EROI - STAUL - ALTA

50 RON Al CÂȘTIGAT!
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 4 - 20 Iulie, CL te provoacă la un 

nou Joc de cuvinte. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute în acest Interval, realizează 
o colecție șl trlmlte-o alături de talonul com
pletat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, 
sau depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, 
până în 30 Iulie.

In 31 iuue, cdvAntbl liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI
Regulament
La acest concurs nu pot participa angajațli Inform Media ;l nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 31 Iulie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

Localitatea 
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

7:00 Cărarea împărăției 
(doc.)

7:30 Pelerin 
8:00 Phil din viitor (s
S comedie, SUA)

8:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
9:20 La Zoo 
9:30 Ro-kids.eu

Emisiune-magazin pen
tru copii

10:30 Călătorie spre centrul 
QPământului (partea I) 

(aventuri, Spania, 
1976) 

11:20 Odiseea animalelor
(doc.)

11:30 în slujba națiunii (r) 

12:00 Cartea europeană. 
Club 27

12:35 0 vedetă populară 
14:00 Jurnalul TVR 

14:20 Eveniment APTR 
14:55 Formula 1. Calificări 

Anglia, (live) 
16:10 Filter Sibiu 

16:20 Turneul regilor 
17:00 Cină de caritate cu 

Jose Carreras
18:00 Teleencidopedia 
18:55 Agendă Sibiu 2007 
19:00 Jurnalul TVR

20:15 Spion din greșeală 
g(comedie/acțiune, 

Hong Kong, 2001). Cu: 
Jackie Chan, Eric 
Tsang, Vivian Hsu, Min 
Kim. R.: Teddy Chan 

22:10 Top super-hit Maga

zin muzical 
23:40 Casa Săbiilor 

a Zburătoare (acțiune, 

China/Hong Kong, 
2004). Cu: Takeshi 
Kaneshiro, Andy Lau, 
Ziyi Zhang, Dandan 
Song. R.: Yimou Zhang 

1:® Cele 600 de zile ale 

Republicii de la Salo 

(doc. Italia, 2000) 
2:35 Filler Sibiu 
2:40 Jurnalul TVR (r).

Meteo. Sport 
3:40 Rebel fără cauză 
O (film, reluare) 

530 Profesioniștii
(reluare)

630 Intețjame dqd inte
grare (r)

7:00 Samurai Jack (desene 

animate)
730 Călătoriile lui Sindbad 

(desene animate) 
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore? 

10:00 Mega Clever (r) 
s 12:00 ProMotor 

13:00 Știrile ProTv 

13:15 Dansez pentru tine (r) 
17:00 Caravana dansez pen

tru tine 
i 18.00 Xena, Prințesa 

0 războinică (ep, 6, 
aventuri, SUA/Noua 
Zeelandă, 1995). 
Xena este unul dintre 

serialele de gen cele 
mai spectaculoase, 

apreciat de telespecta

tori atât pentru atmos
fera de legendă 
olimpiană, cât mai ales 

pentru eroina extraor
dinarelor aventuri 

mitologice ■ Xena, 
Prințesa războinică, o 
femeie frumoasă, o 

brunetă trupeșă.
1 18:55 Știrile sportive 

; 19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

20B Dennis, pericol public 
(comedie, SUA, 1993). 
Cu: Walter Matthau, 

Mason Gamble, 

Christopher Lloyd, Joan 

s Plowright. R.: Nick
! Castle

2213 Furie dezlănțuită 2 

(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Cynthia Rothrock, 

Richard Norton, Patrick 

Muldoon
OatS Dennis, pericol public 

(film, r)
230 Dave Chappelle: Se 

•îngroașă glumal (stand 

up comedy, SUA, 
2000). Cu: Dave Chap

pelle. R.: Stan Lathan
330 Furie dezlănțuită 2 

(reluare)

5:00 Caravana Dansez 
pentru tine 

(reluare)

6:00 Pro Motor 
(reluare)

6:45 Buletin de București
13 (comedie, România, 

1983). Cu: Mircea Dia- 
cono, Catrinel 
Dumitrescu, Octavian 
Cotescu, Draga 
Olteanu Matei, Diana 
Lupescu. R.: Virgil 
Calotescu

8:30 în gura presei, cu 

Mircea Badea 
9:30 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 

10:30 Comedia animalelor
(s)

11:15 Desene animate: Ani- 
max: Slimer și 
vânătorii de fantome; 
Karate Kid; Căpitanul 
Scarlet

13:00 Știri 
13:15 Felicia 
14:00 Un străin In familie 

(dramă, SUA, 2006). 
Cu: Keith Carradine, 

î »Frank Whaley, Marion 
Ross. R.: John Putch 

15:45 Phenomenon (dramă, 
SUA, 1996) Cu: John 
Travolta, Kyra Sedg
wick, Forest Whitaker 

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport.

Meteo

20:30 Amprenta morții
țtș (acțiune, 5UA, 2004). 

Cu: Jean-Claude Van 
Damme, Simon Yam, 
Philip Tan, Valerie 
Tian, Lisa King. R.: 
Philippe Martinez 

22:30 Păcate de familie
□ (dramă, SUA, 2004). 

Cu: Kristie Alley, Will 
Patton, Deanna Milli
gan. R.: Graeme Clif
ford 
Lumea îi vedea drept 
familia perfectă. Legea 
i-a văzut ca pe niște 
criminali perfecți.

0:30 Lege și ordine: Briga- 
Sda specială (s) 

1:30 Concurs Interactiv 
2:30 Observator (r) 
3:3u Un străin în familie
L*(film, r)

5:15 Desene animate: Ani- 
max - Proiectul 
G.e.e.k.e.r.

630 Fetida (r)

B0B0SC0P

&

Berbec

Este momentul să faceți schimbările dorite pe plan senti
mental șl în domeniul afacerilor. Este un moment bun pen
tru a încheia contracte.
Taur

Sunteți plin de energie și puteți realiza tot ceea ce v-ațl 
propus. Aveți ocazia să obțineți un câștig financiar con
sistent, dar și să vă afirmați în societate. Relațiile eu pri
etenii sunt bune.
Gemeni

în prima parte a zilei vă simțiți plin de energie șl în stare 
de mari eforturi fizice. Vă sfătuim să nu vă supraestimați 
forțele, pentru că s-ar putea să aveți mari probleme de 
sănătate.
Rac

Aveți idei valoroase, apreciate de șefi și de colegii de ser
viciu. Sunteți în formă și puteți să finalizați tot ce ați început. 
Situația financiară s-ar putea să nu fie tocmai bună, cum 
credeați.
Leu

Este un moment favorabil pentru investiții sau. pentru a 
începe o afacere. Sunt favorizate întâlnirile romantice șl 
călătoriile. Vi se propune o colaborare, nu o refuzațil
Fecioară

Puteț, face schimbări importante în viața dumneavoastră, 
mai ales pe plan social și sentimental. Sunt favorizate 
relațiile de parteneriat, întâlnirile de afaceri șl Investițiile.
Balanță

Puteți avea o mare reușită cu prilejul unei scurte călătorii 
in Interes de afaceri. Vă sfătuim să aveți mal multă răbdare 
și să evitați discuțiile în contradictoriu cu partenerul. 
Scorpion *1

Sunteți nevoit să vă schimbați programul de mal multe 
ori, dar schimbările vă sunt benefice. Faceți cunoștință cu 
o persoană mai în vârstă care vă va ajuta cu sfaturi.
Săgetător

în cursul dimineții, primiți o sumă de Bani care înviorează 
bugetul. S-ar putea să intrați în posesia unei moșteniri sau
să primiți un credit pe care l-ați solicitat cu puțin timp în Â 
urmă. r

Capricorn ... •;

Șe pare că întâmpinați dificultăți financiare, însă le depă<:ți ( 
fără mari probleme. Traversați o berioaO favorabilămspl- 
rației artistice.' Creativitatea de care dispuneți vă aduce suc
ces.
Vărsător

Aveți_ocazia să rezolvați o problema de natură sentimen
tală. în cursul dimineții, un prieten vă propune să vă aso- 
ciați într-o afacere pe care a demarat-o cu puțin timp urmă, 
pfsii ** :
Aveți o zi grea, cu multe probleme de rezolvat, dar sunteți I 
in formă excelentă și reușiți să faceți față. Situația finan- I 
dară nu este prea bună, dar nu vă îngrijorați. ■

8:30 Megatehnicus 9:00 Arta 
supraviețuirii (r) 9:30 Natură 

și aventură 10:00 Via sacra 
11:00 Liber pe contrasens 
12:00 EU-RO Case (r) 12:30 
Bugetul meu (r) 13:00 Arena 
leilor (r) 14:00 Miracole (s) 
15:00 Dale Iu'Mitică (r) 16:00 
Bazar (r) 16:30 Autostrada 

TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:35 Verdict: 17:30 Poveștiri adevărate 
crimă! (s) 19:25 Europa altfel 

19:40 Să vorbim despre cine
ma 20:10 Celebritățile timpu

lui tău 2030 Jurnal TVR 21:00 
Festivalul Național de Creație 
și Interpretare Mamaia Lopii- 
ilor, 2007. Ediția VII. Seara a 
ll-a de concurs, create și inter 
pretare 23:30 Rain Man 
(dramă, SUA, 1988) 1:30 Liber 
pe contrasens (r) 2:25 Muzi
ca la maxim (r)

Răzbunarea Victoriei (r) 9:00 
Cântec de iubire (s), Cu: 
Lucero, Fernando Colunga, 
Daniela Romo 11:15 Un medic 
în familie (s) 12:30 Al șaptelea 
cer (s) 13:30 Prizoniera (s) 
14:30 Iubire ca în filme (r) 

1530 Răzbunarea Victoriei (s) 
16:30 Daria, iubirea mea (s)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:30 Ce-ai făcutTI (comedie, 
SUA, 2006) 9:00 Concert
Take That (2006) 10D0 Maie 
mult până ajungem? (come
die, SUA, 2005) 11:35 Miss 
Meteo (comedie, Canada, 
2005) 13:10 în pas cu familia 

Stein (comedie, SUA, 2006) 
.iul din junglă (aven- 

1992) 16:30 Dl și 
dna Smith (romantic, SUA,
2005) 18:30 A fost sau n-a 
fost? (comedie, România,

2006) 20:00 Albert cel gras 
(comedie, SUA, 2004) 21:35 
Apă întunecată (horror, SUA 
2005)

1830 Betty cea urâtă (s). Cu:
Ana Maria Orozco, Jorge _____ ________________ _______
Enrique Abello 20:30 Numai ; 14:45 Vraciul din junglă (aven- 
iubirea (s) 21:45 Clona (s). Cu i turi, SUA, 1992) 16:30 Dl și 
: Murilo Benfcio 24:00 Pri
zoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r)

800 Mr Bean (d.a.) 900 Gold
en Kimono Warrior 11:00 
Aventurile lui Martin Misterio
sul (serial animație) 12:00 
Agenția de turism 13:30 Pet 
Zone 14:00 Contrabandă 
cu ciocolată (comedie, Anglia/ 
Australia) 16:00 Dragoste și 
politică (comedie romantică, 
Germania, 2004) 18:00 Viață 
de la gheață 18:30 Știri Națio
nal TV 19:45 Duplex Freshma- 
nia (live) 20:00 țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 20:15 
Freshmania 22:15 Despărțirea 
(comedie, SUA, 1997)

7:30 Desene animate 8:00 

Quizzit 9:00 Copiii de la 402 
(d. a.) 10:00 Imobiliare Blitz 
11:00 Autoforum 11:40 Tele 

RON 13:00 Sport, dietă și o 
vedetă 13:30 Interviurile 
Cristinei țopescu 1430 S.O.S. 
Salvați-mi casa (r) 1530 
Schimb de mame (r) 17:00 Te 
crezi mai deștept? (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs; 
20:00 Jaf în stil italian (dramă, j 

SUA/Franța/Anglia, 2003) 
2230 Urmărirea (thriller, SUA 
1997) 030 Adolescență furată 
(dramă, SUA, 1997) 2:30 Sun
set Beach (s) 4:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

11:10 Ultima oră (r) 12XX) Rea
litatea de la 12:00 13X10 Reali
tatea de la 13:00 13:10 Money 
Express 15:20 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:00 1630 3 
x 31700 Realitatea de la 1700 
17:05 3 x 3 18:00 Realitatea 
de la 18:00 18:45 Jurnal sport 
19:15 Ediție specială 2000 Rea
litatea de la 20:00 20:10 
Eurosceptici 2100 Realitatea de 
la 21:00 2130 Tănase și Dines- 
cu (talk-show) (r) 2245 Desco
peră România 2300 Realitatea 
de la 23:00

9:15 Droopy, maestrul detec
tiv (r) 9:45 Descoperă România 
10:15 Sâmbătă seara râzi la 
PROTV (divertisment) (r) 12:15 
Revolta din ținutul Harlan (film, 
rl 14:15 Doi bărbați și jumătate 
(r) 14:45 Ruleta destinului (r) 
16:45 B.D. în acțiune (come- 
die/aventuri, România, 1970) 
19:00 Rebel în California (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Alias (s) 21:30 Doi 
bărbați și jumătate (s) 22:00 
în ring cu Rocky (s) 23:00 Ten

siune orbitoare (dramă) 1:15 
Prețul libertății (si

7:30 Azi, mâine (doc.) 8:00 
Fabricat în Germania (doc., r) 

9:15 Top Fan X (r) 10:00 Vis 
de vacanță 10:30 La limită. 
Autoshow 11:00 Lumea 

Poveștilor Nemuritoare 1130 
Documentar 12:00 Beretele 
Albe 13:00 Fan X 14:00 Des
tinații la cheie. Călătorii în i 

străinătate cu Theea 14:30 
Pasul Fortunei (r) 16:00 

Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing. Știrile săptă

mânii 19:00 RFK (dramă, 
SUA, 2002) 21 DO Tru Calling 
(s). Cu: Eliza Dushku, Shawn 

Reaves, Zach Galifianakis 

22:00 Beretele AJbe Ir)

11:00 în viteza a cincea 1130 

X-Testers 1200 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1300 Depen
dent de cascadorii 1400 Cas
cadorii ca-n filme 1500 
Vânătorii de mituri 1600 
Brainiac 17:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1800 Revolupa 
telefonului celular 1900 Auto
mobile americane reconrfițkh 
nate 2000 Mega constructori 
T raversând Colorado 2100 Dr. 
G, medic legist 2200 
Adevăratul loc al crima 2300 
Dudley Moore 2400 La tn pas 
de moarte IDO Zece raetne 
de a fi răpit de extraaBețtn 
200 Ora Zero: Masacra fa 

Liceul Cotrrtjrr



Codobelci pentru... Franța
-1.1

.corn 
pMOUJ-tMnjd este vacanța, recomandăm o 

pagM wab pentru copii. Aid, cei mici vor putea găsi 

tocuri, i*M fi Imagini printablle pentru colorat, dar 

vor putea folosi șl Imaginația tn modă și decorări.
•X

1 euro_____________
1 dolar american

3,1212 lei

2,2955 lei

1 gram de aur 47,8194 lei

■ Circa 100 de tone 
de carne de melc a 
exportat, în 2006, o 
fabrică din Hațeg.
Tiberiu Stroia
tlberiu.strola@lnfarmmedia.ro

.............. .
Amplasarea aparatelor radar în data de 07.07.2007:

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- DN 7- Leșnlc - lila - Tătărăști;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

și Mihal Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 08.07.2007:

- DN 66: Băcia - Călan;

- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A - Dobra - limita jud. Timișoara;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, străzile Horea 

și Mihai Eminescu.

Hațeg - înființată în 1999, societatea Rolux din Hațeg are un domeniu de activitate unicat în județ și anume prelucrarea cărnii de melc. Anul trecut societatea hunedoreană a exportat în Franța aproximativ 100 de tone de carne de melc semipreparată și 150 de tone de produs finit. De altfel, Rolux Hațeg este singura fabrică de acest gen din țară care exportă produs finit. Pentru obținerea celor 100 de tone de carne de melc au fost necesare 500 de tone de melci vii pe care Rolux i-a achiziționat de la persoane fizice. în fa-
Societatea Preț Variație

închidere (lel/acț) (96)

Rubrica realizată de 5VM IFB FINWEST SA DEVA? 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), tel.: 
221277.

SIF4 2,9300 " 4-1,03
RRC 0,1010 -0,98

SIF1 4,0600 *@,50

hIrîT 28,0000 "'™:i. . 0,00

SIF3 2,6700

Sff2 3,7300 ” -0,27

TEL 47,5000 -1,45

..IW 0,8800 -0,56

BRK 3,8200 40,79

Se efectuează decochilarea

1*
2

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®— 717659._________
Farmacia „Green Line’, non-stop, Bd. Dacia, nr. 

33.®-» 748080.

DEVA____________

Farmacia .Bella Farm’, non stop, b-dul Decebal, bl. 

5. ©-» 231515.

Farmacia nr.1 .Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®~» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ®-> 211949.

Sotuțfle jocurilor din numărul precedent

SUDOKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Avansați

Promoție la TridentDeva (M.S.) - O cantitate de 100.000 de litri de apă minerală a ajuns gratuit în casele clienților Trident în doar o săptămână. Este vorba de cea mai nouă promoție a lanțului de hypermarket-uri Trident, cu o idee născută din dorința de a fi cât mai aproape de clienții săi, de a le oferi cele mai dorite premii, dar și cele mai plăcute surprize. Astfel, în cursul săptămânii trecute, toți cei care au trecut pragul magazinelor Trident și au făcut cumpărături de cel puțin 25 lei, au primit gratuit o sticlă de apă minerală Cristalul Munților de 1,5 1. Și cum s-au adunat totuși cei 100.000 de litri? Tot la Trident, parte a aceleiași promoții, numărul sticlelor de apă primite gratuit crește proporțional cu valoarea cumpărăturilor făcute. Promoția a început în data de 1 iulie și durează până în 15 iulie. Pe perioada verii, consumul zilnic de apă din belșug este o necesitate absolută pentru a vă menține un nivel optim de hidratare, ferindu-vă astfel de neplăcutele stări de rău și slăbiciune, specifice temperaturilor ridicate. Corpul omenesc conține apă în proporție de 60-70%, iar femeile au cu aproximativ 10% mai puțină apă în corp decât bărbații. 

Hypermarket Trident

brică lucrează 200 de angajați care reușesc să prelucreze cele 500 de tone de melci vii în patru luni. Restul anului societatea importă carne semipreparată din Turcia și din Estul Europei pe care o transformă în produs finit. Anul trecut pe mesele francezilor au ajuns 150 de tone de produs finit fabricat la Hațeg.
Melci pentru high-classLa această dată, în România există trei fabrici care prelucrează carne de melc: la Hațeg, la Alba Iulia și la Brașov. Cea mai bună carne de melc din țară este fabricată la Hațeg, declară Simona Roșu, directorul general Rolux. „Din acest motiv este și cea mai scumpă. Iar calitatea ei este dată de tehnologia superioară pe care o avem aici. Practic, carnea de melc preparată aici ajunge doar în restaurantele de înaltă clasă din Franța”, declară Simona Roșu.
Proces tehnologicîn privința tehnologiei, ea este destul de complexă. într- o primă fază melcii sunt ținuți în lăzi minimum 14 zile pentru eliminarea toxinelor. Urmează apoi opărirea la 140 de grade Celsius. După ce au trecut de opăritor, melcii cad pe banda de selecție, împărțită în două sectoare, loc în care are loc decochilarea: carnea de melc este scoasă din cochilie, cu ajutorul unei furculițe speciale.Carnea de melc este transportată apoi pe alte mese de prelucrare, se îndepărtează aparatul digestiv și organele interne ale melcului, cu ajutorul unui foarfece special. în

HERAL CONSULT IPURL Orăștie, lichidator judiciar al SC REFRACTARA SA cu sediul în Baru Mare, Str. Principală, nr. 314, 
jud. Hunedoara, CUI 2092884, organizează vânzarea prin licitație publică, în data de 03.08.2007, ora 12.00, la sediul Tri-
bunalului Hunedoara, a următoarelor bunuri aparținând societății:

Preț pornire licitațieNr. Crt. Nr. Inventar Denumire
1. 1018 CLĂDIRE STAȚIE TRANSFORMARE 57.179,86
2. 1020 STAȚIE APARATAJ SA2 8.079,62
3. 1021 HALĂ FABRICAȚIE PREPARATE AMES 152.500,44

4. 1022 STAȚIE APARATAJ ELECTROFILTRE 19.667,54
5. 1023 HALĂ LINII GARAJ 64.864,49
6. 1024 CLĂDIRE POST TRANSFORMATOARE 13.633,63
7. 1025 HALĂ PRODUCȚIE PRESARE 171.340,49

8. 1027 ATELIER MECANIC 59.599,47
9. 1028 CLĂDIRE LABORATOR 56.588,48
10. 1030 CLĂDIRE STAȚIE COMPRESOARE 31.950,26

11. 1031 CLĂDIRE STAȚIE POMPE 2.913,93
12. 1032 CLĂDIRE IND PT. 2 9.440,64
13. 1034 CLĂDIRE IND. SA 3 22.004,48
14. 1035 CLĂDIRE ELECTROFILTRE 8.036,08

15. 1036 CLĂDIRE PROD. MONOBLOC 57.861,68
16. 1037 CLĂDIRE PSI 7.377,18
17. 1038 CLĂDIRE POD BASCULA CF 1.817,92
18. 1041 REMIZĂ LOCOMOTIVĂ 9.399,55
19. 1044 DIG SUBMERSAT PT PROT. MAL 1,57
20. 1047 ÎMPREJMUIRE AERIANĂ 6.858,14
21. 1057 DIG DE APĂRARE ÎMP. INUNDAȚIILOR 12.975,25
22. 1066 CAMERĂ SUBTER. PT. DESCĂRCARE 3.661,97
23. 1067 INSTALAȚII EVACUARE APE ACCIDEN. 25,90
24. 1068 STAȚIE DRENAJ LA STAȚIE DESCĂRCARE 1.591,44
25. 1069 GALERII SUSȚINERE BENZI 1.103,12
26. 1070 EȘAFODAJ TRANSFORMATOR CU BA 453,22
27. 1080 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 5.284,12
28. 1081 DRUM INDUSTRIAL 151,48
29. 1084 POD CF 4.193,47
30. 1085 PODEȚ CF NR. 1 335,90
31. 1086 PODEȚ CF NR. 2 813,81
32. 1087 DRUM ACCES 1.462,27
33. 1088 REMIZĂ PSI 958,267
34. 1089 DRUMURI INTERIOARE 1.299,65
35. 1091 DEPOZIT DE MATERII PRIME 88.950,52
36. 1092 DEPOZIT SACI 18.984,24
37. 1098 LINII MANIPULARE VAGONEȚI 1.361,18
38. 1099 DEPOZIT ȘAMOTA 32.913,71
39. 1101 INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE FORȚĂ 39.849,76
40. 1102 INSTALAȚIE HIDROTEHNICĂ 47,25
41. 1103 INSTALAȚIE TERMOENERGETICĂ 0,63
42. 1104 FILTRU DE AER 1,06
43. 1112 INSTALAȚIE DRENAJ 474,88
44. 1115 INST. ELECTRICĂ ILUMINAT SIGURANȚĂ 121,92
45. 1117 CONDUCȚIE TRANSPORT BARBOTINĂ 124,99
46. 1120 EȘAFODAJ BANDĂ PIF 426,10
47. 1123 DRUM INDUSTRIAL 429 63
48. 1124 DRJM HALDĂ ZGURĂ 27,87
49. 1125 POD LINIE CF 2.578,47
50. 1128 PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ 174,86
51. 1129 ȘOPRON CU VATRĂ BETONATĂ Șl AC 147,25
52. 1131 INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE REMIZĂ LOCO. 37,32

TOTAL 981.986,97 lei
Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. 

Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, fax 0254-206241.

Melcii sunt sortați manual (Foto: Traian Mânu)acest moment, putem spune că am obținut carnea de melc curată, gata pentru a fi pregătită în vederea consumului. Urmează o nouă etapă de fierbere, apoi clătirea și calibrarea. După finalizarea procesării cărnii de melc, aceasta se păstrează, în lăzi speciale, timp de 8 ore, în camera frigorifică, la o temperatură de 1-2 grade Celsius, pentru eliminarea conținutului de apă. Ulterior, carnea se pune în saci de plastic a câte cinci kilograme și se congelează la -30 de grade Celsius, timp de opt ore, sau la -18, -20 de grade Celsius, timp de aproximativ 24 de ore. După congelare urmează ambalarea în cutii de carton și livrarea.
Unde sunt fermierii?Seceta din acest an a creat dificultăți firmei hunedorene. „Anul acesta nu am reușit să prelucrăm decât 250 de tone de 

melci. Asta înseamnă că am obținut doar 50 de tone de came de melc. Adică jumătate din cât ne-am propus. în acest context și ținând cont că toate fabricile au avut aceleași probleme, mă aștept ca prețul de vânzare al cărnii de melc să crească simțitor. Astfel, dacă anul trecut media a fost de cinci euro/kg, mă aștept ca anul acesta kilogramul de carne de melc să se vândă undeva la șapte euro”, este de părere Simona Roșu.în privința fermelor de creștere a melcilor, directorul Rolux este foarte concis. „Eu cred că românii cresc doar garduri și salată. De patru ani de când a început isteria cu fermele de melci nu am achiziționat nici un gram de la nici un fermier. Cu toate că am primit sute de telefoane. Și asta pentru că afacerea fermelor este o mare țeapă”, declară Roșu.

mailto:tlberiu.strola@lnfarmmedia.ro
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JOB-uri

• Online. Studenții și tinerii absolvenți de facultate care vor să capete experiență îni câmpul muncii pot participa la târgul de slujbe online. Acesta se va desfășura până la data de 3 august și este organizat de BesDobs. înscrierea e gratuită. Circa 200 I de companii sunt interesate să angajezetineri sau să îi primească la practică. (C.P.)
• Facilități. ANOFM va suporta, în limita a aproximativ jumătate din salariul minim brut garantat în plată, costurile angajatorului pentru fiecare elev sau student angajat pe perioada vacanței. (C.P.)

Salariu minim 
pe economie

Bruxelles (MF) - Comisia Europeană recomandă introducerea sa lariului minim pe economie în toate statele UE. „Fiecare țară europeană ar trebui să aibă un salariu minim pe economie”, a declarat comisarul european pentru Afaceri Monetare, Joaquin Almunia. Ideea poate părea nerealistă, pe termen scurt, dar autoritățile de la Bruxelles ar putea obliga cele 27 de state UE să adopte o astfel de măsură, pe viitor. „Teoretic, acest lucru ar fi posibil și corect”, a mai spus oficialul european. Un număr de 20 din cele 27 de state UE asigură un salariu minim legal, respectiv Belgia, Bulgaria, Spania, Estonia, Grecia, Franța, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Cehia și Marea Britanie.

Munca în 
străinătate
Deva (C.P.) - Con

tractele nominale 

pentru munca 
sezonieră în Germa

nia se ridică, 

începând din această 

lună, de la sediul 

Agenției Naționale 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă din 

București, Calea Vic

toriei, nr. 15/E, sec

tor 3. Contractele de 

muncă pentru 

Spania, în urma 

selecțiilor făcute de 

OMFM, se ridică de 

la Ambasada Spaniei, 

Secția de muncă, 

unde sunt cerute 

informații despre 

numele angajatorului 

spaniol, care a făcut 

selecția și pe care 

solicitantul îl 

cunoaște. O per

soană care a depus 

un dosar la OMFM 

nu va mai depune 

altul. Referitor la 

adeverința conf. HG 

683/2006 cerută la 

dosar, aceasta este 

emisă de primărie, 

iar în cazul 

comunelor mici 

poate fi scrisă și de 

mână, dar să aibă 

ștampila primăriei.

0 profesie trendy... IT-ist
■ Un tânăr informati- 
cian devean visează să 
conceapă jocuri com
plexe pe calculator.

Clara Păs____________________
clara.pas@lnfomimedia.ro

Deva - Radu Constantin lucrează de zece ani în domeniul informaticii, specializân- du-se pe partea de programare destinată dezvoltării afacerilor. Totul a început când a decis să urmeze un liceu de profil. A schimbat macazul în facultate, dar pen-
hacker = termenul definește o per

soană care penetrează s rețea 

informatică pentru a arăta vul

nerabilitățile infrastructurii IT din- 

tr-o companie 

cracker = termenul desemnează 

acea persoană care sparge parole 

sau sisteme informatice cu sco

pul de a obține bani sau informații 

valoroase

■Ull «M----- ---=■-------—

Radu Constantin compară jocurile pe calculator cu romaneletru că profesia de inginer mecanic nu i-a dat nicio satisfacție, s-a reîntors la prima lui pasiune: calculatorul. Cel mai mult i-ar plăcea să creeze
jocuri pe calculator, pentru că în viziunea sa sunt complexe „ca un roman”. „îmi plac jocurile care îți pun mintea la contribuție, nu cele pe care le

joci din mouse. Idei am, dar momentan nu am timpul necesar implementării lor. Apoi, în România, nu prea sunt firme specializate pe acest segment de piață. Dincolo, sunt companii care investesc și 20 de milioane de dolari într-un singur proiect de acest gen”, povestește Radu. Acesta explică și motivul pentru care tinerii sunt atrași de magia calculatorului: „consideră că e trendy să lucrezi în IT. Folosesc cuvinte pe care uneori nu le prea înțeleg, dar ei le percep ca fiind... cool”. Un programator român câștigă, în medie, între 300 și 1000 de euro, dacă lucrează într-o firmă. în cazul în care este implicat într-un proiect, suma pe care o primește este de 50% din valoarea proiectului. Un program informatic se vinde cu sume ce depind de complexitatea acestuia. Astfel, un program de editat texte poate costa și 10 dolari, în vreme ce imul destinat gestiunii și contabilității unei firme se poate vinde și cu un milion de dolari.
Negocierea salariului
■ La interviu, angaja
torul este cel care va 
deschide primul 
discuția despre salariu.

Clara PAs
clara.pas@in1armmedia.ra

Deva - Problema banilor nu este un subiect pe cate să îl abordeze, direct, candidatul în timpul interviului. Dar poate conduce discuția astfel încât angajatorul să își dorească să lucreze cu el.Chiar dacă uneori ți se pare inadmisibil salariul, nu dispera, negocierea salariului

abia începe! Fă-ți temele și mergi la interviu având în minte un maxim și un minim salarial care se acordă și la alte companii de calibru asemănător.încearcă să folosești un ton politicos și detașat, nu te implica afectiv în negocierea 
salariului. Altfel, angajatorul va resimți interesul tău pentru bani ca pe o dovadă de superficialitate și oportunism.în locul banilor poți obține o serie de alte avantaje: bonuri de masă, zile în plus la concediul de odihnă, posibilitatea unei promovări rapide, condiții mai bune de lucru,

1. canalizează dialogul spre tot ce poți oferi tu angajatorului tău dacă vei 

ocupa acea poziție

2. nu te duce la interviu fără să știi cum sunt apreciate financiar respon

sabilitățile presupuse de post

3. este de datoria angajatorului să demareze discuția despre drepturile sala- 

riale ale viitorului angajat: nu evita subiectul atunci când se deschide

4. încearcă sa obții beneficii care să acopere deficitul de bani: gândește-

te că poate fi chiar mai avantajos pentru tine

5. nu te enerva, nu lua negocierea ca pe un afront personal și o descon L' 

siderare a ta de către angajator, poți oricând să refuzi oferta acestuia

6. „ce-i în mână nu-i minciună" sau, mai bine zis, contează ce e scris, I 

semnat și parafat; nu te lăsa amăgit de promisiuni fără termen de îndeplinire ’ 

sau fără o dovadă scrisă.deplasări decontate de firmă, posibilitatea de a avea un asistent, de a schimba denumirea postului într-una mai avantajoasă pentru angajat (de exem-
piu, în loc de secretară să se numească asistentă), posibilitatea de a lucra acasă, școlarizare plătită parțial, șau integral.

electrocenter S.C. CU SEDIUL In mintia
f

ANGAJEAZĂ
DIRECTOR DE MAGAZIN

locație: Deva

«Mbuții:
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VÂNZĂTOR 
locație: Deva șl Hunedoara

Atribuții;
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Cerințe:
studii medH

- buna «MMți de comunicare fi

- remtența la stres presiuni 
drsptsitbifttate la program prelungit

- stere de sOnMate optima
- dortnflda damtare »! evoluție 
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SC GRAWE ROMANIA 
ASIGURARE SA - AGENȚIA DEVA 

Companie de asigurări de viață
Se oferă instruire; gratuită, posr- 

oe-giam Mamtemur. KîfSatBa de easl,9 posi-
rWwf » înrtnm 1 wuw Hlitatea de a urma 0 carieră fear- 

Cerlnțe: ,.B companie austriaca, obținerea
Rezistent ia stres; certificării ea agent sfe asigwări.

, - Experiența h Mi ssââitH-/..JHnM oț la ta 0254/23SiD30 

10 avantaj: sau e-maii: adiSSffiyahpO.CTm

CAUT PERSOANE PENTRU ACTIVITATEA DE:
- Agent de marketing pentru pensii private obli
gatorii pilonul II
- Agent vânzări credite pentru nevoi personale
OFERIM:
- Câștiguri consistente într-o perioadă scurtă de timp
- Program flexibil
- Posibilitate carieră
Informații: Grup Intercredit Deva, clădirea Coratrans (lângă 
Liceul Auto), camera 22, parter.
Telefon 0747/115543.

■ Miftiii de

■ UStb 
„. (WZOiS

-

o „LOTERIA ROMÂNĂ" ȘA - ’
CENTRUL DE LUCRU HUNEDOARA

Angajează prin concurs „vânzători în 
agenție" și „muncitor calificat" pen
tru următoarele locații:

• .vânzător În agenție" -
1 (un) post - municipiul Deva
Condiții de participare:

Domiciliul stabil în Deva;
■ Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;

■ Lipsă antecedente penale;
■ Vârsta minimă 22 de ani conform 
Legii 22/1969.

•.vânzător în agenție" -
1 (un) post - municipiul Hune
doara
Condiții de participare:
■ Domiciliul stabil în Hunedoara;
- Studii medii (liceu) cu diplomă de 
bacalaureat;

Lipsă ahtecedente penale;

•.muncitor calificat"

Vârsta minimă 22 de ani conform 
Legii 22/1969.

Condiții de participare:

■ Domiciliul stabil în Deva;

■ Studii medii (liceu) + calificare în una 
din meseriile: lăcătuș mecanic, insta
lator, electrician;

• Lipsă antecedente penale;

■ Permis de conducere.

Pentru relații și informații vă adresați 
la sediul CL Hunedoara din Deva, str. 
Octavian Goga, nr.13, telefoane: 
212.396, 216.627 interior 109 - 
Compartimentul resurse umane, între 
orele 8 16.

ANGAJEAZĂ:
■ VOPSITOR: 

experiență minimă;
■ OPERATOR INJECȚII 

MASE PLASTICE.

Informații 
suplimentara la 

telefax: 0254^36.522
Mobil: 0751/060.657

(102326)

Primăria comunei Turdaș scoate la concurs postul aferent 
funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional 

superior, treapta 2, studii superioare economice.
Concursul se va desfășura în data de 24.07.2007 proba 

scrisă și în data de 25.07.2007 proba orală, la sediul 
Primăriei comunei Turdaș. Termenul-limită de depunere a 

dosarelor este data de 22 Iulie 2007.
Informații cu privire la conținutul dosarului de înscriere se 

pot obține de la sediul Primăriei comunei Turdaș sau la nr. 
de tel, 0254/244710.

Persoană de contact - dl. Bocșeri Remi.
(102: 

—î "1"1 1 1 " -țJiri'iiffi li.ui, 1 .rf"..i—- .'I 1 .

www.romjob.ro< A* Â
Trei pași simpli pentru 

o carieră de succes:
- SIMPLU
- RAPiD
- GRATUIT

mailto:clara.pas@lnfomimedia.ro
mailto:clara.pas@in1armmedia.ra
http://www.romjob.ro


cwÂm Eric Bictahri, lauoat ae Hagi
SPORT

Ț • Tenis de masă. Recent, la Reșița s-a disputat cea mai importantă competiție națională la tenis de masă, Cupa României. Au participat toate echipele divi- i zionare din Superliga și cele din Divizia B, adică 24 de echipe. La sfârșitul întrecerilor, divizionara B, Inter Petrila, a ocupat un onorant loc șapte. (V.N.)
• Amical. Jiul Petroșani a disputat cu Minerul Lupeni primul meci amical din această vară. Jiul s-a impus, scor 2-1, la pauză 1-0, prin golurile marcate de Abuzatoaie (minutul 33) și Cîmpeanu ('89, din penalty). Pentru Minerul a marcat Cristi Diaconescu ('50). Meciul s-a disputat la Paroșeni. (V.N.)

■ Fostul jucător al Jiu
lui Petroșani este apre
ciat de antrenorul Ste
lei.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
clprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Internaționalul de juniori, Eric Bicfalvi, transferat în această vară de la Jiul la Steaua, e pe cale să-l convingă pe antrenorul vice- campioanei, Gică Hagi, să-l păstreze în lot și să nu-1 împrumute la Gloria Buzău, cum intenționa Gosmin Olă- roiu.Hagi l-a folosit pe juniorul de la «Jiul în toate amicalele disputate în turneul din Austria și la întoarcerea în țară a spus că a fost impresionat plăcut de jiulist. „Erie Bicfalvi are calități bune, dar 

rămâne să muncească în continuare, atât el cât și ceilalți. M-a surprins plăcut. Vrem să facem un lot competitiv, pentru că pretențiile la Steaua sunt mari. Oricând pot veni jucători, dar e bine să-i a- ducem cât mai repede, deoarece orice fotbalist nou are nevoie de timp să se acomodeze”, a spus Hagi.Steaua a revenit, ieri, în România, din stagiul de la Kaprun, unde a susținut trei meciuri amicale, urmând ca luni să plece într-un nou turneu de pregătire, în Olanda, la Mierlo, în perioada 9-19 iulie. La Kaprun, Steaua a obținut o victorie, scor 2-0, cu vicecampioana Lituaniei, FK Vilnius, și a înregistrat două înfrângeri, fiind învinsă de A- poel Nicosia, scor 2-1, și de SV Ried, scor 3-2. Hagi s-a declarat mulțumit de modul în

Eric Bicfalvi s-a acomodat bine la Steaua (Foto: T Mânu)care s-au pregătit și s-au comportat jucătorii săi. „A fost o săptămână grea de acumulare, prima din cele patru până vom ajunge la meciuri oficiale. Trebuie să avem răbdare să completăm lotul cu jucători valoroși. Vom vedea în zilele următoare, nu avansez niciun nume până când nu o 

să văd că este prezentat. Dar muncim și o să aducem jucători buni”, a spus Regele. Tehnicianul a afirmat că adversara Stelei din turul doi preliminar al Ligii Campionilor, Zaglebie Lubin, trebuie respectată, mai ales că a produs o surpriză câștigând campionatul Poloniei.
FOTUL f COP* PRIHtalOffii
Deva (V.N.) ■ Cupa Primăriilor la Fotbal a ajuns la nivelul 

optimilor de finală, lată programul din 8 iulie a.c.

. Brad - Stadionul .Metalul*

Ora 10 - Baia de Criș - Venus Șoimuș

Ora 11,30 - Avântul Tomești - Șoimul Băița

Terenul de fotbal Ilia

Ora 10 - Lăpugiu - Voința Ilia

Ora 11,30 - Real Gurasada - Brânișca

Terenul de fotbal Băcia
Lora 10 - Narcisa Sălașu de Sus - Petito Băcia

^Ora 11,30 - Turda? - Romos

Terenul de Fotbal Sîntămărle Orlea

Ora 11 - Măgura Pui - Sargeția Bretea Română

Terenul de Fotbal Ghelari

Ora 11 - Poiana Rusca Ghelari - Minerul II Teliuc

Trebuie reținute următoarele chestiuni: se joacă un sin

gur meci eliminatoriu, a două reprize de 30 de minute; 

echipele câștigătoare se vor prezenta la AJF Hunedoara 

în data de 10 august, la ora 10, pentru tragerea la sorți 

a sferturilor de finală.

Obiectivul „minerilor" nu 
mai este promovarea

încă un hunedorean la Steaua?!

Deva (V.N.) - Alin Simota, patronul echipei Jiul Petroșani, a anunțat câ echipa sa nu mai are ca obiectiv pentru viitorul sezon promovarea în Liga I, ci formarea unei echipe competitive. Declarația vine la puțină vreme după ce finanțatorul a susținut mai mult timp că Jiul va avea ca prim obiectiv revenirea în primul eșalon fotbalistic. „Nu conducătorii trebuie să forțeze accederea în Liga I, ci valoarea echipei să ceară promovarea. Acum, la Jiul miza e formarea unei echipe competitive, care să aibă în componență doar jucători tineri, de perspectivă, dornici de a- firmare și care să aparțină clubului sută la sută. Eu cred

că vom reveni în prim-plan- ul fotbalului atunci când vom avea o echipă puternică și capabilă să se mențină mult timp la cel mai înalt nivel”, a precizat Simota.

Alin Simota

Deva (V.N.) - Se pare că încă un jucător de la Corvi- nul Hunedoara va merge la o echipă din primul eșalon. Ne referim la faptul că u- nele surse din cadrul clubului de pe Cerna îl dau pe internaționalul de juniori Alexandru Iacob ca transferat la Steaua București. „Cele două cluburi s-au înțeles și, cu siguranță, Iacob va ajunge în Ghencea. Mai rămâne doar ca jucătorul să semneze contractul. El nu se va mai regăsi în lotul Corvinului în sezonul viitor”, a precizat un apropiat al patronului hunedoreni- lor, Florin Uscatu. Se spune chiar că actele au fost parafate de la jumătatea lunii trecute. Și impresarul ju-

Alexandru Iacob (Foto: c.l.)cătorului, Florin Iacob, a admis că Steaua este interesată de juniorul de la Corvinul Hunedoara. Născut pe 14 aprilie 1989, Iacob joacă mijlocaș la închidere la echipa de club și fundaș central la națională. în februarie, a participat la un stagiu de pregătire în Italia, Ia Inter Milano.

Ar . sdt jă’î? schimbi mobila veche cu una modernă? Te-ai săturat să aștepți după 
mijloacele de transport în comun? CL îți rezolvă aceste probleme. Câștigă în_ 24 iulie,

sau

-a t un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu mi- 

- — o urna ș: participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau 

t- - te-c a seoiu! redacție' din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 23 

e Vu rata asemenea premii!

1 lună=10,llei2 luni=20J2 lei3 luni= 303 lei6 luni= 60,6 lei12 luni=1212 lei

io fjiii I m Vi Vici JIfi

1 lună=8,9 lei2 luni= 173 lei3 luni=2S,9 lei6 luni= 48,9 lei12 luni=89,9 lei
TJȚI JURNAL „„ Depune talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite ! la OP 1. CP 3 Deva sau pe adresa 

SC Jrifonn Media SRL. Deva, str 22 Decembrie nr. 37A. Pentru informații suplimentare sunați 
la 0254 211275. int. 88f¥t. persoană de contact Magdalena Șerban.

COSCURS

l

mailto:clprian.marinut@informmedia.ro


Gabriel Milito este alesul

Fabrizio Mlccoli

• înțelegere. Managerul echipei de baschet masculin „U" Mobitelco Cluj, Mircea Cristescu, a declarat, vineri, că în lotul formației ardelene va fi cooptat pivotul lonuț Mocanu (31 de ani), care a jucat ultima dată la CSU Sibiu. Pivotul lonuț Mocanu a ajuns la o înțelegere cu conducerea echipei pentru un contract pe doi ani. Acesta este cel de-al cincilea transfer al clubului clujean, după cele ale jucătorilor Mihai Popa, Zoran Krstanovici, Sașa Vukas și Branko Cuici. . .

■ FC Barcelona se ori
entează spre fundașul 
Zaragozei, fără a uita de 
varianta Cristi Chivu.

„Fluierași"București (MF) - Partidele Gloria Bistrița - Maccabi Haifa și Oțelul Galați ■ FK Slavija Sara jevo, programate pe 14 iulie, în manșa secundă a turului doi ăl Cupei UEFA Intertoto, vor fi conduse de brigăzi din Bosnia - Herțegovina, respectiv Grecia.
Se însoară

București (MF) - Cotidianul catalan Sport notează, vineri, că FC Barcelona a decis ca noua achiziție pentru acoperirea postului de fundaș central să fie Gabi Milito, de la Real Zaragoza, insă fără să renunțe definitiv la varianta Cristian Chivu.„Milito este cel ales”, a notat Sport, care menționează că deși FC Barcelona trebuie să mai negocieze cu Real Zaragoza pentru fotbalistul argentinian, „s-a pornit pe acest drum”. „Milito va fi al Bar-.............. . ............... ..........................
Va fi al Barcelonei

București (MF) - Fotbalistul echipei Manchester United, Rio Ferdinand, s-a logodit cu Rebecca Elisson, o tânără de 26 de ani cu care are deja un copil, și s-ar putea căsători cu ea în vara anului 2008.

Rio Ferdinand (Foto: epa)

(Foto: EPA) 

La Palermo 
Roma (MF) - Interna
ționalul italian Fa
brizio Miccoli, care a 
fost împrumutat de 
Juventus Torino la 
Benfica Lisabona îh 
ultimele două sezoa
ne, a semnat un 
contract pe trei ani 
cu Palermo.
Miccoli, în vârstă de 
28 de ani, a jucat un 
sezon la Juventus 
(2003-2004), după 
care a fost împrumu
tat la Fiorentina 
(2004-2005) și Benfi
ca Lisabona (2005- 
2007).
Internaționalul italian 
are 10 selecții în 
naționala Italiei, pen
tru care a marcat 
două goluri.

Jurnalul Sport
.........................**••••...........«5celonei săptămâna viitoare. Ferran Soriano, vicepreședintele FC Barcelona, și Txiki Begiristain, directorul sportiv al clubului, s-au deplasat la Zaragoza, pentru a realiza transferul lui Milito. Deși Barcelona și responsabilii de la Real Zaragoza mai discutaseră la telefon, acum s-a făcut pasul pentru ca discuțiile să fie aprofundate. Oficialii Barcelonei au decis să

Amenințare cu bombăBucurești (MF) ■ Un anunț despre un potențial atac sinucigaș asupra Satului Sportivilor, unde se află particlpanții la prima ediție a Jocurilor Mării Negre, a fost primit în noaptea de joi spre vineri, și a pus în alertă maximă forțele de securitate.Imaginile celor patru posibili atentatori au fost afișate la toate intrările locurilor de concurs de la Trabzon, Rlze și Giresun, poliția fiind în căutarea și a altor informații despre incident.Drept urmare, măsurile de control al tuturor sportivilor, oficialilor și presei au devenit foarte severe.La această primă ediție a Jocurilor Mării Negre, care se desfășoară în Turcia, participă aproximativ 2.500 de sportivi din 11 țări, printre care și România.

Povestea Iul Chivu, disputat de 
Inter, Barcelona $1 Real, pare să 
fie una fără sfârșit (Foto: epa)

Ghioane iese în evidență
Vaslui (MF) ■ Mijlocașul Tiberiu Ghioane a marcat un gol în partida amicală pe care echipa Dinamo Kiev a câștigat-o, cu scorul de 6-0 (2-0), în fața formației FC Vaslui, în cadrul turneului de pregătire din Austria.Ghioane, care a jucat în prima repriză, fiind înlocuit la pauză cu Gusev, a marcat

Spre KieV. Atacantul din Guineea al echipei Le Mans, Ismael Bangoura - în dreapta imaginii, a semnat un contract pe 4 sezoane cu gruparea Dinamo Kiev, la care este legitimat Ghioane. Presa franceză a anunțat că suma transferului ar fi de 5 milioane de euro
(Foto: EPA)

Forul prezidat de Michel Plati
ni a dat dovadă de clemență

(Foto: EPA)

Beckham = 440 milioane euro
București (MF) - Mijlocașul englez David Beckham, care și-a Încheiat contractul cu Real Madrid, iar din sezonul viitor va evolua la Los Angeles Galaxy, a generat venituri cifrate la 440 de milioane de euro pentru gruparea spaniolă.Real Madrid a plătit pentru Beckham 36 de milioane de euro grupării Manchester United în 2003, iar în cei 

acționeze pentru achiziționarea lui Gabi Milito, fără să renunțe definitiv la opțiunea Chivu, având în vedere că în fotbal niciodată nimic nu este sigur până la semnarea contractului”, scrie jurnalul spaniol.Sport precizează că Milito întrunește condițiile cerute de tehnicianul Frank Rijkaard, fiind un fundaș puternic, foarte bun la marcaj și excelent la jocul aerian, și de asemenea un avantaj este faptul că „știe perfect fotbalul spaniol”. „El nu trebuie să se adapteze la cultura spaniolă și nici la limbă și îi cunoaște perfect pe jucătorii Barcei, cu care, în unele cazuri, are relații bune. Fără să îl subaprecieze pe Chivu, un alt fundaș central magnific, care ar fi putut ajunge la perfecțiune la Barca, responsabilii azulgrana au fost atrași încă de la început de faptul că Milito și-a exprimat mereu dorința de a fi azulgrana. Nu acum, de mai multe sezoane, pentru că Barcelona se gândea să îl achiziționeze de trei ani”, adaugă cotidianul.
Cuplu magnificJurnalul Sport notează că Rijkaard și Begiristain sunt convinși că un cuplu de fundași centrali format din Pu- yol și Milito impune respect.
Chivu preferă... Inter Milano

București (MF) - Agenția Audionews a dat publicității o declarație a fundașului Cris= tian Chivu care a spus că ori merge la echipa Internaziona- le Milano, ori va rămâne la formația AS Roma, cu care mai are un an de contract.„Ori merg la Inter Milano, ori rămân la Roma”, a afirmat internaționalul român.Patronul clubului Inter- 
primul gol al Întâlnirii în minutul 39 și a fost co-autor la cel de-al doilea reușit de Rotan, îr minutul 41. Celelalte goluri ale campioanei Ucrainei au fost înscrise de Husiev '53, Rincon '59, Correa '74 și Kleber '83.Antrenorul vasluienilor, Dorinei Munteanu, a folosit în prima partidă din cadrul
Reduce sancțiunea Danemarcei

București (MF) - UEFA a revenit asupra sancțiunilor impuse Danemarcei, în urma incidentelor de la partida cu Suedia, din preliminariile Euro-2008, naționala daneză urmând să dispute nu patru, ci două meciuri pe teren neutru și la 140 de kilometri de Copenhaga.Comisia de Apel a UEFA a redus astfel atât numărul meciurilor pe care Danemarca le 
patru ani cât a evoluat la actuala campioană a Spaniei jucătorul a umplut visteria clubului cu peste 440 milioane de euro, potrivit estimărilor directorului de marketing al clubului spaniol, Jose Angel Sanchez.în primele șase luni petrecute de englez la Madrid, gruparea a vândut un milion de tricouri cu numele acestuia.

Catalanii vor neapărat să se „blindeze" cu Milito în linia 
sivă, unde au dat semne de slăbiciune în campionatul tre 

(F<

nazionale, Massimo Moratti,Chivu îșidrumul, însă a lăsat să se înțeleagă că gruparea milaneză ar putea reveni la tratative, deși a anunțat oficial că renunță la tratativele pentru Chivu.La rândul său, președintele clubului Real Madrid, Ramon Calderon, a declarat că există diferențe „substanțiale” între 
cantonamentului din Austria următoarea formulă de echipă: Hăisan - Șt.Apostol, B. Pa- nait, Ivan, Bălace ■ Matei, D. Munteanu, Ljubinkovici, Zmeu • Ad.Gheorghiu, Bukvici. Au mai jucat: Neagu, Pavel, Mo- raru și S.Frunză.Dorinei Munteanu a declarat că nu este supărat, dar așteaptă mai mult de la elevii săi.
va disputa pe teren neutru (de la 4 la 2), cât și distanța minimă față de Copenhaga a locurilor unde poate juca echipa daneză partidele de pe teren propriu cu Liechtenstein (12 septembrie) și Spania (13 octombrie) - de la 250 la 140 de kilometri.Comisia de Apel a confirmat rezultatul omologat anterior, de 3-0 pentru Suedia, și a redus amenda decisă în ca
în următorii doi ani, Real Madrid și-a mărit cu 60 la sută vânzările de produse pro- moționale, până la 53 de milioane de euro, și cu 137 la sută veniturile provenite de la sponsori (până la 44 milioane de euro).Beckham a fost unul dintre „galacticii” creați de fostul președintele al clubului, Florentino Perez. 

pretențiile financiare ale jucătorului Chivu și ce ă .•gruparea madrilenă. „Ttebuiea să fim atenți, pentru că se* pare că lucrurile au mers mai departe decât am prevăzut”, a spus Calderon, care a subliniat că mai lipsește doar acordul fotbalistului, deoarece Real s-a înțeles cu AS Roma pentru suma de 18 milioane de euro.

Jucătorul echipei Dinamo Kiev a 
marcat unul din cele șase goluri 
ale ucrainenilor (Foto: epa)

zul federației daneze de la 60.000 de euro la 30.000 de euro.„Suntem parțial mulțumiți. Sunt sigur că majoritatea suporterilor danezi împărtășește frustrarea noastră, pentru că nu putem să jucăm toate partidele pe Parken din cauza comportamentului stupid al unei singure persoane”, a declarat secretarul general al fo- rului danez, Jim Stjerne.

David Beckham a reprezentat 
o super-afacere pentru clubul 
Real Madrid (Foto: epa)



sâmbătă. , iulie 200? cwmb. 7»
Vând ap. 2 camere (03)

• contort 1, zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț un miliard patru sute milioane lei, tel. 
223336.00
• Decebal vizavi de Auto, deasupra Agenției 
Loto-Prono, inf. 0788/775714,50.000 euro, nu sunt 
agenție. (T)
• decomandate, centrală termică în garanție, 
balcon închis, totul contorizat, interfon, ușă 
metalică preț 47.000, fără intermediari, tel. 
0720/311158. (T)

• Deva, Aleea Ikdu, ora*, bloc de 
cărămidă, parchet, contorizări apă, gaz, 
agent termic, fără îmbunătățiri, ocupat» 
Imediat, preț 125400 ran, negociabil, teL 
221895; 227519. (nr. 3/0X072007)

■ toad, 57 mp, centru, lângă Spital preț atractiv, 
tel..-0254/613366, 0788/040.490, 0788'158483. 
(A10)

• Brad, zonă centrală parchet termopane, 
modificat, merită văzut, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

■ toad, zaau Oraș Nou, temppane. meritat 
preț atractiv, teL-0254/613366, 0788/040J90. 
0788/158481 (A10)

Cumpăr ap. 2 camere (04)

romimo. ro
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Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timisoara, Calea lugojului, bifurcați» aeroport, telefon; 0256-289892, 287316

• zonă centrală balcon închis, geam la baie, 
1.450.000 lei, tel. 0728/095079. (T)
• ocazie, Zona Pieței, et 3, bloc de cărămidă 
semidec., st=48 mp, modificări și amenajări inte
rioare, bucătărie cu bar, baie amenajată preț 
130.000 ron, neg., în funcție de ofertă, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)
• zona Micro 15, dec., curat, ocupabil imediat, 
contorizări, preț 48.000 Ron, tel. 211587, 
0723/660160. (AO)
• zona Gojdu, et 1, bloc de cărămidă parchet 
gresie, faianță baie amenajată preț 135.000, tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• Deva, eL 1, parchet, balcon, contorizări, preț 
110.000 ron, tel. 215212. (Al)
• dec, st 60 mp, et 1, zona Gării, preț 46.500 euro, 
tel. 0740/210780. (Al)
• dec, balcon, parchet gresie + faianță st 55 
mp, et. 3/4, zona I. Maniu, preț 150.000 ron, tel. 
0742/019418 (Al)
• In drcuft, zonă bună liniștită et 2/4, bloc de 
cărămidă balcon, contorizări complete, preț 
120.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, contorizări, 2 balcoane, et. 1, zona Gării, 
preț 46.500 euro, tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• Dada, eL 3, circuit, balcon, gresie, faianță 
contorizări, parchet preț 120.000 RON, neg., tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Minerului, parter, balcon, dec., contorizări, 
preț 97.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) 
Gojdu, et. 4, semidec, contorizări, balcon, 
parchet, preț 135.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• AL Jiului et. 2, circuit balcon, faianță gresie, 
CT, modificat, preț 125.000 RON, neg, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
■ Bd. luliu Maniu, semidec, faianță gresie, 
termopane, CT, parchet, balcon, preț 125.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• semidec, parchet bucătărie, baie, reparti
toare, balcon, zona Gojdu, preț 135.00 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, faianță + gresie, 
balcon, zona Al. Armatei, preț 107.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent circuit, bucătărie, baie, balcon, etaj 
intermediar, zona Al. Jiului, preț 120.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
etaj superior, preț 125.000, zona N. Bălcescu, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, 2 
balcoane, repartitoare, etaj superior, bd. 
Decebal, preț 50.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542 seara (A2)
• zona Decebal etaj intermediar, decomandate, 
cu 2 balcoane, contorizări totale, parchet gresie, 
faianță bine întreținut, preț 160.000 lei nego
ciabil, tel. 0723/251498 0788/165702,232808. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
52 mp, zona pieței centrale, etaj 1, bine 
întreținut contorizări totale, vedere la stradă 
fără modificări, preț 139.000 lei negociabil, tel. 
0788/165703,232808 0745/302200. (A4)

• ivgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, tip logie, vedere 
la bulevard, bine întreținut, contorizări, fără 
modificări, igienizat preț 43.000 euro negociabil, 
tel. 0730/474275,0788/165702,232808 (A4)

• ivgent apartament 2 camere bid. luliu Maniu, 
cu balcon, centrală termică termopan, ușă 
metalică vedere la bulevard, preț 150.000 lei 
negociabil, tel 0730/474275,0788/165702,232808 
(A4)
• semidec, menajat (gresie, faianță), ocupabil 
imediat contorizări, etaj 2, zona Teilor, preț 
86300 Ron neg, 0740/317314. (A9)

i • dec, camere cu parchet etaj intermediar, b- 
dul. Decebal, preț 45.000 euro, tel. 231300. (A9)

• semidec, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 Ron neg., tel. 231300. (A9)
• dec, CT, geam termopan, baie cu gresie, 
faianță 2 balcoane, B-dul. 22 Decembrie, Deva 
preț 145.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• au z camere, urgent Deva, plata imediat tel 
215212 (Al)
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AGENȚIA IMOBILIARĂ

PRIMA - INVEST
LIDER IMOBILIAR

A TESTA T Șl LICENȚIA T

V

Deva.'bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.
www.prima-invest.ro

(102507)

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII dp oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hunedoara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALITATE.• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN MEDIU Șl LUNG.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți GRATUIT.• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter. STel./fax 215.212Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro 

MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.
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• vgent apartament : za-era n zc-.ee:
>pgresu .. :<c. Dececa.-. Gzjdu. Dorcoanți. se 
■seră se a 120X100 lei cana la 165.000 lei în 
^"■ste ce arena ș-i, etaj si suprafață, tel. 
073C/474275. 0740/535095.232808. (A4)
• «gent, dec, ea; intermediar, zona Liliacului, 
Mărăști. Dorobanți. Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, 2 băi, termopane, et. 2, zona 
Piață complet mobilat și utilat, preț 210.000 ron, 
tel. 0721/985256. (T)

• sau 4 camere, zonele Dorobanți, Mărăști, 
Zamfirescu, exclus intermediar, tel. 0751/549249 
sau 0726/072275.(T)
• urgent, apartament 3 camere în zonele: bid. 
Decebal, Gojdu, Progresului, Dorobanți, se oferă 
de la 160.000 lei, până la 230.000 lei în funcție de 
amenajări, etaj și suprafață, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232808, (A4)
• dec. sau semidec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(A9)

Societate comercială cu sediul in Deva
ANGAJEAZA

GUVERNUL ROMÂME1UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Familiei 
și Egalității de Șanse

Lansare de Proiect

• zona Dorobanți, 80 mp, pereți izolați 
exterior, 2 băi, centrală termică, geamuri 
termopan, complet mobilat, preț 75JOO 
euro, negociabil, relații la teL 0720/545757. 
(nr. 6/044)72007)

Vâna ap. 4 camere (07)

1 *1
• Deva, zona Progresul, et. 1, contorizări, 
informații la Cimitirul Reformat (POLI), (nr, 
1/05.07.2007)

I

• dec, et 2, zona Lie. Auto, sup. 98 mp, preț 
75.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)

• dec, CT, 2 băi, balcon, parchet, gresie + 
faianță st 90 mp, zona Bâlcescu, et. 1, preț 62.000 
euro, neg., tel. 0742/019418. (Al)

- • circuit M. Kogâlniceanu, et. 3/4, balcon închis, 
parchet, contorizâri complete, preț 164.000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• Carpați, dec, garaj, boxă CT, 2 băi, preț: 90.000 
euro, tel. 0745/367893. (A2)
• Progresul, et 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
bucătărie mare, parchet, contorizâri, preț:

, 175.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Liliacului, et 4, amenajat, termopane, 2

• oalcoane, bucătărie mărită uși noi, preț: 175.000 
' 'RON, tel. 0745/367893. (A2)
■ • Gojdu, P, semidecom., baie, bucătărie, balcon, 
' amenajat, termopane, preț: 150.000 RON, tel.

0745/367893. (A2) '
' • Dorobanți, et 1, dec., 2 băi, 2 balcoane, CT, 

parchet, termopane, preț: 65.000 euro neg, tel
, :0745/367893. (A2)

• zona Dorobanți, etaj 2, decomandate, izolat 
■' termic și fonic, centrală termică frumos
■ amenajat și modificat, zonă liniștită preț 82.000 

euro negociabil, tel. 0740/535095, 0788/165702,
■ 232808. (A4)

• zona Mărăști, decomandate, modificat, 
contorizări, parchet, gresie, faianță preț 170.000

' lei negociabil, tel. 0730/474275, 0788/165703, 
232808. (A4).

. • etaj 1, bid. Decebal ■ Opera, cu. 2 băi, 2 
balcoane, termopan, parchet, gresie, faianță,

, vedereîn2părți, preț62.500euronegociabil,tel. 
0723/251498,0788/165702,232808. (A4)
• decomandate, zona Liliacului, cu 2 balcoane, 
centrală termică parchet, bine întreținut, mici 
modificări, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0788/165703, 0740/535095,232808. (A4)
• zonă ultracentrală etaj intermediar, deco
mandate, 2 băi, parchet, vedere în 2 părți, 
bucătărie modificată, mobilată și utilată preț 
61.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165703,232808. (A4)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, etaj intermediar, zona 
CEC, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

. • dec, baie cu gresie, faianță, CT, etaj 1, zona
Mărăști, Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, uși interioare de termopan, CT, gresie, 
faianță, spoturi, etaj, zona Dorobanți, Deva, tel. 
231.800, (A9)
• semidec, contorizări, etaj 2, zona Dacia, Deva, 
preț 85.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• dec, 2 băi, contorizări integrale, etaj 1, garaj

I sub blocîzbna I. Corvin, Deva, tel. 0745/511.776. 
(A9)

. • Brad, zonă centrală, îmbunătățiri, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad,zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Primăriei, 2 băi, etaj 1,2 balcoane,

■ preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10) .
• Brad, str. Cuza Vodă, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, str. Cuza Vodă posibilitate de privati
zare, preț atractiv, tel.:0254/613,366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• dec, zona împăratul Traian, et. 2, hol, 16 mp, 
parchet, CT, 2 balcoane, 2 băi, st 110 mp, garaj și 
boxă sub bloc, preț 94.000 euro, tel, 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, zona Gojdu, etaj 3, cu 2 băl, 
balcon mare, centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținut, 
modificări la bucătărie, preț 63.000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165702, 0745/302200,232808, (A4)
• decomandate, etal 1, zona Carpați,
contorizări, parchet, fără modificări, 2 băi, 
vedere la stradă, liber, preț 195.000 ron nego
ciabil, tel. 0723/251498, 0788/165703,
0254/232808. (A4)
• dec, hol central, 2 băl, balcon, etaj 1, zona 
caroati. Deva, preț neg., tel. 231,800. (A9>

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• urgent, tn zona Goidu, etaj 1-3 (semi)deco- 
mandate, se oferă plata Imediat, tel. 211587, 
07?vmi60. (Am

Vând ap. 5,6 camere (09)

e cu garaj, scară Interioară, 150 mp, Deva, CT, 
termopane, stil occidental, preț 110.000 eure, tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

romimo.ro

• casă absolut deosebită în Slmerla, zonă 
rezidențială, amenajări șl finisaje occidentale, 3 
dormitoare, 2 băl, spălător, living mare, curte șl 
grădină 890 mp, preț 125.000 eure, tel. 211587, 
0723/660160. (A0)
• Deva, P+1,3 camere, baie, bucătărie, teren în 
total 1600 mp, canalizare, apă, gaz, ocupabllă 
imediat, preț 100.000 eure, tel. 0722/564004. (Al)

• 3 camere, bucătărie, bale, garaj, teren 1300 
mp, complet mobilată șl utilată, în Batlz, preț 
210.000 ron, neg., tel. 0740/210780. (Al)

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, bale cu 
gresie, faianță, curte - 600 mp, zonă ultracen
trală, Deva, preț 150.000 euro/neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• casă lemn, ST - 1 ha, preț 15.000 RON, 
tel.:0254/613.366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Musani, 2 camere, dependințe, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• 2 case, 2 camere, 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț atractiv, tel.d)254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• 2 camera, bucătărie, 3 ha, pomi fructiferi, 
pădure, zona Săvești, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• șl teren 5 ari, Crlșclor, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 4 camere, curte, garaj, lângă primărie, 
preț atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 2 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț atractiv, tel,0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• 4 camere, 2700 mp, corn. București, preț
atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040490,
0788/158483. (A10)
• sură, grădină, 2 ha teren, Herteștl, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Centrai de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

Achiziții publice în colaborare cu 
Institutul Român de Training
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• curta, garai, încălzire, canalizare, posibilitate
privatizare, 1500 mp, Brad, Str. Vânătorilor, preț 
atractiv, tel.:0254/613366, 0788/040490,
0788/158.483. (A10)
• In Rom, Dealul Tantul, Brad, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/15&483. 
(A10)
• Brad, str. Horea, ST-250 mp, curent, apă 
curentă, canalizare, preț atractiv, 
tel,10254/613.366, 0788/040490, 0788/158.483. 
(A10)
• 8 camera+dependințe, com.RIblța, str. Dumb
rava, preț atractiv, tel.:0254/613.366, 
071-,-040490.0788/158483. (A10)

Cumpâr garsoniere (20)

• urgent garsonieră în zonele: Gojdu, Progre
sului) bid. Decebal, Dorobanți, ofertă de laSO.OOO 
lei până 115.000 lei, în funcție de amenajări, etaj 
și suprafață, tel. 0740/535095, 0730/474275, 
232808. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A8)

Vând terenuri (21)

Cumpăr casă (14)

• casă cu graomă, Deva sau Slmerla, plata 
imediat roi, 215212. (Al

• 1 ha lângă Restaurantul Pacific de pe DN7 
(drum), toate facilitățile, telefon 0767/048633. (T)

• 9400 mp extravilan, la 12 km de Deva, peisaj 
pitoresc, zonă liniștită facilități gaz, curent, preț
13 euro mp, telefon 0749/296321. (T)

Vând case la țară (17)

• toate utT““‘i apă gaz, canalizare, gresie, 
faianță, parchet, încălzire centrală, anexe, garaj, 
grădină 2000 mp, Vețel, asfalt, Informații la 
0740/130393. (T)
• vIU deosebită în Șol muș, construcție nouă 6 
camere, living 80 mp, terasă 60 mp, parai 40 mp, 
finisaje de ultimă oră termopane, încălzire pe 
gaz. Merită văzută Preț 470.000 RON, neg., tel. 
211587,0745/253662. (A0)
• urgent, casă zona Bejan, cu 3 camere, bale, 
bucătărie, curte, grădină sc 90 mp, st ■ 1700 mp, 
fântână gaz, acces ușor, poziție bună sau la 
schimb, cu apartament 2 camere + diferență 
preț 140.000 ron neg., tel. 0723/251498, 
0788/165702,0254/232808 (A4)

• Intravilan, 4000 mp, în comuna Băița (în 
spatele Mănăstirii). Informații la telefonul 
0268/360647. (nr. 2/06.07.2007)

• Intravilan, zona Vile, SăntandroL ST 2642, 
FS 18, preț negociabil, teL 0744/583151, 
0751/310588. (nr, 3/01072007)

Vând garsoniere (19)

• cons Dads, parter, cu balcon, parchet gresie, 
faianță convector, preț 63.000 RON, tel. 211587, 
0745/23662. (A0)

• balon, parchst, contorizări, ST 33 mp, et 1, 
preț 98000 RON, neg. teL 0742/019418. (Al)

• onMM pretat laminat, gresie, faianță 
balcon, mobilată et 3, zona Bejan, preț 68000 
lei, tel. 0745/639022,0726/316798 (Al)
• dec, contorizări, P+G+F, ST 43 mp, zona 
Astoria, preț 125.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona ștrand, balcon închis, contorizări, 
preț 55.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)

• urgent, zona Mărăști, etal Intermediar, balcon, 
contorizări, preț 90000 RON, neg., tel. 215151, 
215800. (A2)

• urgent, zona Bejan, etal Intermediar, balcon, 
modernizări, preț 65.000 RON, tel, 215151,215800. 
(A2)

• urgent, zona Miorița, etaj Intermediar, balcon 
închis, contorizări, preț 95.000 RON, tel. 215151, 
215800. (A2)

• urgent zona Dacia, etaj Intermediar, 2 camere 
dec., modernizări, gresie, faianță parchet geam 
termopan, preț 83.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)

• zona Dorobanți, confort 1, decomandată 38 
mp, termopan, centrală termică parchet gresie, 
faianță modificări, se dă mobilată utilată, preț 
122.000 lei negociabil, tel. 0730/474275, 
0788/165702,232808 (A4)

• zona Kogâlniceanu, stare bună termopan, 
ușă metalică gresie,faianță contorizări, repar
titoare, bloc nou de cărămidă ocupabllă foarte 
repede, preț 98000 lei negociabil, tel. 
0788/165702,232808 0740/535095. (A4)

• pentru construcție casă, 463 mp. zona Zăvoi ■ 
utilități în zonă preț 21.000 euro, informații la tel. 
0740/130393.(T)

• vând 4 parcele de circa 750 mp fiecare, Hune
doara, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită. 
25,000 euro/parcela, negociabil, tel. 0723/005657. 
(D

• In Băda, Ideal pentru casă st=1500 mp, preț 7 
euro/mp, tel. 211587,0723/660160. (A0)

• In Deva, pe DN 7, st=2500 mp, FS=18 m, 
utilități, preț 40 euro/mp, tel. 211587, 
0745/253662. (A0)

• Deva, zonă rezidențială 4 parcele, 600 mp 
parcela, FS 20 mp. utilități, 35 etro/mp. te:. 
0722/564004, (Al)
• teren In Deva, zona Eminescu ■ Bejan, parcele 
de 525 mp, 700 mp, 800 mp, preț de lâ 19 euro la 
30 euro/mp neg., teren parcelat, acte la zi tel. 
0723/251498,0788/165702,0254/232808. (A4)

• teren Intravilan în Deva, zona Service 700, 
suprafață de 2800 mp, deschidere de 16 m, 
utilități, apă gaz, curent, canalizare, poziție 
deosebită, preț 30 euro/mp, tel. 0740/535095, 
0788/165702,0254/232808 (A4)

• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141, 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de 
la 13 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)

• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro, tel. 0748/511.776. 
(A9)

• urgent, IntravRan Deva, 6000 mp, la DN 7, 
Utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcele intre 550-800 mp, zona de case 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• agricol, 13 ha, str. Lunca, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
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• 03 ha, DN 1, la 5 km distanță de Metro-PI o iești, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• 1000 mp, pentru construcție vilă, Dodești, preț
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• șoseaua Brad-Deva, 1800 mp, preț atractiv, 
tel.:02S4/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 1 ha, lângă str. Brad-Tebea, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• pădure, 5 ha, Blăjeni, preț atractiv, 
tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• 03 ha + pădure, pentru construcție casă
vacanță, la șosea, pe malul Arieșului, preț 
atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• cumpăr minim 10 ha teren arabil, până la 
30*40 ha, plan sau in pantă mică In județ 
sau tn țară tel. 0744/646806. (nr. 
2/02.072007)

• 5 hectare teren intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• vând In Deva, zonă ultracentrală, imobil pt. 
producție, servicii, comerț și birouri, suprafață 
totală 160 mp cu terenul aferent,, preț 175.000 
euro, neg., tel. 0745/096675,0744/561810. (T)

• Deva, 70 mo, parter, amenajat, ieșire stradă, 
50.000 euro. tel. 0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent, hală pe 2 nivele, în Petroșani, ST- 4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• hală In Deva toate utilitățile, amenajată, S-432 
mp, teren 1700 mp, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• urgent, pentru fermă, ST-800 mp, corn. Vața, 
preț atractiv, tel.:0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpărări spații comerciali

• tn Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)
• In Deva, preferabil pe B-dul. 1 Decembrie sau 
b-dul. Decebal, tel. 0745/511.776. (A9)

Imobile chirii (29)

• închiriez garsonieră mobilată în Cluj - 
central, informații la telefon 0254/216990, 
0788/282066. (nr. 4/27.06.2007)

• am o elevă în gazdă, primesc încă o elevă cu 
data de 1 septembrie 2007, telefon 212865. (T)
• ofer spre închiriere, în Deva, zona Casei de 
Cultură, spațiu pt. producție, servicii, comerț sau 
depozitare, suprafață 70 mp cu CT și curent 
trifazic, la etaj birou 15 mp, 0745/096675, 
0744/561810. (T)

• garsonieră Deva, complet mobilată preț 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

• ap. 2 camere, Deva, mobilat, preț 150 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• spațiu comercial, Deva, zona piață 50 mp, CT, 
termopane, bun pentru birou, cabinet, sau firmă 
preț 500 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)
• bd. Decebal, 3 camere, CT, amenajat, preț 200 
euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. (A2)

vuww.infoeuropa.ro

• bd, Decebal, 2 camere, mobilat lux, utilat, CT, 
preț 300 euro + garanție, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• Gojdu, 3 camere, dec., mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, CT, preț 250 euro 
+ garanție, tel. 221712,0724/305661. W
• M. Eminescu, 2 camere, dec., nemooilat, preț 
120 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. Decebal, duplex, 5 camere, 2 băi, 
bucătărie, amenajat șl mobilat, ultramodern, 
preț 650 euro, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• se închiriază - urgent ■ casă în Devă zona 
Horia, construcție nouă P+E, 100 mp, pe nivel, 
curte, acces direct din stradă amenajat, 2 băi, 2 
terase, ideal pt. firmă, depozit en gros, sediu 
firmă, preț 1600 euro neg., tel. 0723/251498, 
0788/165703,0254/232808. (A4)
• hală, S-BOO mp, H-3,5 m, amenajată (C^D 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/rnw 
tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• apartament 3 camere dec., mobilat și utilat stil 
occidental, pretabil și pentru birouri (intrare din 
stradă), zona Bâlcescu, Deva, Dreț 350 
euro/lună neg., tel. 212.141,511.776. (A9)
• spațiu comercial amenajat. S-434 mp, zonă 
centrală, Deva, preț 15 euro/mp, se poate și 
compartimenta, tel. 231.800,0740/317314. (A9>

• spațiu S-213 mp, grup sanitar, amenajat 
(termopane, CT, gresie), b-dul. Decebal, 15 
euro/mp+TVA, tel. 231.800,0740/317314. (A9)

Altele (61)
• tocNritz teren pentru reclame publicitare, îrjM
Spini, inf. latei. 0745/511.776. (A9) ’T

Auto românești (36)

• vând Aro 10 și Dacia 1300, ambele în stare 
foarte bună, cu toate taxele la zi plătite, prețuri 
fixe Aro 10 - 3500 ron, Dacia 2500 ron, tel. 227903.
(T)

Auto străine (37)

• vând Audi A4 an 2003, model limuzină roșu 
Ferrari, motor 2000, benzină euro 4, extrase full, 
preț 12 800 euro, tel. 0723/270348. (T)
• vând Daewoo Cielo Executive, AF200 
km, stare bună de funcționare, alarmă
electrice, CD, instalație GPL, 1160 milioane neg., 
tel. 0724/261421 sau 0724/382830. (T)

• vând Ford 2002 foarte bun, full, 8200 euro, 
tractor 445 cu cabină foarte bună șl remorcă 
20.000 ron, tel.0721/«39999-(T) r®»

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractoare U650, combină Clas, presă 
de făcut baloți pe ată pluguri, grape, 
semănători pentru grâu șl porumb, teL 
0742349357 sau 0254/246301 (nr. 06/07/07) I

• vând motocosltoare Husqvarna F214, conge
lator Arctic 5 sertare, aragaz cu 3 ochiuri, saltele 
Relaxa, tel. 0721/673582. (T)
• vând tractor U-650, stare bună funcționare, 
car, plug, semănătoare, prășitoare, preț nego
ciabil, tel. 245936. (T
• vând tractor U445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, grapă container pt. tiranfc placaj 
marmură Rușchița 300x300x10, tel. 0254/241397 
sau 0722/502995. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând in Deva autoutilitară Peugeot Boxer, an 
fabricație octombrie 2003, lung și înalt, 2200 cmc 
HDI, euro 3, înmatriculat 2007, preț 12200 euro 
+TV A, neg., tel. 0745/096675. (T)

Oameni cu credință în Dumnezeu, dacă 
sunteți supărați, triști sau aveți anumite probleme 
și nu știți cum să le rezolvați, sunați-mă și vă voi 
îndruma!

MAICA MARIA face rugăciuni cu 40 de 
măicuțe și 40 de călugări în 9 mănăstiri pentru 
problemele tuturor, cum ar fi: căsnicie, boală, 
nefericire, pentru cei care nu reușesc să se 
căsătorească, și prin telefon vă deschide Cartea 
Sfântă și vă ajută prin puterea rugăciunilor să le 
depășiți.

Pentru cei care aveți farmece sau blesteme, 
sunăți-mă și vă voi ajuta!

Persoanele care nu se pot deplasa la mănăstire 
pot să telefoneze și vă garantez că vă pot ajuta.

Mihaela, din Hunedoara: îi mulțumesc MĂICUȚEI MARIA care mi-a 
dezlegat cununia.

Mii de mulțumiri pentru că în 3 zile m-a vindecat de viciul alcoolului. 

Aoeiațj cu încredere la această minune, la telefonul: 0741/590052.
(102238,

romimo.ro
vuww.infoeuropa.ro
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Calea Zarandului, nr. 43, cod 330092, 
jud. Hunedoara, România.
Tel. 0254-222345, fax 0254-206007
E-mail clienti@apaprod.ro, 
www.apaprod.ro

Comunicat de presă
07.0712007

A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE ASISTENȚA TEHNICĂ Șl SUPERVIZARE 
A LUCRĂRILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI ISPA 

„REABILITAREA Șl MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ Șl 
CANALIZARE ÎN ORAȘELE DEVA Șl HUNEDOARA"

Comisia Europeană, prin programul de finanțare ISPA - Instrumentul Structural pentru Politici de Preaderare - finanțează 
proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Deva și Hunedoara" al 
cărui beneficiar final este S.C. APA PROD S.A. Deva, operator unic care gestionează sistemele de alimentare cu apă și 
canalizare în sistemul regional de apă Mureș-Strei și în orașele Deva și Hunedoara. Investiția totală aprobată este de 
50.720.000 Euro, din care 45.920.000 Euro cheltuieli eligibile (75% grant ISPA, 12,5% cofinanțare Banca Germană KfW, 
12,5% cofinanțare Guvernul României prin Fondul Național) și 4.800.000 Euro cheltuieli neeligibile. Termenul de încheiere 
a plăților și finalizarea lucrărilor este 31 decembrie 2010.

Investiția care se va realiza în scopul reabilitării și modernizării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare este 
cea mai importantă de până acum in infrastructura utilităților publice din municipiile Deva și Hunedoara, tratând în mod 
unitar ambele sisteme de apă și canalizare, în vederea protecției mediului și asigurării nivelului de sănătate al populației 
conform standardelor europene.

Componentele Măsurii ISPA sunt:
I. Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în orașele Deva și Hunedoara;

II. Reabilitarea stațiilor de tratare a apei, a rezervoarelor și a stațiilor de pompare a apei în orașele Deva și Hune
doara;

III. Reconstrucția stațiilor de epurare în orașele Deva și Hunedoara;
IV. Asistența tehnică și supervizarea lucrărilor.

La data de 11.05.2007 a fost semnat contractul cu firma de consultanță Louis Berger SAS, câștigătoarea licitației 
Internaționale, care va asigura asistența tehnică și supervizarea lucrărilor ce se vor executa în cadrul proiectului.

Persoană de contact: ina. Simona Petruțiu - Unitatea de Implementare Programe constituită în cadrul S.C. APA PROD 
S.A. Deva; telefon: 0254-234959; fax: 0254-206007;e-mail: aoaproddevagiyahoo.com

Adresă pentru eventuale reclamații: cfcu.ispaiamfinante.ro

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială și economică, compusă din 27 de țări. Statele 
membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască 
o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând diversitatea culturală, toleranța și 
libertățile individuale. Uniunea Europeană își propune să împărtășească realizările și valorile sale cu 
țările șl popoarele de dincolo de granițele el.

Proiect finanțat de
Uniunea Europeană (102498)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

AO - Evrika

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

• Organizări evenimente: nunți, botezuri, 
aniversări. Asigurăm: sonorizări, filmări, 
DVD-uri personallute, fotografii, albume, 
transfer de pe casetă pe DVD, relații la teL 
0721/747411 uu 0721/61442S (nr. 
4/054)7.2007)

• reparație generală, acordaje, orice tip de 
acordeon, telefon 0723/933201sau 0752/845613. 
CD
• Transport mobilier cu auto de 1.21 și 14 mc
volum, asigur demontarea și încărcarea la 
mutări, tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• Al Casino angajează operatori jocuri elec
tronice și barmani. Informații la telefonul 
0744/641776 sau la sediul firmei din Deva (fostul 
restaurant Transilvania), (nr. 4/04.07.2007)

• caut șofer profesionist pentru Dane
marca, salariu 2000 euro/lună, Info rmațll la 
telefon 0741/998941 mu 0744/625008. (nr. 
5/274)62007)

• Pierdut carnet de asigurat pe numele Bozan
Emil. Se declară nul. (nr. 4/06.07.2007)

ASOCIAȚIA COMPOSESORALA 
„NOBIL ZIECANI"

organizează „licitație deschisă de masă 
lemnoasă pe picior"

Locul desfășurării: sediul Asociației Composesorale 
(Școala Generală)

Data: 11.07.2007, ora 18,30
Se licitează: masă lemnoasă pe picior, astfel:
APV 4016 - Lund lloanl, cu un volum brut de 515 mc - 

nond
APV 4018 - cu un volum brut de 143 mc - duglas
Scrisoarea de Intenție precum și taxa de participare se, 

vor depune cu cel puțin 1 zl înainte de data licitației.
SUNT INVITAȚI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIE Șl MEMBRII 

ASOCIAȚIEI COMPOSESOWte NOBIL ZEICANI.

• vând roți magneziu cu anvelope noi, 185x15, 
pentru Renault, șl anvelope noi Continental, 
155x13, cu Jante 4 prezoane, negociabil, tel. 
0799/928686. (T)

Altele (61)

Matrimoniale (69)

• Bărbat fără noroc în viață. 62 de ani, cu o 
pensie mare, dintr-un cămin de vârstnici din 
Alba luiia, Str. Lalelelor, nr. 60, caut femeie 
serioasă, cu locuință, rog să fiu căutat personal 
la adresa de mai sus. tel. 0258/832796 (Coroi 
loan) (nr.5/03.07.2007)

Solicitări servicii (71)

• Caut femeie pentru îngrijire bolnavă la domi
ciliu, plătesc 300 ron plus mâncare și cazare, tel. 
219937. J)

Prestări servicii (72)

• abordabil transport zilnic, ieftin, 
persoane: Ralia, 90 euro; Spania, 80 euro, 
Portugalia, Anglia, Franța, Germania șl 
Belgia, la destinație, cu mașini comode, 
dlmatizate, modeme. TeL 0740/218237, 
0726/500804 0765/455838. (7/24415)

• SC angajează coordonator transport cu 
vechime în domeniu și șoferi categ. D și C. Relații 
la tel.: 0254/231394, 0720/545757. (nr. 
2/03.07.2007)
• SCM Promoaan Deva angajează asistent 
medical, informații la telefoanele 231301 sau 
0722/729996. (nr. 9/03.07.2007)
• admlnlttrator, Câlan, 1 post data limită 15.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• admlniatrator, Hunedoara, 1 post data limită 
30.07., tel. 213244, între orele 9-16.
• administrator, la, 1 post data limită 30.07, tel. 
213244, între orele 9-16.
• administrator, Orăștie, 1 post data limită
31.07., tel. 213244 între orele 9-16.
• agent asiguan. Lupeni, 20 posturi, data limită 
15.07.. tel. 213244 intre orele 9-16.
• agent comardal Brad. 1 post data limită 
11.07, tel. 213244 între orele 9-16.
• agent de curățenie clădiri și mijloace. Deva. 4 
posturi, data limită 26417, tel. 213244 între orele 
9-16.
• agent de pază, control acces, ordine. Hațeg, 1 
post data limită 10.07., tel. 213244, între orele 9- 
16.
• agent de pază, cont'r acces, ordine, Hune
doara, 2 posturi, data limită 15.07., tel. 213244, 
între orele 9-16,
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 20 posturi, data limită 
31.07., tel. 213144, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
Intervenție, Lupeni, 1 post, data limită 31.07., tel. 
213244. între orele 9-16.

• vând pleM VW Parnt variantă an 
fabricația 88, multe dintru plata eunt noi, 
teL 0720/048386. (nr. 5/064)72007)

• Ofer cu titlu gratuit drca 1000 mc sol 
vegetal da ch mal bunâ calitate, Str. 
Depozitelor, Deva, spre Sântuhalm, 
Informații la telefonul 0728/009777. (nr. 
8/034)72007)

PORTAL NATIONAL DE LOCURI DE MUNCAI

Apeluri (65)

Mobilier și interioare (47)

. vând covor persan lână, 800 ron, neg., 3/2, 
mașină de spălat mică plastic, meșă păr natural 
35 robi, fustă piele neagră 46- 90 ron, tel. 
0728/595029.(T)
• vând dulap lemn tel, având furnir de nuc, 
telefon 235153. (T)
e vând numai împreună 17 geamuri termopan, 
144x190 cm, complete, ramă PVC albă, dublă 
deschidere, second-hand Germania, stare 
Impecabilă, preț 9.500 ron, neg., tel. 0745/096675. 
(T)

Electrocasnice (56)

o vând 2 mașini de cusut Industriale liniare, 
trlploc cu 2 ace șl mașină de croit, prețuri avan
tajoase, tel. 0745/096675. (T)
• vând mașină de cusut electrică, stare nouă, 
din Import, telefon 235153. (T)

• vând avantalos 2 cazane bale, 1 smălțuit, 1 de 
cupru, telefon 211078. (T)
• vând bazin fibră sticlă 1000 litri, pe suport, cu 
capac și robinet de golire, vană din fibră sticlă, 
chiuvete sticlă, 2 vane inox 1000 litri fiecare, tel, 

0745/096675. (T)
• vând copertină roșie, dimensiunea 3x2,20 
metri, pe schelet metalic demontabil, preț avan
tajos, tel. 0745/096675. (T)
• vând en-gros în Deva, la preț de producător, 
sucuri Florida sifonate ■ 8 sortimente - siropuri 
concentrate pt. dozatoare TEC, tel. 0254/235320, 
0745/096675. (T)
• vând en-gros porumb pt. floricele (POPCORN), 
capacitatea de expandare 99%, fotolii din burete 
pt. copii, design deosebit și profile din aluminiu, 
tel. 0745/096675. (T)
e vând oală inox alimentar, 1000 litri, cu agitator, 
pompă inox de evacuare lichide, 2 vane inox 
10001 fiecare, banc pt. tâmplărie 410 x 83 cm, tel. 
0745/096675.(T)

• Absolvenții Liceului Industrial de Construcții 
Deva, promoția 1971 -1972 organizează întâlnirea de 
35 de ani de la absolvirea liceului în data de 04 
august a.c.. Informații la tel. 0746/220580, 
0788/699852. (nr. 4/06.07.07)

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

Pierderi (62)

!

• vând 10 tone de fân, preț negociabil, 
Informații la telefonul 0720/115282. (nr. 
1/08272007)

■ Pierdut chel mașină GM cu telecomandă, 
In zona terasei Joii din Deva, ofer recom
pensă găsitorului, Inf. la tel. 0720/868075 
sau 031/2009222. (7/064)74)7)

în exclusivitate pentru sufletele părăsite vine 

în ajutorul dumneavoastră MAICA ROBIA, un 

înger trimis de Dumnezeu, venită din Ierusalim 

cu multe plante, leacuri, pentru a rezolva 

alcoolismul, durerea de cap, epilepsia, amețelile, 

stresul, dezlegări de cununie, aduce persoana 

iubită înapoi, îi ajută pe cei care au dat în patima 

jocurilor de noroc sau a drogurilor, ajută femeile 

care nu pot avea copii.

Alina, din Deva: îi mulțumesc Robiei care mi-a 

adus soțul acasă după ce am fost despărțiți timp 

de 7 ani, îi mulțumesc pentru liniștea prezentă 

acum la noi în casă, este o adevărată minune

GARANTAT: toți cei care aveți probleme, necazuri în dragoste, sănătate, 
nu ezitați să apelați cu cea mai mare încredere la numerele de telefon: 

0740506297, 0724/459789

Comemorări (76)

Cu aceeași durere în suflet părinții Antoniu și Eugenia anunță că s-au scurs 7 ani de lacrimi, tristete și dor de la trecerea în neființă a iubitului lor fiu
LAZĂR ADRIAN MIHAIParastasul de pomenire va avea loc duminică 08.07.2007, ora 12, la Biserica Ortodoxă din Dobra.

Dumnezeu să-l odihnească.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Lupeni, 14 posturi, data limită 30.07., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție. Lupeni, 3 posturi, data limită 15.09., 
tel. 213244, între orele 9-16.

(nr. 05/04.07.2007)

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Orăștie, 1 post data limită 08.07., tel. 
213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Petroșani, 5 posturi, data limită 
15.07, tel. 213244 între orele 9-16.

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

Ești student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru Deva și Hunedoara
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
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, int. 8813.
Persoană de contact: Radu Mureșan, 

tel. 0723/501260,
E-mail: radu.muresan@informmedia.ro

(32135)
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Campanie fără girul UNESCO
•Și-a redus diametrul. O echipă de cercetători germani a descoperit că în ultimii cinci ani diametrul Pământului s-a redus cu cinci milimetri, o modificare mică dar extrem de importantă pentru studierea schimbărilor climatice care au loc în ultima vreme.

■ Fiesta Orașul Pamplona din Spania s-aI îmbrăcat ieri în alb și roșu pentru a da> startul petrecerilor, coridelor și curselor de tauri din timpul Fiestei de San Fermin. una dintre cele mai cunoscute sărbători anuale din lume. (Foto: epa) j..C.J

■ UNESCO reamintește 
că nu s-a implicat în 
campania celor șapte 
„noi" minuni ale lumii.

București (MF) - UNESCO susține că nu există nicio legătură între programul său, care vizează protejarea Patrimoniului Mondial, și actuala campanie privind cele șapte „noi” minuni ale lumii, derulată de Bernard Weber.Potrivit UNESCO, această campanie a fost lansată în anul 2000, ca „inițiativă privată” de Bernard Weber, în scopul încurajării cetățenilor din întreaga lume de a selecta șapte noi minuni ale lumii prin intermediul votului.UNESCO amintește că a fost invitată de mai multe ori să susțină acest proiect, însă nu a dorit să colaboreze cu Bernard Weber. „Lista celor șapte «noi» minuni ale lumii va fi rezultatul unei acțiuni
Surprinsă de 
paparazzi

Los Angeles (MF) - Cântăreața americană Britney Spears a fost surprinsă de paparazzi în ipostaze intime alături de consilierul său de la asociația Alcoolicilor Anonimi, alimentând speculațiile potrivit cărora cei doi au o relație. Spears și consilierul său, John Sundahl, au fost surprinși în timp ce luau o cină romantică la un celebru restaurant din Los Angeles. Cei doi au vizionat apoi musicalul „Wicked”, după care s-au întors împreună la hotel.
Unica Biserică

Vatican (MF) - Vaticanul va publica un document prin care va reafirma că unica Biserică a lui Cristos este Biserica Catolică, întărind declarația „Dominus Iesus” emisă în anul 2000, care a stârnit vii polemici în lumea creștină. Documentul emis de Congregația pentru doctrina credinței va fi publicat pe 10 iulie.

William (Foto: EPA)

A apărut după 40 de ani
Londra (MF) - O pictură a artistului renascentist Raphael a fost vândută la prețul record de 18,5 milioane de lire ster-

S-au 
împăcat 
fonda (MF) - Prințul 
William, al doilea în 
ordinea succesiunii la 
tronul Marii Britanii, 
și-a convins fosta 
iubită, Kate Middle
ton, cu care a avut o 
relație de aproape 
cinci ani, să se 
împace cu el după 
12 săptămâni de la 
despărțire, potrivit 
ediției de ieri a cotidi
anului The Sun. 
Zvonurile au fost ali
mentate de apariția 
lui Kate la concertul 
organizat de prinții 
William și Harry în 
memoria mamei lor, 
prințesa Diana, care 
a avut loc duminica 
trecută.

Ti

-

Pictura lui Rafael (Foto: epa)

Live Earth cu Robert Plant
■ Robert Plant va con
certa în București, în con
tinuarea evenimentului 
Live Earth din România.

Alexandro, este uh pui de furnicar ce s-a născut în urmă cu patru zile la grădina zoologică din Dortmund, Germania. (Foto: EPA)

București (MF) - Robert Plant va sosi azi după amiază pe aeroportul Henri Coandă, cu un avion particular. Cântărețul englez este faimos mai ales ca membru al legendarei trupe rock Led Zeppelin, dar și pentru cariera sa solo. Pentru concertul din România, el a cerut organizatorilor să îi fie puse la dispoziție mai multe borcane cu miere, pentru protejarea vocii. El va pleca din România luni, urmând ca marți să subțină un concert la Budapesta. Concertul lui Robert Plant face parte dintr-un
Undă verde concertului de la Rio

Talisman de 20.000 de euro
Beijing (MF) - Un număr de telefon mobil Conținând cifrele datei debutului Jocurilor Olimpice de la Beijing, 8 august 2008, considerate adevărate talismane în China, a fost Scos la licitație de proprietarul său pentru suma de 200.000 de yuani (20.000 de euro). „Primesc în fiecare zi sute de apeluri din partea unor oameni care doresc să-l ‘ Achiziționeze sau care vor pur și simplu să mă felicite”, a declarat pentru AFP Zhang Jianyun, proprietarul numărului de telefon 139 2008 0808. El a declarat că a cumpărat numărul de telefon în 2003, contra unei sume pe care nu dorește să o facă publică, cu scopul unic de a câștiga bani de pe urma lui. Acum vrea să vândă acest număr cu 20.000 de euro. Cifra 8 este considerată norocoasă, potrivit unei credințe din Canton.

■ Printre artiștii care vor 
cânta se numără Lenny 
Kravitz, Pharrell Williams 
și Macy Gray.

Rio de Janeiro (MF) - Concertul Live Earth Rio de Janeiro, suspendat miercuri de autorități din motive de securitate, va avea loc, totuși, astăzi, după ce organizatorii au rezolvat aceste probleme și

Bernard Weber la templul Kiy- 
omizu (Foto: EPA)private, care va reflecta doar opiniile celor care au acces la internet și nu ale întregii lumi. Această inițiativă nu poate să contribuie într-un mod semnificativ la păstrarea siturilor alese de acest public”, transmite UNESCO, prin intermediul unui comunicat. Cele șapte „noi” minuni ale lumii vor fi desemnate astăzi, la Lisabona, după un vot controversat pe internet și prin telefon care a mobilizat aproximativ 70 de milioane de persoane.
line (27,4 milioane de euro) la o licitație organizată de casa Christie's la Londra. Tabloul, considerat una dintre capodoperele epocii, îl reprezintă pe Lorenzo de Medicis, care a condus Florența în perioada 1513 - 1519.Pictura nu a mai fost văzută în public de 40 de ani.Prețul tranzacției a depășit cu 15 milioane de lire sterline suma la care a fost evaluat tabloul și depășește net recordul precedent pentru o pictură de Raffaello Sanzio - Raphael - care a fost vândută pentru suma de 5,3 milioane de lire sterline în 1996.

Robert Plant a mai concertat în România în 1998 (Foto: epa)eveniment Live Earth - The Concerts For a Climate in Crisis. Acesta va debuta azi, la ora 12.00, cu o serie de concerte 
după ce un judecător a anulat decizia de suspendare.Rio este ultimul concert din seria Live Earth, o manifestare muzicală mondială destinată atragerii atenției asupra amenințării reprezentate de încălzirea globală. Evenimentul a fost inițiat de fostul vicepreședinte american Al Gore. Concertul de la Rio de Janeiro fusese suspendat din motive de securitate. Poliția din Rio este

susținute de Direcția 5, Holo- graf, Compact, Voltaj, Iris și Phoenix. în pauzele dintre acestea, publicul va putea 
mobilizată pentru Jocurile panamericane, care vor începe pe 13 iulie, în contextul înfruntărilor cu traficanții de droguri din suburbii. Brazilia este singura țară în care concertul Live Earth este gratuit, iar organizatorii speră să atragă un milion de spectatori. O anulare a concertului ar fi fost jenantă pentru oficialii orașului, care speră să expună farmecele orașului și nu rata de criminalitate. 

urmări transmisiuni din alte orașe care organizează aceste concerte.Concertele „Live Earth” vor - avea loc, consecutiv, la Sydney, Tokyo, Shanghai, Johannesburg, Hamburg, New York, Londra și Rio de Janeiro. Sunt anunțate peste 150 de staruri, printre care Police, Genesis, Madonna, Bon Jovi, Kanye West și Kelly Clarkson.Pe lângă acestea, la nivel global vor avea loc circa 6.000 de manifestații, petreceri și concerte.Transmis în direct 24 dâ ore, evenimentul este așteptat să atragă o audiență de circa două miliarde de telespectatori, organizatorii sperând astfel să atragă atenția asupra pericolelor care amenință planeta.

Un pictor dinprovincia chineză Yunnan a participat, joi, la festivalul Smithsonian ! Folk Life de la Wash- 1 ington. (Foto: EPA)


