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• Comision. Comisionul de 1,3% nu aco
peră cheltuielile Poștei Române pentru 
împărțirea pensiilor la domiciliu. „Pentru a fi 
profitabili, comisionul ar trebui să fie de 
2,43%. Este un ordin al Ministerului 
Finanțelor pe care noi nu putem să nu-l 
punem în aplicare", declară loan Pavel, lider 
sindical Poșta Română. (I.J.)

Dacă periferia Devei e plină de câini, nici centrul nu stă mai rău. Maidanezii umblă nestingheriți pe stradă, dar au promis că nu mușcă pe nimeni.
(Foto: Călin Bicăzan)

Două tone de hărțiDeva (C.P.) - Funcționarii APIA Hunedoara verifică în această perioadă corectitudinea ortofotoplanurilor defalcate pentru a le putea înmâna producătorilor agricoli, care vor veni de luna viitoare să depună cereri în vederea acordării plăților directe pe unitatea de suprafață cultivată. „Numărul exact al acestor hărți cu blocurile fizice de teren este foarte mare. Greutatea cumulată este de circa două tone. Atât cântărește volumul de hârtie pe care au fost imprimate”, spune Roman Farca, directorul APIA Hunedoara, /p.5
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Record european de creștere
Cu o estimare.de peste 3,8 milioane de pasageri, România vâ 
.1 ea (■ fr îi ,1; -dn < ■ ș>-’r ou. i -i-i.pd ■ o» p'.vestes 
transportul aerian.

- aptere a wmârwtji de pasageri in 2007 -
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Bombă în dosarul aurului
■ Geia susține că bră- 
țările dacice au fost 
confecționate din aur, 
din zona Bradului.

Deva (T.S.) - O nouă serie de declarații apărute în dosarul brățărilor dacice lansează ipoteza că brățările re

cuperate de statul român sunt departe de a fi dacice. Afirmația aparține lui Flaviu Is- trate din Alba Iulia care, într- un cotidian central, a declarat că brățările dacice au fost confecționate de Sorin Popa, unul dintre inculpații în acest dosar. Istrate alias „Numismatul” susține că Sorin Popa

(care, în urmă cu un an, a decedat la vârsta de 35 de ani) era un cunoscut bijutier din Călan și că a confecționat a- ceste brățări din kosoni dacici. Motivul: valoarea koso- nilor începuse să scadă, astfel că Sorin s-a gândit să confecționeze aceste brățări pe care să le valorifice pe piața nea

gră. Contactat de Cuvântul Liber, Iulian Ceia, considerat a fi capul grupării, spune că i-a spus procurorului Lazăr despre acest lucru, însă acesta nu l-a ascultat. „Aveam informații cum că Sorin confecționase aceste brățări cu aur cumpărat din zona Bradului”, susține Ceia, /p.3

Poștașii pichetează Prefectura
■ Poștașii protestează 
azi prin pichetarea Pre
fecturii și muncind 
după normă.

Deva (I.J.) - Lipsa de personal, salarii mizere și mai ales decesul unor persoane din cauza unor boli dobândite în timpul serviciului îi determină pe angajații Poștei Române să protesteze într-un

mod original. „Vom protesta pichetând Prefectura între orele 14 și 16, dar vor urma și alte forme de protest, adică respectând strict instrucțiunile de serviciu și timpii normați de muncă. în acest mod, în circa 2-3 zile activitatea Poștei se va bloca complet”, declară Ion Pavel, lider sindical Poșta Română Hunedoara. Prin protestul lor, poștașii doresc să fie radiați

de pe lista firmelor monitorizate de Guvern care le-a diminuat salariile, schema de personal și muncă supranor- mată.în județ, Poșta are 780 de angajați. Pentru a fi completă, schema de personal ar trebui să aibă încă 70-80 de posturi.
www.ftitnntn.i?T

Deva (C.B.) - Mai mulți locatari din Deva își acuză vecinul de bloc că le distruge liniștea prin lucrările de reparații pe care acesta le efectuează în apartamentul propriu. Ei se mai tem de faptul că structura de rezistență a blocului ar putea fi afectată din cauza dărâmării unui zid. /p.3

Certejul, o bombă socială
■ Aproximativ 600 de 
disponibilizați de la 
Mina Certej vor „ieși 
din plată" anul acesta.

Certej (T.S.) - După Brad, Călan și Hunedoara, Certejul începe să se confrunte cu probleme sociale din ce în ce mai grave. „Încet-încet, în Certej, se încheie epoca socialistă”, spune primarul comunei, Petru Câmpian. Motivația acestei afirmații este foarte simplă: în toamna acestui

an aproximativ 350 de persoane, foste disponibilizate, nu vor mai primi ajutor de la stat. Iar anul viitor o nouă serie de 250 de foști mineri ies la rândul lor din plată. „în privința altor locuri de muncă sunt slabe șanse. La această dată, există locuri de muncă disponibile doar pentru femei. în plus, disponibilizații s-au obișnuit să primească bani de la stat și este greu de crezut că sunt dispuși să-și caute un loc de muncă”, spune Petru Câmpian. /p.3
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(Foto:

Soarele zâmbitor de afară i-a minat pejații Primăriei Deva să facă primele de curățare azonei verzi, de la începutul anului.
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• Suspecți arestați. Treisprezece cetățeni 
turci de origine kurdă au fost reținuți ieri 
dimineață, în regiunea pariziană, în cadrul 
unui caz vizând finanțarea activităților 
teroriste în grup organizat. Arestările au 
avut loc în cursul mai multor operațiuni 
simultane organizate de poliție.

Si-a trimis demisia la Guvern

Centrifuge nu
cleare instalate

Viena (MF) - Iranul a instalat două cascade a câte 164 de centrifuge la complexul nuclear subteran de la Natanz, punând astfel bazele unui proces de îmbogățire a uraniului la „scară industrială” pentru obținerea de combustibil a- tomic, au precizat, ieri, surse diplomatice europene. Punerea în funcțiune a cascadelor ar duce la escaladarea tensiunilor dintre Iran și comunitatea internațională care a impus o serie de sancțiuni Teheranului pentru a determina Republica Islamică să suspende activitatea sa nucleară.
Noi acuze

Moscova (MF) - Procurorii ruși l-au acuzat pe fostul patron al grupului Iukos, Mihail Ho- dorkovski, de spălare de bani, a afirmat ieri unul dintre avocații acestuia, citat de agenția Interfax, relatează Reuters. Ho- dorkovski, fondator al companiei petroliere Iu- kos, se află deja în în chisoare, du- pă ce a fost / condamnat la opt ani de detenție pentru fraudă și j evaziune I fiscală.

Amine Gemayel
(Foto: FAN)

Denunță 
Siria
Washington (MF) - 
Fostul președinte IF 
banez Amine Gema
yel a denunțat orga
nizarea unei lovituri 
de stat în Liban, or
chestrată de Siria. A- 
cuzând Siria, acesta a 
apreciat că Damascul 
încearcă să înlăture 
de la putere Guver
nul premierului 
Fouad Siniora și că 
blochează procesul 
constituțional care vi
zează înființarea unui 
tribunal internațional 
în cazul asasinării fos
tului prim-ministru 
Rafie Hariri. „Siria se 
teme, deoarece este 
primul suspect" în 
cazul asasinării lui Ra
fie Hariri și a lui Pierre 
Gemayel, a apreciat 
Amine Gemayel, care 
purta pe reverul hai
nei un medalion cu 
chipul fiului său. 
Pierre Gemayel, mi
nistru al Industriei în 
Guvernul Siniora, a 
fost asasinat la 
Beirut, anul trecut.

ftt Demisia lui Răzvan 
Ungureanu de la condu
cerea MAE a fost adusă 
la Guvern de un curier.

București (MF) - Răzvan Ungureanu a transmis la Guvern, printr-un curier, demisia scrisă din funcția de ministru âl Afacerilor Externe, documentul fiind înregistrat oficial, ieri în jurul orei 14.00, la cabinetul premierului.Premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a cerut, vineri, ministrului Afacerilor Externe, Mihai Ungureanu, în cadrul unei discuții telefonice, să își prezinte demisia, pentru că nu a informat Guvernul și pe șeful Executivului în legătură cu reținerea celor doi cetățeni români în Irak.Ministrul de Externe a fost de acord, asumându-și faptul că MAE a procedat greșit.

Vineri, Ungureanu se afla în concediu la Viena, împreună cu familia. El a revenit sâmbătă în țară, iar duminică a avut o întâlnire cu premierul Tăriceanu și o discuție telefonică cu președintele Bă- sescu, după care și-a anunțat demisia într-o conferință de presă.El a precizat că luni (ieri - n.r.) își va prezenta demisia scrisă din funcția de ministru de Externe.Ungureanu va asigura conducerea ministerului până la numirea persoanei care va prelua portofoliul de ministru, a declarat premierul Călin Popescu Tăriceanu, precizând că se va consulta cu colegii săi asupra nominalizării pentru acest post.
Ajung în tarăMinistrul Apărării, Sorin Frunzăverde, a declarat, ieri,

Răzvan Ungureanu (Foto: epa)că cei doi muncitori români care au fost reținuți timp de trei luni în Irak se află în baza militară românească de la Tallil și probabil vor fi repa- triați azi, cu un avion al Romavia.

Cei doi români arestați în Irak au fost predați Ambasadei României la Bagdad, vineri, la ora locală 10.00, după ce s-a constatat că nu au încălcat cu rea-credință regulamentul intern al bazei milita^, re. Ei urmau să plece spre ța» ră după actualizarea documentelor de călătorie, având în vedere că, în timpul în care s-au aflat în detenție, celor doi muncitori le-a expirat viza.Tâmplarul Adrian Gâncea- nu (39 de ani), din Toplița, și electricianul Nelu Ilie (41 de ani), din Galați, care lucrau pentru o firmă americană, subcontractor al US Armi, în- tr-o fabrică dintr-o bază militară americană, au fost reținuți de autoritățile militare americane din Irak, deoarece au filmat și fotografiat fără autorizație într-o bază militară.
Susținerea PSD, condiționată
K Geoană: După ce pre
mierul va prezenta un 
nou guvern, PSD va 
decide dacă-l va susține.

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că alegerile anticipate ar fi ultima soluție pentru rezolvarea crizei politice și că, după ce premierul Călin Popescu Tăriceanu va prezenta o formulă de guvern restructurat, PSD va decide dacă va susține un guvern minoritar.întrebat dacă PSD ar susține un guvern minoritar, eventual al PNL, Geoană a răspuns inițial negativ. El și-a nuanțat, ulterior, poziția, răspunzând întrebărilor insistente pe acest subiect și afir

mând că PSD va lua o decizie în acest sens după ce premierul Călin Popescu Tăriceanu se va prezenta în Parlament 
M..............Avem o obligație 
cu toții, de a îsce 
ca să vedem care 
este rezolvarea la 
criza politică pe 
care o traversăm fe acest moment.
Mircea Geoană

..................................M cu o formulă de Guvern restructurat.Geoană a spus că este în interesul premierului să vină în fața Parlamentului și să explice cum „dorește să asigure un minim de susținere a Guvernului pe care îl conduce”.

„Dacă domnul Tăriceanu este convingător atunci când restructurează Guvernul, când vine cu un program de acțiune, și să vină nu numai cu un Guvern restructurat, ci și cu un nou program de guvernare, pentru o nouă etapă, noi circumstanțe, recunoscând inclusiv întârzierile. O- bligația noastră este de a încerca să ne uităm cum trebuie rezolvată criza fără alegeri anticipate. Alegerile sunt ultima soluție”, a continuat Geoană.Liderul PSD a concluzionat afirmând că, în funcție de elementele pe care le va prezenta premierul Tăriceanu în legătură cu susținerea unui guvern minoritar, social-demo- crații vor decide „în consecință”.
Rănită de o scrisoare-capcană

Londra (MF) - O scrisoare capcană a explodat, ieri, într-un oficiu poștal londonez, rănind o femeie.Poliția a precizat că perimetrul de pe Bulevardul Victoria din centrul capitalei a fost securizat după ce au primit o serie de sesizări cu privire la un pachet suspect.Unitatea pentru Contraterorism din cadrul poliției a efectuat o serie de cercetări, însă nu a stabilit deocamdată dacă motivul este de natură teroristă sau infracțională, a declarat o sursă din cadrul poliției. Patrule ale forțelor de ordine, însoțite de câini special antrenați, au fost trimise pe străzile din împrejurimi, ceea ce a generat dificultăți în derularea traficului rutier.O purtătoare de cuvânt a poliției a precizat că un pachet de mici dimensiuni sau o scrisoare a explodat în oficiul situat în apropiere de sediul central al Scotland Yard.

demonstrat ieri la Hebron, Fâșia Gaza, 
pentru a cere încetarea luptelor dintre 
facțiunile Fatah și Hamas. (Foto: era)

30 de capete 
de acuzare

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că specialiștii juridici ai partidului au finalizat forma juridică a sesizării ce va fi trimisă Curții Constituționale în vederea suspendării președintelui, în sesizare fiind reținute 30 de capete de acuzare.Geoană a precizat că liderii PSD au făcut, ieri, o primă lectură a sesizării ce va fi trimisă Curții Constituționale, documentul fiind considerat finalizat din punct de vedere juridic.Liderul PSD a afirmat că în zilele următoare sesizarea va fi completată cu argumente politice și de imagine, în condițiile în care sesizarea ca atare urmează să fie dezbătută și în Parlament, dar să fie adusă la cunoștință și opiniei publice.Documentul lecturat ieri, de liderii social-de- mocrați, conține 30 de capete de acuzare la a- dresa președintelui Bă- sescu.

Exploziile au ucis 18 oameni (Foto: epa)

Dublu atac la Bagdad
Bagdad (MF) - Două explozii, provocate de mașini-cap- cană, care au avut loc ieri în două cartiere diferite ale Bagdadului au provocat moartea a 18 persoane și rănirea altor 60, a anunțat poliția, citată de Reuters.într-unul dintre incidente,

o mașină-capcană amplasată în cartierul Saidiya din sudul Bagdadului a provocat moartea a zece persoane și rănirea altor 20.Cealaltă explozie din centrul capitalei irakiene a ucis opt persoane și a rănit alte 40, potrivit poliției.
Cuvântul lîber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor. 
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PD cere 
explicații PNL

București (MF) - Liderul PD, Emil Boc, a cerut, ieri, PNL să își precizeze public poziția față de PSD, în urma „scenariilor” vizând cooptarea PSD la guvernare sau susținerea parlamentară de către social-democrați a unei formule restruc-. turate a Guvernului. „s„Solicităm PNL o poziție publică foarte clară și explicită în ceea ce privește raporturile PNL- PSD”, a cerut Emil Boc.Liderul PD a precizat că Biroul Permanent Național al democraților a--! avansat această solicitare în urma„Dacă (liberalii - n.r) doresc acest lucru, să o , spună public și să o facă”, a declarat Emil Boc. „Știm că se pregătesc scenarii”, a adăugat el, susținând că un astfel de „scenariu” ar fi prezentarea în Parlament a unei formule restructurate de Guvern, care fie să includă reprezentanți ai PSD, fie să aibă susținerea PSD.Potrivit lui Boc, democrații au constatat că liberalii au susținut până în prezent că „principala sursă de tensiune din A- lianță” era președintele Băsescu, dar că acum a- ceastă sursă este PSD.„Nu există niciun fel de intenție a PD de a coopta PSD în actul de guvernare. pentru a schimba majoritatea guvernamentală”, a completat președintele democrat, adăugând și că PD exclude colaborarea cu PSD, considerat drept „adversar politic”.

Emil Boc (Foto: FAN)
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M SCURT Alba-neagra cu brățări dacice• Contract. Potrivit noilor dispoziții ale 
Contractului colectiv de muncă firmele 
patronate trebuie să recunoască libera 
exercitare a dreptului sindical. Contractul 
cuprinde drepturile și obligațiile angaja
torului și ale salariaților și se încheie pe 
patru ani. (I.J.)

• Calificări. Numărul persoanelor cu 
.diplomă de calificare este pe cale de dis
pariție în județ. „Avem pregătite pentru 
anul acesta peste 30 de cursuri de califi
care", declară Vasile Iorgovan, director 
ATOFM Hunedoara. (I.J.)

Tâlhărit
Hunedoara (M.T.) - Un bărbat de 52 de ani, din Hunedoara, a fost tâlhărit duminică noaptea, în jurul orei 22:00, pe bulevardul Corvin, din localitate, de către două persoane necunoscute. în timp ce se îndrepta spre casă, Petru C. a fost acostat de doi necunoscuți, care i-au furat actele de identitate, cheile de la apartament și verigheta, după care au dispărut, prejudiciul creat fiind de aproximativ 300 lei.

întâlniri
Deva (C.P.) - Echipe mixte ale APIA, DADR, J»JCA și APDRP Hunedoara se vor deplasa, în perioada 15-22 februarie, în întreg județul, pentru a discuta cu producătorii agricoli cu scopul informării și sprijinirii accesării de fonduri europene. Absorbția sumelor ce vin de la UE va permite îmbunătățirea c^ității vieții în mediul i^al, precum și dezvoltarea afacerilor derulate în domeniul agricol.

slt. N. Răducu

■ Procurorul Augustin 
Lazăr susține că 
ipoteza lui Iulian Ceia 
este halucinantă.

Tiberiu Stroia
1iberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Ipoteza lansată de Flaviu Istrate și susținută de Iulian Ceia poate întoarce cu 180 de grade mersul anchetei. Practic, dacă Sorin Popa ar fi prelucrat aceste brățări dacice, rezultă că nu avem un caz de trafic cu așa-zise obiecte de patrimoniu. Ci doar un caz de escrocherie. „Dacă citiți cu atenție expertizele realizate după găsirea brățărilor dacice, veți vedea că ele au fost făcute superficial.
Salvat în 
Parâng 
Petroșani (M.T.) - Un 
copil de șapte ani, 
din județul Constan
ța, care s-a acciden
tat pe pârtia de schi, 
a fost salvat ieri de 
jandarmii montani.
„Jandarmii i-au acor
dat primul ajutor 
tânărului și au solici
tat în sprijin salva- 
montiștii, împreună 
cu care l-au trans
portat la punctul de 
îmbarcare în tele- 
scaun, de unde a 
fost preluat de un 
echipaj al Ambulan
ței Petroșani", a 
declarat purtătorul ' 
de cuvânt al IJJ 
Hunedoara, sublo
cotenent Nicolae , 
Răducu. După 
primele investigații, 
se pare că tânărul 
avea fisură de tibie.

Accident rutier la lliallia (M.T.) ■ Trei persoane au fost rănite în urma unui accident petrecut ieri dimineață, în jurul orei 09.20, pe DN7, la intrarea în localitatea llia. Conducătorul unui autoturism Dacia Pick-up, Cristi- nel A., de 36 ani, din Deva, circula cu viteză spre llia. Pe podul care traversează Mureșul, la intrarea în localitate, nu a observat la timp o coloană de mașini, nu a mai reușit să frâneze și a intrat pe contrasens. Astfel, s-a izbit frontal de un autoturism Dacia 1300, condus regulamentar din sens opus de Petru V., de 50 de ani, din Deva. în urma impactului a rezultat rănirea ușoară a con
Vecinul le dărâmă blocul

Nu au aviz sanitar
Deva (C.P.) - Niciunul dintre cazanele de țuică existente în județul Hunedoara nu a fost înregistrat la Direcția Generală a -Finanțelor Publice, cu toate că se știe că în .bnă există 800 de producători individuali. Pe Vechiul Cod Fiscal erau înregistrate și sunt sigilate 803 cazane de țuică în gospodării individuale. „Până acum nu a venit nimeni să facă noile înregistrări și să le putem pune un nou sigiliu”, a declarat Lucian Heiuș, directorul instituției. Acesta crede că întârzierea ar putea avea drept cauză faptul că producătorii de țuică trebuie să primească un aviz sanitar-veterinar pentru respectarea condițiilor de igienă. Potrivit unor estimări, litrul de țuică la producătorii individuali ar putea să se scumpească cu aproape 8 lei.

■ Câțiva locatari din 
Deva nu mai suportă 
zgomotele venite din 
apartamentul vecin.

Călin Bicăzan

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

icuvo- ‘
cuvĂsa#. Vo*p™

x sensuri giratorii?

SMS 
întrebarea săptămânii: Este bine 
ca în Deva să se amenajeze patru

:Vot prin 
1 SMS

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

Deva - Lucrările de reparații executate la un apartament din Deva de către pro-

Cornelia Melinte

„Fruntași" la furtul de fier
■ Cele mai multe 
dosare penale pentru 
furt de fier vechi au 
fost încheiate la Certej.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Certej - Raportat la numărul de locuitori (aproximativ 3.300) comuna Certej deține un record negativ. Practic, aici sunt întocmite cele mai multe dosare penale pentru furturi de fier vechi raportate la numărul de locuitori. „Este o practică atât de des întâlnită încât nu trece o zi fără să nu avem raportate furturi de fier vechi. Culmea este că oamenii din comună s-au obișnuit să „scoată” în față copii minori. Și asta pentru că aceștia nu răspund în fața legii. Rămâi uimit când

Iulian Ceia Sorin Popa (Foto: T. Mânu)Și că aceste expertize arată doar . faptul că respectivele brățări au fost făcute cu aur dacic. Dar nu că sunt brățări dacice. Eu cunoșteam faptul că în zona Bradului se vinde 
ducătorilor auto și a pasagerei Marioara D., de 52 ani, din Deva. Cercetările sunt continuate de către polițiști pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul.

Mașinile au fost grav avariate

prietarul acestuia i-au enervat pe locatarii sâtui de zgomotul care nu mai contenește din luna august a anului trecut. Ei reclamă faptul că vecinul lor nu respectă programul de liniște, iar uneori bubuiturile se aud până la ora 23, din această cauză unii neputând să adoarmă. „Bat cu ciocanele, sparg pereții, dau cu barosul și ne dărâmă blocul. Simt deja șase luni de când se lucrează la apartamentul de sub noi și în fiecare zi servim o porție bună de zgomot. în plus de asta proprietarul ne desconsideră total și nu întrerupe lucrul nici când vine ora odihnei”, spune supărat Pavel Tira. „Am înnebunit de atâta zgomot. De jumătate de an îți vine să te muți în pădure. Ne odihnim la diferite ore din zi 
vezi cum un copil de 12 ani susține că a scos din incinta fostei exploatări miniere un utilaj de 400 de kilograme”, spune primarul comunei Certej.
Proteste spontaneO altă problemă care dă mari bătăi de cap primarului este aceea a protestelor spontane. „Suntem comuna în care la fiecare două săptămâni avem de-a face cu un protest spontan. Pur și simplu mă trezesc cu câteva zeci de oameni care îmi cer să rezolv probleme care nu țin de competența mea. Este vorba de disponibilizații care nu și-au primit nu știu ce drepturi salariale sau de cei aflați în scandal cu compania Enel. Care nu vrea să schimbe vechile transformatoare, astfel că ajung să plătească facturi 

aur provenit din fostele galerii de mină extras pe vremea lui Ceaușescu. Știu și că, acum, pot cumpăra de acolo un gram de aur cu cinci euro. Există și posibilitatea ca
l-a căzut tamburul în cap

Orăștie (M.T.) - Unbărbat de 39 de ani, din localitatea Turdaș, a fost transportat de urgență la spitalul din Orăștie după ce a suferit leziuni la nivelul feței. Polițiștii Formațiunii de Investigare a Fraudelor și procurori din cadrul Parchetului au fost anunțați prin apelul de urgență 112, de către medicii din cadrul spitalului, că un bărbat a fost transportat la spital în urma unui accident de muncă, ce s-a petrecut la o firmă de construcții din localitate. în
când se mai oprește zgomotul, dar nu pentru mult timp”, spune Cornelia Melinte. Vecinii se mai tem de faptul că în apartamentul 30 de pe Aleea Transilvaniei, bloc 9A, s-au efectuat lucrări care ar putea afecta structura de rezistență a blocului. în timp ce unul dintre lucrătorii de la fața locului a afirmat că „s-a spart un zid, atâta tot”, inspectorul-șef al Inspectoratului Teritorial în Construcții (ITC), Mihai Șahiu, afirmă că „pentru a sparge un zid din- tr-un bloc e nevoie de autorizație pentru că nu se pot sparge zidurile așa, la întâmplare. Le recomand vecinilor să depună o cerere la Asociația de Proprietari în care să-și exprime nemulțumirile, iar apoi să se adreseze către 

Lipsa locurilor de muncă a transformat Certejul în localitatea cu 
cele mai multe furturi de fier vechi (Foto: T. Mânu)de curent electric de ordinul zecilor de milioane. Problema este că aceste persoane nu 

Sorin să fi confecționat aceste brățări din kosoni dacici. Și am spus asta, dar nimeni nu a ținut cont de declarațiile mele. Asta pentru că se dorea capul lui Ceia”, declară principalul învinuit în dosarul aurului dacic.
Este un joc bine gânditContactat de Cuvântul Liber, procurorul Augustin Lazăr a declarat că toate aceste afirmații simt rodul muncii celor inculpați. „Istrate este și el cercetat în acest caz. Practic, se încearcă trasarea unei noi direcții în acest caz. Este un joc bine gândit, dar care nu va avea rezultatul final scontat de cei cercetați în acest dosar”, declară Augustin Lazăr.

urma verificărilor efectuate, aceștia au stabilit că Ioan R. era angajat ca muncitor necalificat, iar în momentul producerii accidentului se afla sub un pod rulant al unei macarale de pe care s-a desprins un li- mitator de la tamburul de rulare, care l-a lovit în față. „Se continuă cercetările sub aspectul încălcării prevederilor Legii 319/2006, privind securitatea și sănătatea în muncă”, a declarat inspector principal în cadrul IPJ Hunedoara, Magda Popa.

Pavel Tira (Foto: T. Mânu)ITC”. Dacă nu are actele în regulă proprietarul poate fi amendat pentru spargerea zidului cu amendă între 1.000 și 1.000.000 de lei.

înțeleg că eu, ca primar, nu te pot rezolva aceste cereri”, spune primarul Câmpian.

mailto:1iberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1564 - S-a născut dramaturgul englez Christopher Mar-
lowe (m. 1593).
1793 - A murit scriitorul Carlo Goldoni (n. 1707).

1908 - S-a născut, la Ploiești, 
scriitorul Geo Bogza (m. 1993). 
1911 - S-a născut Ronald Rea- 
gan, fost președinte al SUA (m. 
2004), ____________________
1932 - S-a născut regizorul 
francez Francois Truffaut („Jules 
et Jim") (m. 1984).____________
1945 - S-a născut Bob Marley, 
cântăreț reggae jamaican (m. 
1981).
1950 - S-a născut Natalie Gole,

prima interpretă de culoare care, în 1975, a câștigat 
un Premiu Grammy.
1952 - Elisabeta a ll-a a fost proclamată regină a 
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
1962 - S-a născut Axl Rose (foto), vocalistul grupului 
Guns n' Roses.______________________________________
1993 - A încetat din viață George Ciorănescu, poet, 
traducător și prozator. In 1947 se expatriază la Paris, 
iar în 1954 devine deputat în primul Parlament Euro
pean (n. 1918).

-2° tnart*
minim , maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi parțial senin, cu posibile averse de ploaie. Temperatura minimă va fi de -2°C, iar maxima de 7°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cerul va fi parțial senin. Minima termică va fi de -5°C, iar maxima de aproximativ 3°C.
Joi. Cerul va fi parțial senin. Temperatura minimă va fi de -3°C, iar maxima de 5°C.
Calendar Creștin Ortodox ______________
Sf. Ier. Vuco! al Smirnei; Guv. Varsanufie și loan; Sf. 
Ier. Fotie al C-polului.

Calendar Romano-Catolic_____________
Ss. Paul Miki și îns., m. **; Doroteea, fc. m.

Calendar Greco-Catolic
S Bucol, ep (+ sec II).

Apă ___________________ ____________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei pota
bile.

Gaz metan_______________ .
Gazul metan va fi întrerupt în Deva, între orele: 
09.00 - 15.00 - Aleea Armatei, bl. 2; str. Mihai Emi- 
nescu, bl. C1, sc. C.

Energie electrică____________________________
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea energiei 
electrice.

RETETA ZILEI

Carne de porc înăbușită
Ingrediente: 500 g carne porc, o ceapă, ardei iute, oțet 
alb, usturoi, maghiran, pătrunjel, sare, ulei.
Preparare: Se taie carnea de porc, între timp se prăjește 
ceapa tăiată într-un vas împreună cu puțin ulei de 
măsline. Când s-a călit ceapa, se adaugă cărnița și 2 
linguri de oțet și se lasă să fiarbă la foc mic (înăbușită). 
După aproximativ o oră, carnea e aproape făcută, după 
care se adaugă un amestec din usturoi, pătrunjel, ardei 
iute și maghiran. între timp se face o salată de sfeclă 
roșie: se răzuiesc 4 sfecle coapte și se amestecă cu 
puțin zahăr, hrean, chimen. /
Carnea de servește cu piure de cartofi și salată de sfe
clă roșie.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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HOROSCOP

Berbec
încercați să nu întârziați la serviciu! S-ar putea să aveți pro
bleme de comunicare. Vă recomandăm să fiți prudent în 
relațiile cu colegii și prietenii.

Taur
Este posibil ca azi să vă fie ceva mai greu, din cauza 
neînțelegerilor cu un partener de afaceri. Nu este cazul să 
fiți pesimist, un prieten vă ajută.

Gemeni
S-ar putea să nu aveți spor în activitățile intelectuale. Nu 
sunteți în cea mai bună formă și nici inspirație nu prea 
aveți. Nu vă pripiți în afaceri!

Leu
Aveți tendința să vă asumați prea multe responsabilități. 
Vă sfătuim să fiți prudent la serviciu. Atenție și în afaceri! 
Bazați-vă pe intuiție!

Fecioară
Vă sfătuim să nu vă faceți planuri de investiții, s-ar putea 
să rămâneți dezamăgit. Evenimentele neprevăzute care apar 
dimineață vă dau peste cap.

O

Capricorn
Dimineață este posibil să fiți supărat din cauza piedicilor l 
care vă provoacă întârzieri. Nemulțumirile și nervozitatea ■ 
pot să vă pună într-o lumină nefavorabilă.

Rac
Astăzi ar fi bine să evitați întâlnirile de afaceri. La serviciu, 
încercați să nu vă amestecați în problemele care nu vă 
privesc!

Balanță
S-ar putea să vă bulverseze neînțelegerile cu o femeie mai 
în vârstă. Vă sfătuim să nu vă enervați. Nu vă impacien
tați dacă nu reușiți să rezolvați o problemă financiară!

Scorpion
Intenționați să începeți ceva nou, dar sunteți prea 
nerăbdător. Graba strică treaba! Vă sfătuim să evitați dis
cuțiile în contradictoriu.

Săgetător
Azi nu sunt recomandabile întâlnirile cu prietenii și nici 
deciziile importante în privința problemelor sentimentale. I 
Goncentrați-vă asupra studiului.

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: C - G - TIC - CABANA
- US - BARACA - A - FIRAV - DUL
- NL - ACASA - HAOS - APAȘ - 
A - GAZ - OR - UG - VERS - S
- RG - COTET - BORDEI - VU - 
TAU - TRAP - GAJ - T - I - DAR
- Rl - ZI - CUIB

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica________ 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR_________ 212725
Urgențe _________________ 112
Pompieri_________________ 981
Jandarmerie___________ 956
Poliție_____________________ 955
O.J.P.C. HD____________ 214971
Deranjamente lift______ 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Vărsător
Sunteți hotărât să rezolvați mai multe treburi deodată, deși 
la prima vedere este imposibil. Reușiți, grație optimismu
lui care vă caracterizează.

Pești ■ i

Astăzi s-ar putea să vă nemulțumească tot ce se întâmpl ^, ■ 
în jur. Suportați greu glumele colegilor, aveți impresia .c<5 
munciți mai mult decât ceilalți.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
0Cu: David James 

Elliott,
8:55 Eumvision 2007. Dru

mul spre Helsinki. 
Videodipuri

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:10 Usher (doc. Anglia) 
10:30 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toții

(r)
12:00 Ne vedem la... TVR! 
13:00 Hannah Montana (ep.

21, comedie, SUA)
130 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Maeștrii gusturilor

(doc., ep. 2, Australia, 
02005)

15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Atom. Mâine este 

acum!
17:45 Dis-de-seară 
18:40 Eurovision 2007. 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:20 între bine și rău.

Transmisiune directă 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

05, dramă, SUA 2005). 
Cu: Ellen Pompeo, 
Sandra Oh, Katherine 
Heigl, Justin Chambers 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:15 Dinastia (ep. 17) 
23:45 Arhiva de serviciu.

Aventura spațială, 
Gagarin.

23:50 Celebritățile timpului 
tău (1 episod)

24:00 Viața ca-n filme (ep.
044, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

035 Garantat 100% (r) 
1:25 Atom. Mâine este 

acuml (r)
1:50 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)
230 Revizie tehnică

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat 

(s, r)
11:15 Dispăruți fără urmă 

(serial, reluare) 
12:15 La Bloc (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Mortadella (comedie, 

Italia/Franța, 1971). 
Cu: Sophia Loren, Dan- 
ny DeVito, Susan 
Sarandon, R.: Mario 
Monicelli

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 
0 (serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Alina 
Grigore

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

2030 pntă primară
O (acțiune, Canada/SUA 

2000). 
în distribuție: 
Daryl Hannah, 
Doug Savant, 
Brandy Ledford, 
Peter Flemming. 
Regia: 
Armând Mastroianni 

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTV. Sport 
23:45 Prietenie pe muchie 

0de cuțit (ep. 12, SUA 
2003). Cu: Dylan 
Walsh, Julian McMa- 
hon, John Hensley, 
Valerie Cruz 

0:40 Omul care aduce 
cartea (r)

0:45 Știrile ProTv 
1:45 La Bloc (r) 
230 Țintă primară (film, r) 
4:00 Prietenie pe muchie
Ude cuțit (r)

530 Parte de carte (r) 
630 Apropo TV (r)

6:00 In gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

01999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Vânătorul de recom

pense (acțiune, Franța, 
1976). Cu: Jean-Paul 
Belmondo 

16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă 

1930 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Din dragoste 

(emisiune de 
divertisment) 

2230 Animat Planet (diver
tisment)

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

24kOO La granița cu Iadul
3 (western, Statele Unite 

ale Americii, 2000). 
în distribuție: 
Dwight Yoakam, 
Vince Vaughn, 
Billy Bob Zhomton, 
Brideget Fonda, 
Peter Fonda, Bo Hop- 
kins. R.: Dwight 
Yoakam

230 Concurs interactiv 
3s00 Vivere

(reluare) 
4:15 Observator

(reluare)
530 9595 

(reluare)

t

I

10:00 Tonomațul DP2 11:30 
Lege și ordine: în fața juraților 
(r) 12:25 Populații străvechi 
(doc., r) 13:00 Zestrea 
românilor (r) 14:05 ABC... de 
ce? 14:35 Aventuri din Kytera 
(ep. 9) 15:00 împreună în 
Europa. Emisiune în limba 
germană 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 16:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17:00 Vânătorii 
de comori (s) 18:00 Lecția 
de... geografie. Amazonla 
(doc.) 18:35 Lege și ordine: 
în fața juraților (s) 19:25
Supraviețuitorii dezastrelor 
(doc.) 20:00 Jobbing 2030 
Arta supraviețuirii 21:00 Ora 
de știri 22:10 Tânărul 
Casanova (partea I) (dramă, 
Italia/ Franța, 2002) 23:50 
Natură și aventură (r) 0:20 
Familia mea dementă (d. a.)

7:00 Iubire de mamă (r) 9:00 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (s) 1330 Jurămân
tul (s) 1530 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA 2005). Cu: Dan- 
na Garda, Jose Angel Llamas, 
Saby Kamalich 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea ; 
urâtă (s) 19:30 Rebelde (s) 
2030 Iubire ca în filme (s, r) 
21:30 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro, Facundo Arana 23:30 
Jurământul (r) 1:15 Poveștiri 
adevărate (r) 2:15 Iubire ca în 
filme (s, r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

fer

13:10 Călătoria (aventuri, 
SUA 1993). 1435 Răzbunarea 
femeii de vârstă mijlocie 
(dramă, SUA, 2004). 16:05 
Green Day - Live la Milton 
Keynes (2005) 17:05 Femeia 
mereu deasupra (romantic, 
SUA, 2000). 18:40 Echipa 
Sfarmă-Tot (comedie, SUA, 
2005). 20:35 Ultima șansă 
(dramă, SUA, 2005). 21:30 
Figuranți (Ep. 7, comedie, 
Marea Britanie, 2006). 22:00 
Deadwood (Ep. 26, dramă, 
SUA, 2006). 23:00 C.RAZ.Y. 
(dramă, Canada, 2005).8:00 Sport cu Florentina 8:15 

Camera de răs 830 Casa 
noastră (r) 9:00 Flavours - 3 
bucătari (r) 10:00 Al 7-lea cer............ ...............................
(s, r) 11:00 Tele RON 12:30 11

730 Poză ia minut (s) 8:00 Play 14:10 Dragoste și putere R;ă'îitateă'c|er'Ta”r4:,00 14:50 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 (s) 14:45 îngerul căzut (ro- 
Dimineața cu Răzvan și Dani i mantie, SUA, 2003). Cu: Gary

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 EU, România 14:00

Realitatea bursieră 15:20 Fa- 
, 7,;. .. . , , n. , ; • brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș

11:00 Raven (s, SUA, 2002). Sinișe, Joely Richardson, Grace Bucur 17;00 Rea|itatea de |a
17:00 17:15 Retrospectivele 
anului 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 17:10 Tu 
faci Realitatea 18:50 Reali
tatea zilei 20:45 România fără 
frontiere 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 100% 2330 Ultima oră 
23:15 Realitatea all-indusive

12:00 Look who is winning < Armas. R.: Michael Switzer I 
13:00 Jara Iu’ Papură Vouă j 16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
13:20 Look who is winning I Mondenii (r) 18:00 Focus 
1430 Miezul problemei (r)! 19:00 Camera de râs 19:20 
1630 Pentru o cauză dreaptă 
(r) 1730 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 Tara Iu' 
Papură Vouă 20:15 Trei cea
suri... 22:00 Miezul problemei 
24:00 Trimisul Satanei (partea 
a lll-a) (SUA-Can., 1999) 230 
Trei ceasuri... (r)

Cele mai uimitoare filme din 
lume 20:00 La viteză maximă 
(acțiune, SUA, 2002) 22:00 
BRASIL WORLD TOUR 2430 
Trădați în dragoste (r)

11:15 Calea misterelor (r) 
12:15 Joan din Arcadia (r) 
13:15 Monștrii lui Brady (s) 
13:45 0 familie ciudată (s) 
14:15 Walker, polițist texan (r) 
15:30 Smallville (r) 1630 
Iubire în lumina reflectoarelor 
(r) 17:00 Calea misterelor (s) 
18:00 Spitalul de urgență (ep. 
1) 19:00 Walker, polițist tex
an (s) 20:20 Ele spionează (s); 
2130 Iubire In lumina reflec
toarelor (s) 2230 Intrusul din 
spațiu (S) 24:00 Cartelul 
crimelor (s)

030 Documentar: Euroblitz - 
Oamenii și politica 1030 Euro
blitz - Arta (documentar, r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Un nou 
început (r) (doc.) 1335 Emisi
une religioasă (r) 1435 Lumea 
cărților. Cu George Mihalcea r._____________________
15:00 Teleshopping 1535 * ficane recondiționate 18:00 
Euroblitz - Oamenii și politica Motociclete americane 19:00 
(doc.) 1630 Nașul. Talk-show Vânătorii de mituri 20:00 
cu Radu Moraru (r) 18:00 6! 
Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 2030 By Monica 
Columbeanu 2230 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 2430 6!
Vine presai (r)

11:00 Confruntări și fia. 
vechi 12:00 Mega construc
tori: Construcții în Harlem, 
New York 13:00 0 pradă 
mortală 14:00 Supraviețuitori 
în condiții extreme 1530 Cum 
șe fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse: Cosmetizare ra
pidă 17:00 Automobile ame-

Megaconstructori: Fantasy 
Islands (Dubai) 21:00 Poves
tiri șocante 22:00 Vinovat sau 
nevinovat? 23:00 Construc
torii de motociclete 24:00 
Radiografia unui dezastru
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www.primariahd.ro
Hunedoara IGP.j - Acesta este site-ul oficial al Primăriei 
Municipiului Hunedoara. Cetățenii pot afla de aici, 
printre altele, documentele necesare pentru obținerea 
de avize și autorizații, conținutul hotărârilor Consiliu
lui Local etc.

Vin bani UE pentru fermieri

Amplasarea aparatelor radar in aata de 
06.02.2007:-
- DN 7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;
- DN 7: Simeria - EMftte - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

M Producătorii agricoli 
trebuie să depună ce
reri pentru sumele de 
bani acordate de UE.

Clara Păs___________________
clara.pas@infcrmniedia.ro

Deva - Agricultorii hune- doreni pot beneficia de plăți directe pe suprafața de teren cultivată, în sumă de circa 50 de euro. Aceasta se acordă celor care utilizează terenul. Cererile se depun în perioada 1 martie - 15 mai.
Unde se depune cererea?Producătorul agricol care cultivă până în 50 de hectare va depune cererea la Centrele Locale ale Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), unde se vor deplasa pe baza unei invitații ce va fi primită acasă și în care se va preciza ora și data planificată. Producătorii care au peste 50 de hectare de teren cultivat se vor adresa Sucursalei Județene APIA. „Fiecare fermier invitat la Centrul 

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20__________________________________ _____

i Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-» 
731509,_______________________________________ _
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-> 
717686.

Sucursala Județeană, Deva, Str 22 Decembrie, nr. 222, tel. 221030 
Centrul Local Deva - Simeria, satul Sântandrei, Căminul Cultural
Centrul Local Brad, Str. Independenței, nr 3, tel. 613222
Centrul Local Hunedoara, Str Libertății, nr. 17, tel. 713250
Centrul Local llia, Str Libertății, nr. 56
Centrul Local Orăștie, Str Plantelor, nr. 2b, tel. 245011
Centrul Local Petroșani, str. Constructorul, nr. 14, tel. 540470
Centrul Local Sântămăria Orlea, Str. Morii, nr. 167, tel. 772057

Local APIA va primi o cerere, hărțile cu blocurile fizice și un bilet cu blocurile fizice identificate de solicitant în Registrul Fermelor. Solicitantul va completa cererea, va contura parcela în blocul fizic și va declara culturile agricole ce urmează a fi înființate până la 31 mai. Cererile vor fi verificate și înregistrate într-o bază de date”, a declarat Roman Farca, directorul APIA Hunedoara.
Condiții și penalizăriDepunerea cu întârziere a cererii (până la 11 iunie) va determina o reducere cu 1%/zi lucrătoare a sumei pe care fermierul are dreptul să o primească. Fermierul nu va fi sancționat pentru cazurile de forță majoră cu condiția informării APIA în termen de 10 zile lucrătoare.Agricultorii trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care: să exploateze un teren agricol în suprafață de cel puțin 1 ha format din parcele agricole de minim 0,30 ha, să respecte bunele

Plata ajutorului pe suprafață se va face în trimestrul al IV-lea al 
anului.condiții agricole și de mediu (să nu cultive plante pră- șitoare pe terenuri în pantă, să nu lase buruienile să invadeze terenul, să nu folosească nitrați). După data de 15 mai se vor face verificări.

BANI PENTRU AGRICULTORI
De nade vin __
UE
UE+bugetul național

UE+bugetul național 
bovine
Bugetul național

UE

Calculatorul va decide cine vor fi persoanele la care se va face controlul în teren. Cei care au dat informații false vor restitui banii și vor fi penalizați în funcție de gravitatea faptei.
Pentru ce și cine se acordă__________
pe suprafața de teren utilizată (circa 50 de euro} 
culturi de grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, 
porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, 
leguminoase pentru boabe, sfeclă de zahăr, 
orez, hamei, tutun (între 30 și 200 de euro) 
tăurași la îngrășat-greutate de peste 500 kg, 
adulte pentru sacrificare, ovine și caprine 
vaci însămânțate artificial, vaci pentru laptele 
dat unităților de procesare, carne porcine, carne 
pui broiler, ouă, miere, legume, fructe, 
ciuperci în serii și solarii 
prima împădurire a terenului agricol/neagricol, 
zone cu handicap natural (zona montană), Na 
tura 2000 (persoanelor fizice sau juridice care 
au terenuri în interiorul ariilor naturale prote
jate)

Societatea
Vagoane scoase la licitație

0.6050

Preț Variație 
închidere (lei/acț) (96)

3.2000 -0,31
3.6600 0,83

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

SIF1 3.4100 1,19
BRD 21.6000 -1,82
IMPACT 0.7500
BIOFARM 07200 -0,69
ANTIBIOTICE 1.9200 -1.03
BL 39.6000 1,54
ROMPETROL 0.1130 -2,59

Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele

> verticale ale 
•' celor nouă 

blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

7 3 9 6 4 8
8 6 2 4 l

9 5 7 2 3
5 2 3 1
7 4 8 9

9 8 6
4 7 8 6 3

5 1 3 4
3 6 5 2 7

■ Locomotive și 
vagoane ale Companiei 
Huilei, scoase la vân
zare pentru datorii.

Clara Păs___________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Peste 200 de vagoane și mai multe locomotive ce au aparținut Companiei Naționale a Huilei Petroșani au fost scoase la vânzare de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara pentru recuperarea datoriilor către stat ale agentului economic din Valea Jiului. în acest mod s-a reușit încasarea unei sume în valoare de 3,39 milioane lei, a declarat ieri directorul executiv al DGFP Hunedoara, Lucian Heiuș.
Imobile fără valoare„Multe echipamente aflate sub sechestru la CNH Petroșani se pot vinde doar ca fier vechi. Clădirile sunt în paragină și nu le cumpără nimeni. Aceeași situație se poate con

Fiscul a scos la vânzare utilajele miniere ale CNH (Foto: T.Manu)stata și în cazul terenurilor, deoarece pentru ambele bunuri imobile nu există piață în Valea Jiului”, a afirmat directorul DGFP Hunedoara.Compania Națională a Huilei Petroșani se situează pe primul loc, între agenții economici hunedoreni, în ceea ce privește valoarea plăților e- fectuate către bugetul statului „cu stopaj direct la sursă”, cum ar fi impozitele pe salarii, exploatările miniere din

Valea Jiului achitând anul trecut către DGFP Hunedoara o sumă de 50,6 milioane lei. Directorul DGFP Hunedoara a precizat că CNH Petroșani a efectuat toate plățile către bugetul statului, începând cu anul 2003, dar mai are obligații restante de 2112 milioane lei din perioada anterioară datei menționate. Aceste restanțe au fost acumulate în decursul a zece ani, în perioada 1993-2003.

Motor!
Sinaia (I.J.) - A patra ediție a concursului de filme scurte „Europa la liceu” a fost lansată ieri, la Sinaia, și reprezintă o nouă provocare pe care Reprezentanța Comisiei Europene în România o adresează elevilor de liceu. „în acest an tema concursului este „România. Filmat în Europa”. După succesul formatului de anul trecut, liceenii sunt invitați la un nou exercițiu de comunicare vizuală: ei trebuie să surprindă intr-un film de trei minute ce aduce România Uniunii Europene odată cu aderarea”, declară Dacian Ciodaru, reprezentantul programului pentru județul Hunedoara. înscrierea proiectelor în concurs se va face prin Internet, pe site-ul concursului, www. europa-la- liceu.ro. Data-limită până la care se pot trimite proiectele este 23.03.2007.

AVANSAȚI

3 9 7 5
5 2 4

7 8 5 1 2
6 4 8 5

7 5 1 8
1 2

8 3 5
7 5 1 3

9 7

Acord de colaborare cu
Fundația „Bethania"

Duc ministerul la tribunal

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

5 2 4 8 1 6 7 9 3
7 8 3 9 5 2 1 6 4
1 6 9 4 7 3 8 5 2
8 4 2 1 9 7 6 3 5
9 1 6 5 3 8 4 2 7
3 5 7 6 2 4 9 1 8
6 7 5 2 4 9 3 8 1
2 3 8 7 6 1 5 4 9
4 9 1 3 8 5 2 7 6

Avansați

7 5 6 4 3 8 2 9 1
2 1 8 9 7 5 4 3 6
9 3 4 1 2 6 8 5 7
6 4 7 2 1 3 5 8 9
1 2 9 5 8 7 3 6 4
3 8 5 6 9 4 7 1 2
5 7 2 8 6 9 1 4 3
8 6 1 3 4 2 9 7 5
4 9 3 7 5 1 6 2 8

Deva (I.J.) - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara și Fundația Serviciilor Sociale Bethany Timișoara au încheiat un acord de colaborare în vederea stabilirii condițiilor de derulare a activităților desfășurate în cadrul proiectului Phare NGO 255 „Centru de resurse pentru organizațiile nonguvernamen- tale în domeniul protecției copilului din județele Timiș, Arad și Hunedoara”, proiect ce se desfășoară în perioada 1 decembrie 2006 - 30 noiembrie 2007.„Prin acest proiect se va dezvolta un centru de resurse

care să sprijine dezvoltarea capacității instituționale a organizațiilor neguvernamentale active în domeniul protecției copilului în cele trei județe”, declară Viorica Po- pescu, director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara.Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Phare 2004 Programul Societatea Civilă Componenta 1 Dezvoltarea Sectorului ONG. Suma totală a proiectului este de 44.270 euro, contribuția organizației fiind de 4.470 euro, iar a Uniunii Europene de 39.800 euro.

■ Studenții și-au 
pierdut încrederea în 
MEdC și își cer drep
turile în instanță.

Deva (C.B.) - Uniunea Națională a Studenților din România (UNSR) a cerut instanței Judecătoriei Sectorului 1 București să oblige MEdC și Ministerul Muncii să aducă bursele la nivelul salariului minim pe economie, adică 390 de lei. Acțiunea în instanță a UNSR are la bază nerespectarea prevederilor unui articol al Legii învățământului, potrivit căruia „cuantumul minim al

bursei studenților trebuie să acopere cheltuielile de cazare și masă”. Liderul studenților din Petroșani, Dacian Ciodaru, a afirmat că „s-a ajuns în această situație din cauza incompetenței și inca- pabilității conducerii ministerului de a gestiona resursele necesare rezolvării problemelor studențești. Am strâns semnături de la studenții bursieri nemulțumiți, iar acestea vor fi prezentate ministerului la următoarea întâlnire, adică pe 22 februarie”. în acest moment cuantumul unei burse studențești variază între 100 de lei și 200 de lei.

http://www.primariahd.ro
mailto:clara.pas@infcrmniedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
liceu.ro
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• Amenzi. Direcția Județeană pentru 
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural 
Național Hunedoara va avea, din această 
săptămână, doi agenți constatatori, care 
vor putea aplica amenzi pe teren, în cazul 
în care nu se respectă normele legale 
specifice acestui domeniu. (M.S.)

• ISPA. Ministerul Finanțelor Publice va 
decide, în această lună, firma care va 
asigura consultanța pentru lucrările de 
reabilitare a sistemului de canalizare și 
apă din Deva și Hunedoara, finanțate prin 
Programul ISPA, al UE. (M.S.)

Consumul de apă a scăzut

NegocieriPetroșani (M.S.) - Negocierile privind noul contract colectiv de muncă la Compania Națională a Huilei (CNH) Petroșani vor începe mâine, în condițiile în care actualul contract va expira peste o lună de zile. Reprezentanții Ligii Sindicatelor Miniere din Valea Jiului (LSMVJ) cer, pentru noul contract colectiv de muncă, salarii mai mari, investiții în minerit, crearea unui complex energetic la nivelul județului Hunedoara și realizarea unui program pentru susținerea acestui sector, cu subvenții de la stat. Minerii din Valea Jiului mai solicită salarii majorate și bani pentru investiții în subteran. Președintele LSMVJ, Zoltan Lacataș, a declarat că a înaintat o listă cu solicitările sindicatelor din minerit atât Guvernului, cât și reprezentanților din, teritoriu ai Executivului, iar în aceste zile au loc discuții cu reprezentanți ai ministerelor de resort.

Zoltan Lacataș

Viorel Arion

Proiecte
Deva (M.S.) - Par
tidul Liberal Demo
crat va promova în 
actuala sesiune parla
mentară mai multe 
proiecte și inițiative 
legislative, cu impact 
în viața politică și 
social-economică, a 
anunțat senatorul 
hunedorean Viorel 
Arion (PLD). Astfel, 
pe agenda acestui 
partid se vor înscrie 
proiecte referitoare la 
votul uninominal, sis
temul de pensii, 
reducerea taxei de 
primă înmatriculare 
la mașinile second- 
hand aduse din 
import. De aseme
nea, PLD își propune 
să vină' în sprijinul - 
produselor 
tradiționale și ecolo
gice și în stimularea 
absorbției fondurilor 
europene, inclusiv 
modificarea legii 
privind achizițiile 
publice. Alte proiecte 
normative se referă 
la înființarea unui 
ghișeu și a unui for
mular unic de plată a 
impozitelor și taxelor 
pentru agenții eco
nomici. Nu în ultimul 
rând, parlamentarii 
PLD vor solicita dese- 
cretizarea arhivelor 
fostului PCR.

Peste 360 de amenzi au fost aplicate | de Poliția Rutieră șoferilor care au încălcat normele de circulație pe drumurile publice. (Foto: CL)  
Război între palate

Deva (M.S.) - Președintele României și i primul ministru se „lovesc fără cruțare”, disputa dintre cei doi ajungând în faza unui „război cald”, a declarat, la Deva, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Mircea Geoană. „între cele două palate s-a ajuns la faza unui război cald. Până acum era un război rece. Acum avem o situație clară, în care Alianța nu mai există. Suntem în situația în care președintele și primul ministru se lovesc fără cruțare, folosind orice pretext și eliminând adversarii în punctele cele mai vulnerabile. Domnul Mihai Răzvan Ungureanu a greșit în mod cert, dar este o victimă a acestui război între palate”, a afirmat liderul PSD. în opinia președintelui PSD, opoziția va trebui să intervină „foarte hotărât” în perioada următoare „pentru a pune lucrurile la punct”.

■ Economiile nejustifi
cate la apă pot pro
duce probleme pe 
instalațiile din blocuri.

Deva (M.S.) - Consumul de apă în muncipiul Deva a scăzut, pe fondul contorizărilor individuale, dar și al unui spirit de economie dus la extrem. „Consumul mediu de apă pentru o persoană este de 5 metri cubi de apă pe lună. Există însă familii în Deva care consumă doar 1-2 metri cubi de apă, lunar. Simt cazuri în care, după ce au făcut baie, unii oameni folosesc apa pentru spălarea toaletei”, a declarat directorul general al SC Apa Prod SA Deva, Victor Arion. El a atras atenția asupra faptului că o cantitate insuficientă de apă folosită

pentru spălarea conductelor poate să ducă la probleme mari, în timp. Deja au fost semnalate cazuri în care conducte situate la subsolurile blocurilor de locuințe s-au smuls, după ce s-au înfundat cu reziduuri. Tocmai de aceea, specialiștii le recomandă oamenilor să folosească toată cantitatea de apă din rezervoarele WC-urilor cu scopul de a preîntâmpina probleme ca cele prezentate mai înainte. „Trebuie să înțelegem că toți locatarii sunt proprietari pe instalațiile de apă, iar casa noastră este în blocul în care locuim. Oamenii spun că trebuie să facă economie, dar uită că un metru cub de apă costă doar 16.000 de lei vechi”, aprecia directorul general al Apa Prod SA Deva. Pe de altă parte, din cauza procesului de

Lucrări la instalațiile de alimentare cu apă (Foto: clrestructurare prin care a trecut compania, s-a concluzionat că activitatea de intervenții la deranjamentele produse la sfârșitul de săptămână este nerentabilă pentru operatorul de apă. De aceea, se lucrează
intr-un strict regim de urgentă, în care apa este închisă și se constată defecțiunea apărută. în ceea ce privește lucrările de reparații, ele pot fi efectuate și de alte firme specializate.

Tabără
Hunedoara (M.S.) - Un grup format din 18 copii din orașul ungar Szom- bathely a participat la o tabără de schi în stațiunea montană Parâng, în baza relațiilor de înfrățire pe care localitatea din tara vecină le are cu Hunedoara. Protocolul de înfrățire dintre cele două orașe prevede și organizarea de sejururi, în varianta de reciprocitate.

Cetățenii de Onoare, favorizați
A * A

■ Persoanele care dețin 
acest titlu vor beneficia 
de un sprijin financiar 
din partea primăriei.

Hunedoara (M.S.) - Consiliul Local (CL) Hunedoara a adoptat o hotărâre prin care toate persoanele care sunt „Cetățeni de Onoare” ai orașului vor beneficia de mai multe facilități oferite de autoritățile locale. Astfel, pe lângă faptul că aceste persoane vor

fi înscrise în „Cartea de Onoare” a municipiului, ele vor a- vea acces gratuit în instituțiile social-culturale și în locurile publice cu plată. „Cetățenii de Onoare” ai Hunedoarei vor putea călători gratuit pe mijloacele de transport în comun care circulă pe raza municipiului. Hotărârea CL Hunedoara mai prevede acordarea unui ajutor financiar de 5000 de lei pentru familiei în cazul în care persoana declarată „Cetățean de Onoare” a dece

dat. Un asemenea ajutor financiar a fost acordat și familiei Măriei Cioncan, după ce fosta atletă a decedat într-un accident în Bulgaria. CL Hunedoara și-a arătat respectul fată de fosta campioană și prin faptul că a aprobat ca o delegație a Primăriei să participe la înmormântarea sportivei. Până în prezent, CL Hunedoara a conferit 14 titluri de „Cetățean de Onoare” unor personalități care au avut diverse legături cu municipiul.
Mare „chef de chef' la PSD
■ înainte de a se certa
ca la ușa cortului, pese- 
diștii au făcut un chiol
han pe cinste.

Hannelore Acărnulesei

Geoagiu-Băi - După muncă, și distracție. Cam așa se finalizează, la români, orice treabă bine făcută. Așa că, pentru a nu strica tradiția, tinerii pese- diști hunedoreni și nu numai, în frunte cu președintele Mircea Geoană, secretarul general Titus Corlătean, Ilie Sârbu, Mihai Tănăsescu și Ecaterina Andronescu, dar și mai tinerii Daciana Sârbu și Victor Ponta au încins un chef
Raport al PNȚCD

Deva (M.S.) - Conducerea filialei județene Hunedoara a PNȚCD a atras atenția că 40 la sută dintre parlamentarii hunedoreni aleși la alegerile locale din anul 2004 și-au schimbat opțiunea politică. „Concluzia noastră este simplă: la început de an 2007, acești parlamentari nu mai reprezintă voința electoratului exprimată în toamna anului 2004”, a apreciat președintele PNȚCD Hunedoara, Emil Danci. Țărăniștii hunedoreni au efectuat și o analiză a activității desfășurate de parlamentarii hunedoreni în cele două Camere, pe parcursul anului trecut.

Emil Danci

pe einste, în stațiunea- Geoa-giu-Băi, după finalizarea cursurilor „Școlii de Iarnă”.
Cine te așteaptă ca mineCarismaticul Mircea Geoană și-a făcut apariția, într-un rolling roșu (împrumutat, pesemne, de la Petre Roman), aVând-o la braț pe blonda Natalia^ptotero. „Cine te mai așteapțaaaa și mine” i-a șoptit mai tâRju la ureche o altă tânără blondină președintelui pesedist Geoană, pe ritmurile lui „Ghiță”. Mai ales că, timid din fire, Geoană s-a lăsat cu greu convins să iasă pe ringul de dans. După ce a ciocnit un păhărel cu colegii de partid, Daciana Sârbu, blondă și ea,

s-a întreținut cu? buMuJi eten Victor Ponta, pentrucă blondele sunt un veșnic subiect de controversă. întrebată dacă e de rău sau de bine să fii blondă în politică, Daciana Sârbu a spus că ea se simte bine ca blondă. „A fi blondă e un lucru bun. în politică, nu știu, vom vedea”. Ca să învioreze atmosfera, tinerii au încercat să îi antreneze la dans și pe seniori, iar Natalia Intotero, vedeta serii, a încins un șir indian pe „Cucaracea”. Urmată de Ionuț Rudeanu, Intotero a convins- o să se ridice de pe scaun și pe Ecaterina Andronescu. Mai târziu, social democrații, în frunte cu deputatul Cosmin

Geoană, la braț cu IntoteroNicula sau consilierul județean Liliana Țolaș, tineri și bătrâni, în încercarea de a zări și ei luminița, s-au antrenat la un tunel pe ritm de country.Nimic din toate acestea, însă, nu prevesteau scandalul ce avea să urmeze a doua zi la Deva, incident ce a zdruncinat din toti rărunchii organizația județeană a PSD.

Cei care in ziarul de vineri, 2 februarie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 3 până in 9 februarie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, C P.3, Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până în 28 februarie. In 1 martie puteți fi câștigătorul celor ! Toți participanții ce se încadreazăin re-gulament vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber
Alătură-te Cuvântului Liber! IHDUAI 
Cu noi ai numai de câștigat! JU HfUI

CONCURS



• Amical. FC Corvinul 2005 Hunedoara
& va susține, azi, de la ora 11.00, pe 

terenul din Teiiuc, ultima partidă amicală 
de verificare înainte de plecarea în stagiul 
de pregătire și jocuri din Grecia. Adver
sara echipei antrenate de Titi Alexoi va fi 
formația din Liga a lll-a. Mureșul Deva. 
(C.M.)

• Campioni la fotbal școlar. Echipa de 
fotbal băieți clasele V-VIII a Colegiului 
Tehnic „Transilvania" Deva, antrenată de 
Marius Sîrbu, a câștigat etapa județeană 
a Olimpiadei Sportului Școlar, desfășurată 
la finalul săptămânii la Simeria. Devenii s- 
au calificat pentru etapa zonală care va 
avea loc în luna aprilie. (C.M.)

Gală „Fight League"
Deva (C.M.) - Amatorii sporturilor de contact au încă o dată ocazia să guste spectacolul acestui gen de competiție, întrucât vineri, 9 februarie, la Deva se va desfășura ediția a Vil-a a Cupei „Fight League”. Gala va conține opt meciuri de kick-box în care se vor înfrunta sportivi de top de la cluburi din Timișoara, Galați, Tulcea și București și va fi găzduită, începând cu ora 19.00, de Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din _ Deva. Prețul unui bilet este de 20 Ron, iar litichetele pentru gală se vor găsi vineri la casa de bilete a Casei de cultură Deva.

Juniori
■ Bicfalvi și Scarlata
che sunt în lotul de 
tineret pentru meciul 
de azi cu Moldova.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani ■ Tinerii jucători ai Jiului Adrian Scarlatache și Eric Bicfalvi nu vor pleca, azi, cu colegii lor în cantonamentul din Antalya, întrucât fac parte din lotul naționalei de tineret a României care dispută, tot azi, un meci amical cu reprezentativa similară a Republicii Moldova. Cei doi fotbalișți, convocați de antrenorul Emil Săndoi la națională, se vor alătura lotului Jiului, direct în cantonamentul din Turcia după meciul cu Moldova. în Antalya, Jiul va susține șase meciuri amicale, urmând să întâlnească următoarele echipe: Krâlia Sovietov (vineri),
Show la Cupa Real Sport

Gala „Fight League" promite spectacol

■ Trofeul a fost cucerit 
de formația Anonimii 
care a învins în finală 
pe Castelo.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Pasiunea pentru fotbal a produs din nou spectacol la ediția a IlI-a a Cupei „Real Sport”, desfășurată la finalul săptămânii la baza Real Sport din Deva. Jucătorii amatori sau foștii profesioniști de la cele 16 echipe din Deva, Hunedoara, Sibiu și Odorhei care au participat la competiție au „împrumutat” de la fotbaliști tot ce are acest < u condusă eu sport mai frumos și aii făcutshow. Astfel, majoritatea celor 34 de partide ale turneului au avut multe goluri, au

jiuliști la națională

Eric Bicfalvi va debuta la națională (Foto: Traian Mânu)Dinamo Brest (sâmbătă), Kizilkum (duminică), SV Stall (luni, 12 februarie), SC Len- dorf (marți, 13 februarie), Ovalan Kiev (miercuri, 14 februarie). Nici fundașul Alexandru Bădoiu și nici portarul Valentin Lipitor nu vor 
abundat în faze frumoase și în încercări de execuții tehnice de efect.Meciurile au fost atractive atât în faza grupelor de unde primele două clasate din cele patru grupe s-au calificat în sferturile de finală, cât și în etapele eliminatorii. în sferturi, Digitech Hunedoara a învins cu 8-1 pe UFF Odorhei, Castelo Deva a dispus cu 3-1 de Hobby Tg. Mureș, Anonimii Deva au trecut la limită cu 2-1 de Diavolii din Hunedoara, iar Electroconat Deva a învins, tot la limită, scor 5- 4 pe Avantaje. în semifinale, spectacolul a fost de și mai bună calitate. Castelo a fost 5-2 de DigițechHunedoara până înainte cu 6- 7 minute de final, după care a început o cursă de urmărire, a egalat și s-a calificat în 

face deplasarea cu lotul Jiului pentru stagiul de pregătire din Turcia. Primul are probleme medicale, iar al doilea este în urmă cu pregătirea fizică. Tehnicianul Marin Tudorache a declarat că Bădoiu va fi trimis să se trateze

Componenții echipei Anonimii (Foto: CL)finală după loviturile de departajare, scor 10-9. în cealaltă semifinală, Anonimii au reușit surpriza și au învins cu 8-1 deși erau cotați cu șansa a doua în duelul cu Electroconat. Câștigătoarea turneului a fost decisă de calitatea condiției fizice. Castelo care avea mulți foști jucători profesioniști în lot și pornea ca favorită a pierdut, scor 0-2, în fața mai tinerilor de la Anonimii pentru că aceștia au alergat mai mult și au avut mai multă prospe

la o clinică din Belgia, unde va fi consultat de medicul care l-a operat pe Marco van Basten. “Bădoiu are probleme destul de serioase din moment ce nu l-am avut la antrenament nici măcar un minut”, a explicat Tudorache. Lipitor va rămâne la Petroșani și se va pregăti cu antrenorul de portari Stelian Homan. “Am considerat că Lipitor este în urmă cu pregătirea fizică și nu poate face față stagiului de pregătire din Turcia”, a precizat Tudorache.
Lotul JiuluiOlteanu, Anton, Tonca - portari; Scarlatache, Kalai, Florea, Mihart, Lungan, Koni- ciko - fundași, M. Voicu, C. Petre, Stemat, Teușan, M. Gheorghe, Bicfalvi, M. Petres- cu, Drida, Paleacu, Pâcleșan, Milenovici - mijlocași, Lițu, Apetri, Dulcea, Trăistar - ata- canți.

țime. Anonimii, câștigătorii turneului, au primit medalii și cupe și un premiu de 1000 Ron, jucătorii de la Castelo de pe locul doi au primit 500 Ron, iar Digitech Hunedoara care a câștigat finala mică cu 10-3 s-a ales cu un premiu de 100 Ron.
Lotul echipei AnonimiiManole Mărgi, Tabac, Udiu, Curcă, Senia, Gabi Dărăban, Andrei, Mircea, Sebi, Cătă și Alex. Antrenor - Teacheru.
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• Cantonament. Miercuri, 7 februarie, 
componenții echipei de fotbal FC Argeș 
vor pleca în al doilea stagiu de pregătire 
al iernii, în Cipru, unde vor rămâne timp 
de 12 zile și vor susține cinci meciuri ami
cale.

Nu vrea
Arabii „atacă"

Londra (MF) - Emirul Dubaiului, Moham-med bin Raschid al-Mak- toum, vrea să cum-pere clubul Arsenal Londra cu 450 de milioane de lire sterline, după ce și-a retras oferta pentru gruparea Liverpool.
Horna, primul

Vina del Mar (MF) - Tenismanul peruan Luis Horna a câștigat turneul de la Vina del Mar, dotat cu premii în valoare de 423.000 de dolari. Horna, cap de serie numărul 5, l-a învins în finală, cu scorul de 7-5, 6-3, pe chilianul Nicolas Massu, cap de serie numărul 3.

Horna (Foto: FAN)

Eto'o (Foto: FAN)

Revenire
Madrid (MF) - Ata
cantul camerunez 
Samuel Eto’o, absent 
de pe teren din sep
tembrie 2006, a 
revenit pentru câteva 
minute la FC 
Barcelona, în meciul 
din deplasare cu 
Osasuna Pamplona, 
scor 0-0, în etapa a 
XXI-a a campionatu
lui Spaniei. Intrat în 
joc în minutul 85, în 
locul lui Deco, inter
naționalul camerunez 
nu a atins balonul 
decât de puține ori. 
„Mă simt bine. Știam 
în ce moment o să 
intru. Trebuie să 
respectăm ceea ce 
au făcut ceilalți ata- 
canți în lipsa mea. Ei 
au marcat multe 
goluri", a spus Eto'o.

■ Căpitanul echipei 
naționale de fotbal a 
României așteaptă 
suporteri sufletiști.

București (MF) - Căpitanul echipei naționale a României, Cristian Chivu, a declarat, într-o conferință de presă, că se așteaptă ca suporterii „să vină cu sufletul” la meciul amical cu Moldova, din 7 februarie, și să nu arunce cu cartofi și să înjure.întrebat ce așteptări are de la suporterii români pentru meciul de miercuri, Chivu a răspuns: „Au destule zile să se pregătescă în cazul în care vor să vadă echipa națională.Să au dea eu cartofi și să na 
înjure

Cristian ChivuLa ce mă aștept? Să nu dea cu cartofi și să nu înjure, ci să vină cu sufletul alături de echipa națională, pentru a urmări cel mai iubit sport din lume”.
O alegere beneficăCristian Chivu nu crede că alegerea președintelui Mircea Sandu în Comitetul Executiv al UEFA poate ajuta echipa națională. „Poate când Mircea Sandu va intra pe teren vom fi avantajați. Toate meciurile se joacă pe teren. Când vom specula ce e de speculat în

pe arbitri, să nu căutăm alibiuri și scuze. Am pierdut calificările pe mâna noastră, puteam să ne calificăm fără să depindem de alții sau de arbitri, ci prin forțele noastre. Arbitrii mai greșec, ca și jucătorii pe teren, dar nu sunt greșeli intenționate și nu se poate spune că acest lucru a fost influențat de faptul că România nu avea un reprezentant sus-pus”, a spus Chivu.întrebat unde s-a simțit cel mai bine, Chivu a răspuns: „Cred că m-aș simți cel mai bine la Reșița, dar nu se poate, nu este infrastructură”. 
Experiență și maturitateChivu a mai spus că echipa națională a acumulat experiență și maturitate. „Echipele de club au avut performanțe, fotbalul nostru a crescut și cred că echipa noastră este mai pregătită, pentru a aborda un meci cu Olanda”, a subliniat Chivu.Căpitanul naționalei crede că jucătorii români nu au condițiile pe care le au cei din străinătate, iar din această cauză apar și accidentări. „Jucătorii sunt predispuși accidentărilor, programul este foarte încărcat, dar este și o problemă de mentalitate și cum te pregătești, pentru că antrenori capabili în România există. Problema jucătorului român este cum crește și faptul că nu i se oferă con- Chivu a vorbit despre apropiatul joc (Foto: FAN)fotbalul actual, vom reuși și dițiile necesare pe care le are buie făcut ceva, așa cum au facem și noi”, a adăugat calificarea. Să nu dăm vina un copil din străinătate. Tre- putut ei, a venit vremea să o Chivu.

Buget excepțional
București (MF) - Tehnicianul Rafael Benitez va avea la dispoziție un buget de transferuri de 120 de milioane de lire sterline (181 milioane de euro) în cazul în care Liverpool va accepta oferta pentru achiziționarea clubului englez, venită din partea lui George Gillett și Tom Hicks.„Preluarea este prevăzută să coste 480 de milioane de lire sterline, însă lui Benitez i se vor pune la dispoziție fonduri suplimentare pentru ca Liverpool să îi egaleze pe rivalii săi în ceea ce privește cheltuielile pe piața de transferuri. Gillett și Hicks vor împărți costurile de 700 de milioane de lire sterline, care includ și fondurile pentru un nou stadion”, scrie Sunday Mirror.

Spre Final Four
M Voleiul românesc este 
în pragul unei perfor
manțe remarcabile, prin 
CVM Tomis Constanța.

Constanța (MF) - Președintele CVM Tomis Constanța, Sorin Strutinsky, a declarat că are încredere că echipa constănțeană va obține un rezultat bun în meciul cu Autocommerce Bled, din 

manșa secundă a sferturilor de finală ale Top Teams Cup, și se va califica în Final Four.„Vom avea un meci mult mai greu decât cel din Olanda cu Orion Doetinchem, câștigat de noi cu 3-1 în optimile de finală. Slovenii formează o echipă mult mai omogenă și mai puternică, excelând la capitolul serviciu. Cred că ne putem 

impune mai clar decât la Constanța (n.r. - scor 3-2 pentru CVM Tomis). Atunci am scos din nou la iveală acea mentalitate de a ne vedea dinainte câștigători după ce am condus cu 2-0 și am fost la un pas de a pierde partida. Cel mai bun jucător al slovenilor este cu siguranță Urnaut, el fiind desemnat sezonul trecut cel mai bun junior al Europei”, a spus Strutinsky.în ce privește prima de calificare, președintele CVM 

Tomis a spus că jucătorii au L primit 10.000 euro după vie- f toria din partida tur, ’T urmând să fie recompensați cu o sumă mai mare în cazul accederii în Final Four. Valoarea primei va fi stabilit^ doar cu puțin înainte de începerea meciului.Partida din cadrul sferturilor de finală ale Top Teams Cup, dintre OK Autocommerce Bled și CVM Tomis Constanța va avea loc, miercuri, 7 februarie, cu începere de la ora 20.00.

incă un aur. Germana Magdalena Neuner (19 ani) a cucerit al doilea titlu la C.M. de biatlon de la Antholz -

Scaunul lui Capello se datină
(Foto: FAN)

Anterselva, în proba de 10 km urmărire, la prima participare la un asemenea concurs. (Foto: fan)
\__________________________

Rooney ironizat
București (MF) - Fotbalistul echipei Manchester United, Wayne Rooney, este ironizat de vecinii săi pentru că își construiește o nouă aripă la casa din Prestbury, Cheshire, aceștia spunând că jucătorul are nevoie de spațiu în plus pentru îmbrăcămintea logodnicei sale, Coleen McLoughlin, informează Sunday Mirror.

Real în mare criză
■ înfrângerea de pe 
propriul teren cu Le- 
vante este digerată 
foarte greu.

Madrid (MF) - Președintele clubului Real Madrid, Ramon Calderon, și directorul sportiv Pedrag Mija- tovici au avut o reuniune de urgență la stadionul Santiago Bernabeu, după înfrângerea cu scorul de 1-0, în fața formației Levante, informează presa spaniolă.Potrivit canalului de televiziune TVE 2, care nu citează nicio sursă, viitorul
Rooney și-a construit locuința în valoare de 3,5 milioane de lire sterline în urmă cu aproximativ un an. Casa are șase dormitoare, o piscină acoperită, o sală de cinema, una de jocuri și una de fit- ness, precum și un teren de tenis. Arhitecții i-au spus fotbalistului că mai poate fi construită o aripă cu două etaje și că parterul poate fi transformat pentru a avea mai 

antrenorului Fabio Capello este amenințat, și urmează să se reunească toată conducerea clubului, care ar putea decide demiterea italianului.Capello a declarat, imediat după meci, că nu intenționează să demisioneze. „în calitate de antrenor sunt responsabil de tot. Nu am niciun gând să demisionez, intenționez să-mi duc contractul la bun sfârșit. Am spus mereu că sunt convins că vom câștiga ceva în acest an (n.r. - Real Madrid, locul patru în Primera Division, este calificată în optimile 
mult spațiu de depozitare.„Lumea spune că el are nevoie de mai mult spațiu pentru îmbrăcămintea lui Coleen. De fiecare dată când o vedem, are în mâini sacoșe de cumpărături. Este uimitor cum au reușit să umple toate celelalte camere și că au nevoie de încă o aripă atât de curând, mai ales că acolo locuiesc doar ei doi”, a afirmat un vecin al lui Rooney. 

Ligii Campionilor, dar este eliminată din Cupa Spaniei)”, a spus Capello.La finalul meciului cu Levante, publicul de pe stadionul Santiago Bernabeu a fluierat și a agitat batistele albe în semn de nemulțumire, fiind auzite și scandări ca „fuera, fuera!” (afară, afară!), destinate oficialilor clubului.„Fluierăturile sunt meritate, așa se întâmplă mereu când lucrurile nu merg bine”, a spus Capello, care a ținut să mulțumească pentru „ajutorul lor” suporterilor ultras ai Real-ului - Ultra Sur - grup de extremă dreapta, nostalgic al dictaturii franchiste.

logodnica
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Vând ap. 2 camere (03)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie + faianță, et. 2, zona luliu Maniu, 
preț 1,350 mld., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, b-dul Decebal, et. 3, st 55 mp, 
contorizări, preț 42,500 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, ușă metalică, parchet laminat, 
gresie, faianță, et. 2, zona Piață, preț 131.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, repartitoare căl- 
di'fâ, balcon închis, et 3, b-dul Decebal, st 55 mp. 
P ‘Ș^.OOO euro, tel. 0740/210780. (Al)
• .ferului, etaj intermediar, dec., centrală 

termică, gresie, faianță, lavabil, parchet, balcon 
închis, mobilă nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et. 2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona piață, centrală termică, dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, parchet, faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• circuit, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Piață, etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, ocupabil imediat, 
preț 39.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Mihai Viteazul, balcon 
mare, modificat, bucătărie modificată, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, 
ocupabil în 24 ore, preț 39.000 euro negociabil, 
tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)

« decomandate, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 118.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808.  (A4)
• zona Mărășă bucătărie modificată, balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
".0.000 ron negociabil, tel. 0730/474275,

#0/535095. (A4)

I • etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg.,'tel. 223400, 0724/169303. 

0742/005228. (A5)

• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă, 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2. focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dacia, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• sdec., multiple îmbunătățiri (gresie, faianță, 
geamuri termopan, CT, parchet laminat, vedere 
pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț neg., tel. 
0740/317.314. (A9)

• dec., camere cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, Bd. I. Maniu, Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec., amenajat modern (CT, termopane, aer 
condiționat), mobilat, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 150.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. ț.A10)

i • Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82^000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec., baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (Ă9)

• dec., hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800 (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină, zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
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• decomandate, etaj 1, îmbunătățiri, zonă 
bună în ON, Călan, preț negociabil. Tel. 
0726/684598. (7/5.02)

• în Deva, orice zonă, indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)
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• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, gresie, 
faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec., 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Progresul, preț 55.000 euro neg., tel. 231.800. (A9)

• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786628 (A8)

Vând case, vile (13)

• casă în Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)

• urgent, casă cu anexe și grădină zonă 
centrală Tel. 0254/229962. (T)

• Deva, E. Văcărescu, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, curte comună Informații 
tel. 0721/435255. (4/5.02)

Vând ap. 5,6 camere (09)
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• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică, amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent,zona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băi, 
preț 168.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Minerului, etaj intermedair, 
balcon, centrală termică, preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, pref 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024.232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj. CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat. zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024.232060. (A3)
• cu intrări separate, balcon mare, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată zona Gojdu, preț 145.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băi, balcon mare, contorizări 
totale, parchet, zona Eminescu, preț 135.000 ron 
negociabil, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• cu garaj și boxă mare, zona împăratul Traian,
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 80.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4) ■„
• zona Udo, vedere pe 2 părți, bucătărie modi
ficată centrală termică termopan, ușă metal, 
parchet gresie faianță, preț 150.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., etl, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei. tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tef. 206003,230324. (A7)

• zona I. Creangă, parter înalt, dec., balcor. 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)

• etaj 2,2 balcoane, parchet, gresie, faianță 
zonă centrală, centrală termică, bloc de 
cărămidă Tel. 0727/342093. (T)
• centrală termică parchet, gresie + faianță 
garaj, boxă, et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, et 1, parchet, 2 băi, balcon mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
st=110 mp, preț 65.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, parchet apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie - spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Carpați, etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări. parchet, fără modificări, accept 
credit ipotecar, preț 50.000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498,232809.  (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL Laleteor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

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

• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 128000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
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Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 26 
februarie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii 
Februarie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat!

REGULAMENT: la avr-4 cont ur‘> nu 
pol participa angajați! S.C Inform 
Media SRL și nici rudele acestora 
de gradele I șt II. I'x trage rea mî va 
face (.) data po luna, in mod 
aleator, din baza de date a 
abonărilor C.L Relații suplimentare 
la tel. 21 12 75, int. 8806.

Vre i ca CL să-ți aducă r'JRO-premii? Câștigă în27 februarie:
sau sau

pentru ca. munca ta in gospodărie sa fie mai ușoara, sau pentru că după Sărbători, cu

siguranță ai rămas fără bani! Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim 
o lună și participă la concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!

REGULAMENT: La atest concurs nu pot participa arujajații S C Inform Media S.R.L. 
și nici rudele acestora de gradele I s< II Relații suplimentare la tel 211275, tnt. 8806
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• nouă, la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă, gaz, curent, 75.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădul ești, 2 camere, bucătărie, teren 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, fooo mp, in 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină, curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță, CT pe lemne, tâmpărie nouă, sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vetel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)

• casă nouă, D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 carnete, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st- 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală, preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• zonaStr. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 camere, 
scară interioară garaj,- C.T., curte st= 500 mp, preț 
130.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)

• în Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST-400 
mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• uregent în Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală, garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Parc, Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST - 580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231300,0740/317.313. (A9)

• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, șură, grădină și 2 ha teren, zona 
Hertești, preț atractiv, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10).

• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.4010788/158.483. (A10'

Vând case la țară (17)
• 3 camere, grădină anexe gospodărești, Dobra, 
Str. Vile, nr. 3. Tel. 283270,0747/414784. (T)

• casă anexe, încălzire centrală locali
tatea Crișcior, Str. Carierei, nr. 4, preț 
rezonabil. Informații la tel. 0745/033735, 
0745/784124.(1/5.02)

• casă in satul Bretea Mureșană loc central, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă mare cu grădină și anexe, în Cugir, preț 
70.000 euro, negociabil. Tel. 0723/120350, 
0722/785138,216784. CT)

Case de vacanță (15)
• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi. Tel. 
0254/241044, după ora 17. (TI
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. I A3)

Vând garsoniere (19)
• semidecomandate, 1 centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)

• Simeria, zona pieței, 27 mp, etaj 4, 
balcon, ușă metalică preț 54.500 ron, nego
ciabil. Tel. 0722/281322. (12/2.02)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria. plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

I heS Computer ’ 
Troubleshooters j

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele, g 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

330025 ■ Oeva
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail : stamprod®rdslink.ro

79,99 RON /SET*

DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOC !

Stamprot

Haol UNA pentru birou 
MUV Utzdl UNA PENTRU buzunar I

•Pentru diametrul de 24 mm

35 LEI 45 LEI
55 LEI 65 LEI

✓x. i ■ r -i ' » ■ -w- ■ »
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—---------------------- ■ VANZĂTORE MAGAZIN DEVA Șl 1
COMPLEX COMERCIAL !

PALIA ORĂȘTIE 1

co§
i LIMBA ITALIANĂ CONSTFTUIE AVANTAJ

INF.LA Nr. C72S/afi«.O57
I CV-UL LA FAX 0254/216.022

DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 11 ( LÂNGĂ CLUB RENO ) Șl ORÂȘTIE-COMPLEX PALIA

• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al) ’

• semidec., bucătărie, faianță gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)

• dec, amenajată etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona I.Maniu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, zona Zarandului, preț 65.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
a semidec, bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 
intermediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dacia, et 4, semidec, s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
a bd. 22 Decembrie, dec, et. 4/8, s=46 mp. 
balcon, amenajat, contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
a Bejan, et 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
a Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
a Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
a urgent semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

a urgent semidec, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et intermediar, 
zona Dacia. st=32 mp, preț 670 mii, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
a zona Decebal, cu balcon mare închis, 
contorizări, parchet, bine întreținută liberă 
imediat, ideal pentru investiție, închiriere - 
urgent - preț bun, 80.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
a zona Dorobanți etaj 1, dec, 34 mp, balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
gresie, faianță bine întreținută preț negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
a zona Carpațt etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
75.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
a et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg, tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
a et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
a dec, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/1693Q3, 
0742/005228. (A5)

a urgent zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)

a zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
a zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8) 

a zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
a dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată, 
cameră cu parchet CT, zona Dacia, Deva, preț 
21.000 euro neg, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)

șjaaaMai
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Deva str.Uipia nr.15

T«H.:+4O - (O) 254-215294; 215770; 0728/285576; Fax:+40-(0)-254 218151; e-mail; Office.cteva@deva.acomin.ro

ANGAJEAZĂ

INGINERI, SUBINGINERI
-domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP)

MAIȘTRI
-domeniul construcții

/ >
Condiții: - minim 3 ani experiență în domeniu; Ț,

Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări.

DULGHERI
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANTARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare)

CONDUCĂTORI AUTO

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon: 0254.215.294 - 0254.218.151(fax) |
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro î

C.V.-urile pot fi trimise prin fax, e-mail sau depuse la secretariatul firmei.

• intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, între case, 
preț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)

• urgent teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent grădină + construcție casă livadă 
fântână curent st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

I • în Deva, zona, Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la DN7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1300 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6,000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m. preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp,fs90m,cunr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, în Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
- 18, utilități în zonă preț 80 euro/mp, tel. 
212.141,231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și preturi, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva zona Dorobanți, S - 220mp, F - 
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)

• urgent,teren intravilan, Deva6000 mp, laDN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în sat 
Dudești (Dealu Mare) preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A1O)

• Brad 05 ha + pădure, pentru construcție, case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366.0788/0/ 10)

• oier pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)

Cumpăr spatii comerciale 
(26)

• in Deva sau Huneaoara. Tel..0722/161661. (T)

imobile chirii (29)

• ohr >pre închiriere spațiu destinat 
pentru birouri, suprafață 9452 mp, preț 18 
ron/mp. Tel. 0254/212504. (5/252)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, contorizări, frigider, 
aragaz, tv color, cablu tv, Deva, I. Maniu (Tinere
tului) preț 150 euro/lună Tel. 0742/744353. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată. 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, repartitoare, zona Gojdu, preț 300 
euro, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• garsonieră dec., mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• Deva, zonă centrală S - 60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231300,212.141. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada Nova, af 1996, benzină + gpl, 
preț 4700 ron, negociabil. Tel.0723/432570. 
(6/5.02)

• vând auto Solenza, af 2004, preț nego
ciabil. Tel. 0745/033735. (1/5.02)

• vând Dada, af 1986, preț negociabil. Tel. 
0721/196892. (T)

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă auto, capacitate 330 kg, RT 2(F
preț 1200 ron. negociabil. Tel. 0254/248640. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

->’■ ’-ȘiTL
• vând 2 tractoare U 650, combină^Clașs. 
semănătoare de grâu aproape nouă și adaptor 
nou pentru semințe mici, semănătoare de 
porumb, 2 pluguri cu 3 brăzdare, un plug cu 2 
brăzdare normal, un plug cu 2 brăzdare 
reversibil, prășitoare, pompă de erbicidat nouă, 
presă de baloți pe ață, grape, sămânță de 
lucernă și sămânță de porumb Turda.aa6v>!. 
246342,0745/468766.(9/5.02)

• vând tractor U 650 cu remorcă 5 tone, pba
disc cu grape, preț 35.000 ron, negociabil ' 
0254/244711. (T) . . '

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 uși simple cu toc, geam dublu cu toc și
18 geamuri simple fără toc. Tel. 711063, 
0723/455092. (T)

închiriază secție de producție confecții, complet utilată, 
mașini liniare și speciale, în suprafață 

de 240 mp, zonă centrală.
Informații la telefon: 0254/612.582 

0722/641.038
(77621) /
_____

\GSe/ SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

Str. Portului nr.2,

Angajează:
• electrician auto
• mecanic auto

a foarte urgent, garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

a dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, Deva, 
ofer prețul pieței, tel. 231800,0740/317.314. (A9)

• tinichigiu auto
cu experiență în domeniu.Cumpăr teren (22)

r». 
xr 
fM

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

Administrator pensiune 
turistică și agro turiști că 
Manager în turism

, înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de 15.02.2007

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
lei./tax: 0254 218111; B-maih master@softx.ro

Vând alte imobile (27)
a Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blâjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0/88/040.490.0788/158.483.  (A10)

• In zona Deva sau Hunedoara, pentru 
construcție casă Tel. 0788/659454. (T)

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

■ 5 hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

CV- urile se depun la secretariatul firmei sau prin fax la nr, 0254-214341.

Vând terenuri (21) Vând locuri de veci (23)

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORSo

* TAMPLARIE PVC ?l ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
* 10%REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

a 3400 mp teren lângă păstrăvăria Roșcani. 
Informații latei. 0724/211680. (7/31.01)

■ Orăștîe, cimitirul vechi, un cavou nou cu 2 
locuri, betonat interior și exterior, ramă și placă 
cu mozaic, zonă foarte bună, fără infiltrații de 
apă. Tel. 0254/232216. (T)

PENTRU TINE
a două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
a Intravilan în Băcia, la 15 km de Deva, apă 
canalizare, curent gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
a intravilan, Mintia, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)

a pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
a Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități. 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Htmdoara, idtraontral, 85 mp, recent 
amenajat, preț 106.000 euro. Tel. 
0743/031891. (1V31.01)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
215212. (Al)

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tet 0742/290024,232060. (A3)

Agenția imobiliară 
mimason

vă așteaptă în Deva pe Aleea 
Salcâmilor, bl. 31, parter 

(lângă Lic. Auto) 
Tel. 230324, 306003

(72307)

RECLAME

stamprod%25c2%25aerdslink.ro
mailto:Office.cteva@deva.acomin.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
cunr.de
mailto:master@softx.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

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

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

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

s pentru Deva
-1
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. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

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

(32135)

• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică, aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 33/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând MP4 player IPOD, muzică, radio FM, 
redare filme, videoclipuri, poze, reportofon, 

g șocuri; pachetul conține player, căști, cablu USB,
alimentator priză; 260 ron. Tel. 0723/360575. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă, stare perfectă, 
broderie alb-auriu, corset, mărimea 42. Tel. 
219386, după ora 20. a)

Materiale de construcții (53)

•: vând bde (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi, 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
^254/215795. (T)

• vând urgent țiglă 0.50 lei/bucată Tel. 
0254/229733. după ora 18. (10/1.02)

S.C. GERMISARA S.A., vinde prin licitație cu stri

gare, în data de 06.02.2007, ora 10.00, la sediul societății 

din Geoagiu Băi, str. Germisara, nr. 1B, județul Hunedoara,

AUTOTURISM DACIA 1305PICK-UP, 

pe benzină, an fabricație 1997

Relații la telefon 0254/249.177, între

8.00-16.00.

oreleT

v
S.C. producătoare de încălțăminte,

cu sediul în 
angajează:

nr.10, 
domeniul de

Informații între orele 9.0Q-1&00, ta telefon: 0254/748.510.
CV-urile se depun la sediul firmei.

Anunț licitație
In data de 17 februarie 2007, ora 13.00, se organizează la 

sediul S.C. AGROMEC SA. ORĂȘTIE, cu sediul în Orăștie, Str. 
Luncii, nr. 6, jud. Hunedoara, a doua licitație pentru lichidarea 
unor tractoare, mașini auto și utilaje agricole, aprținând 

\ societății, cu o reducere de preț cuprinsă între 10% și 25%.
Astfel: ifron, tractoare U 650și U445, la prețuri începând de 

la3.675 ron/pachet, discuri, pluguri, semănători, tocătoare CSU, 
camioane Saviem, bene cereale Raba cu remorcă, cu prețuri 
începând de la 4.140 ronlpachet, Aro, Dada, autoutilitare TV, 
semiremorcă 16 t, ciocan pneumatic, buldozer, auto atelier 
mobil, pavilion apicol, batoză porumb, stivuitor U445.

Vânzarea se face prin formarea unor pachete ce sunt 
evidențiate în caietul de sardni, unde se regăsește și 
prețul/parchet.

Caietul de sarcini este în sumă de 10,00 lei și poate fi 
achiziționat de la sediul societății.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 0254/244407, 
07881029510 și 07881412977.

(76565)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând un tablou din secolul XIX „Diana la 
scăldat" și o betonieră confecționată acasă Tel. 
0728/154800. (T)

Electrocasnice (56)
• vând mașină de spălat Alba Lux 5, stare foarte 
bună preț avantajos. Tel. 0254/216823. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)
• vând fereastră in 2 canate, cu toc, nouă preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. a)
• vând țuică de prună calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț negociabil, 
în funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. 
(T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Anca Marii Se declară nul. (2/5.02)

(77642)

j • pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mariș Petru. Se declară nul. (3/5.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Posmag Natalia. Se declară nul. (8/5.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Visirin Florin Mihai. Se declară nul. (10/5.02)

Prestări servicii (72)
• femeie serioasă, de încredere, mă ofer să 
îngrijesc un copil cu vârsta între 2 - 6 ani, numai 
la familii serioase. Tel. 215549. (T)

• execut lucrări de verificări prize pământ 
și remedieri instalații electrice, preț foarte 
bun. Tel. 219179,0745/452116. (6/2.02)

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospădărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm asistenți medicali generaliști de 
preferință cu experiență. Relații la tel. 
0788/240554,0744/561280. (5/5.02)
• companie in dezvoltare angajează personal în 
domeniul vânzărilor; condiții: elev liceu seral, 
înscriere interviu la tel. 0742/390717 sau 
0722/521935. (10/30.01)
• firmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigura transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (10/2.02)
• macaragiu, Hunedoara, 1 post, data limită 
29.03, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• măcelar, Deva, 3 posturi, data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• măcelar, Hațeg, 17 posturi, data limită 17.02.
Tel. 213244, orele 9-16.

• măcelar, Hațeg, 8 posturi, data limită 11.02.
Tel. 213244, orele 9-16.

• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15.02. Tel.

I 213244, orele 9-16.

• maistru industria alimentară, Hațeg, 9 posturi, 
data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02, perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.

• manlchiurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulam mărfuri. Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244. orele 9-16.

• manipulam mărfuri, Hunedoara, 1 post, oaia 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulam mărfuri. Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• manipulam mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

■ manipulam mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manipulam mărfuri, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.

• mașinist pentru utilaje specifice la extracție,
' Lupeni, 4 posturi, (jșta. limită W- TfeL £13244. 

orele 9-16.

• mașinist pod rulant, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată Tel. 

213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto, Hunedoara 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petroșani, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• medic veterinar, Brad, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• miner in subteran, Lupeni, 8 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• modelator miezuitor. Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montator accesorii pentru calapoade, Petrila, 
9 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• montator îmbie, Călan, 30 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansamble, Deva 5 posturi, data 
limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ montator subansamble. Hunedoara 71 
posturi, data I i mită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montator subansamble, Orăștie, 14 posturi, 
data limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

■ muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9 -16.

• muncitor necalificat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită31.03, Tel. 213244, orele9 ■ 16.

• muncitor necalificat în silvicultură. Hune
doara, 6 posturi, data limită 18.02, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• lunchor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Lupeni, 1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.

■ muncitor -«calificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post data limită 
9.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

Vinzi
Cumperi 
închiriezi 
Schimbi 
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Hunedoara, 3

l posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul, Simeria, 2 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necaTificatlaasamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 24 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Brad, 3 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 7 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva. 10 posturi, data 
limită 9.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 2 posturi, data 
limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor recalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 16.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
■ muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 post, data 
limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 6 posturi, data 
limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Petroșanii posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 7 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Aninoasa, 50 posturi, data 
limită 7.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 15 posturi, data 
limită 9.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 19 posturi, data 
limită 16.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 35 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje. Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 20.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor recalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 30 posturi, 
data limită 26.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 5 posturi, 
data limită 15.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie. 6 posturi, data 
limită 10.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 8 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor recalificat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 5 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• oficiant postă telegrame, Lupeni, 1 post, data 
limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator bobinator dublator, Orăștie, Ipost. 
data limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator cakualtor electronic și rețele, Deva, 3 
posturi, data limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• operator circuite rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 49 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte • 
țesături, tricotaje, Brad, 2 posturi, data limită 
1.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 3 
posturi, data limită 17.02. Tel. 213244, orele 9-16,
• operator fabricarea mezelurilor, Hațeg,4 
posturi, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator roboti industriali, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator umplere recipiente gpl, Hunedoara, 1 
post, data limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• ospătar, Deva, 2 posturi, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

Decese (75)

Familia Radu mulțumește tuturor celor care au fost 
alături de ea în greaua pierdere pricinuită de decesul 
celui care a fost

RADU IOAN,
de 76 de ani.

• ospătar, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 10.02, 
vârsta 18 - 25 ani. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar, Lupeni, 1 post, data limită 11.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Simeria. 3 posturi, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
• pădurar, Orăștie, 10 posturi, data limită 1.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
• parchetar linolist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• patiser, Hunedoara, 1 post, data limită 17.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Orăștie, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.02, 
atestat agent de pază. Tel. 213244, orele 9 -16.
• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 25.02, 
concurs în 15.01 Tel. 213244, orele 9 -16.
• paznic, lupeni, 8 posturi, data limită 10.03. Tei. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila, 1 post data limită 28.02, fără 
cazier. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pompier specialist, Orăștie, 1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• receptiorer de hotel, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Orăștie, 1 post, data limită 10.02. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• referent operații între sedii, Hunedoara, 1 
post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele'9 ■ 16.
• revizor contabil, Hațeg, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• SALINA DEVA funcționează în Sântuhalm, nr.
71 D, program orele 9 - 21; angajăm asistentă 
medicală. Tel. 0721/061404. (10/31.01)
• secretar administrativ, Orăștie,1 post, data 
limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• secretar administrativ, Petroșani, 1 post data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• secretară, Deva, 1 post, data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Lupeni, 1 post, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretarâ,Deva, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sc tor produse, Hațeg, 6 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Deva 4 posturi, data limită 
18.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• spălătoreasă lenjerie, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 15.02, Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor cu arc electric cu electrod nefuzivbll, 
Deva 4 posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor in mediu protector, Călan, 7 posturi, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor in mediu protector, Deva 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor in mediu protector, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor in mediu protector, Simeria, 3 posturi, 
data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Deva 4 posturi, 
data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 1 post, 
data limită 2.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze. Hunedoara, 
1 post, data limită 19.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Deva, 5 posturi, data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor. Hunedoara, 2 posturi, data limită 16.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor. Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 29.03, 
perioadă determinată. Tel. 213244 orele 9 -16.

• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor, Lupeni, 2 posturi, data limită 20.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șef district, centru, ocol silvic, Orăștie, 2 
posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șlefuitor, lustruitor, Orăștie, 1 post, dată limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj. 
Brad, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244 orele 9 
-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 1 post, data limită 17.02. Tel. 213244, orele 
9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 16.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 
9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• șofer de autoturisme și camionete, Deva 1 
post, data limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer de autoturisme și camionete, Deva 5 
posturi, data limită 9.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.

Dumnezeu să-l odihnească

• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâJpuitor industrial, Hunedoara 5 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• tâmplar manual, artizanal, Orăștie, 1 post, 
data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Brad, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Orăștie, 1 post data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• taprțer, Brad, 15 posturi, data limită31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara 45 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 94 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician mașini și utilaje, Hațeg, 1 post, data 
limită 28.02, Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tehnician silvic - cercetare, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician veterinar. Brad, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnolog alimentație publică, Petroșani, 1 
post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• termist tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• topitor fontă și neferoase, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• topograf, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tractorist, Hunedoara, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător. Brad, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 28.02, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 2 posturi, data limită 1802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Himedoara, 1 post, data limită 31.03, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• vânzător, Hunedoara. 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
20.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• vânzător, Hunedoara. 2 posturi, data limită
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 1 post, data limită 20.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 3 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16. ,
• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 1 post data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Simeria, 2 posturi, data limită 25.02, 
curs calificare. Tel. 213244, orele 9 -18
• vânzător, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• vopsitor industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• zidar coșuri fabrică Hunedoara. 1 post, data 
limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• zidar restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar restaurator. Deva, 3 posturi, data limită 
9.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar restaurator, Lupeni, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor, Deva, 4 posturi, data 
limită 16.02, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-18
• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20,02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 1 post data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 13 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 
213244. orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• zidar rosar tencuitor, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• zidar rosar tencuitor, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244. orele 9 -16.

• zidar șamotor, Călan, 5 posturi, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar șamotor, Orăștie, 2 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• zugrav, vopsitor, Brad, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• zugrav, vopsitor, Hunedoara, 15 posturi, data 
limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant Consulting 
A3 - Imobfranc 
A4 - Fiesta Nora 
A5 - Casa Betania 
A7 - Mimason 
A8 - Morellia 
A9 - Elitte
A IO - Liliacul Multicom
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Primul premiu pentru Craig

• La pupitru. Celebrul compozitor italian 
Ennio Morricone (78 ani), care pe 25 fe
bruarie va primi un premiu Oscar pentru 
întreaga carieră, a dirijat primul său con
cert din Statele Unite.

Noi specii au fost descoperite în cadrul unui proiect franco-filipinez, pe insula Panglao. Printre acestea, „Paro- mola Macrocheira”, o specie de homar gigant filipinez. (Foto: epa>
Se va mărita 
cu Pitt

Los Angeles (MF) - Angelina Jolie i-a promis mamei sale, cu puțin timp înainte ca aceasta să moară, că se va căsători cu partenerul său de viată, actorul Brad Pitt. „Marcheline i-a luat mâna lui Angie și i-a spus «Trebuie să te căsătorești cu el. Este ca un înger trimis să aibă grijă de tine»”, a declarat sursa pentru cotidianul Sunday Expresș.
Mireasă de top

Los Angeles (MF) - Grace Kelly, actrița americană care a devenit prințesă de Monaco după căsătoria din 1956 cu prințul Rainier al III-lea, s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai elegante mirese, realizat de un celebru ghid de nunți, Conde Nast Brides. Designerul Oscar de la Renta a declarat: „în ziua nuntii, Grace Kelly a dat un nou înțeles cuvântului «simbol»”.

Martinez (Foto: epa)

■ Actorul Daniel Craig a 
fost premiat de criticii 
londonezi pentru rolul 
lui James Bond.

Londra (MF) - Daniel Craig a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul lui James Bond din filmul „Casino Royale”, în cadrul ceremoniei de decernare a Evening Standard British Film Awards care a avut loc la Londra. Este primul premiu obținut de actorul Daniel Craig (38 ani), care luna trecută a obținut și o nominalizare la premiile BAFTA pentru rolul agentului 007.„Zborul United 93”, în regia lui Paul Greengrass, a primit premiul pentru cel mai bun film britanic, în timp ce Sacha Baron Cohen, creatorul controversatului personaj Borat, a câștigat premiul Peter Sellers pentru excelentă în comedie.Actrița Helen Mirren a fost marea perdantâ a serii. Juriul a acordat premiul pentru cea mai bună interpretare feminină actriței Judi Dench,

Cruz îl
vrea pe 
MartinezLos Angeles (MF) -
Actorul Olivier Mar
tinez a fost surprins 
de paparazzi într-o 
ipostază tandră 
împreună cu actrița 
Penelope Cruz, în 
Los Angeles, la câte
va ore după ce el și 
cântăreața Kylie 
Minogue au anunțat 
că s-au despărțit. 
Martinez (41 ani) a 
fost fotografiat pe 
când o îmbrățișa tan
dru pe Cruz (32 ani) 
după ce s-a întâlnit 
cu diva la un hotel 
din Los Angeles.

Refugiați într-un cimitirJakarta (MF) - Locuitorii săraci ai orașului Jakarta, si- nistrați din cauza inundațiilor, s-au refugiat într-un cimitir din capitală, instalându-și corturile printre morminte. Bărbați, femei și copii s-au instalat în cimitirul Karet, punându-și la uscat hainele umede printre morminte și împărțind între ei porții de orez. Unele morminte au fost inundate, în timp ce zona continuă să fie afectată de ploi sporadice. Echipele de salvare,
Daniel Radcliffe va juca nud"
■ Radcliffe riscă să nu-l 
mai interpreteze pe Har- 
ry Potter din cauza rolu
lui din „Equus".Londra (MF) - Șefii studioului Warner Bros. se gândesc la posibilitatea de a-1 înlocui cu un alt actor pe Daniel Radcliffe. Spre sfârșitul lunii, actorul britanic Daniel Radcliffe (17 ani) își va face debutul pe scena teatrală londoneză cu piesa lui Peter Shaf- fer „Equus”, o dramă despre un grăjdar care a făcut o obsesie erotică pentru cai. Piesa a mai fost pusă în scenă în 1974, avându-1 în distribuție pe Anthony Hopkins și a cunoscut un foarte mare succes. în piesă, Radcliffe, care
Marius Moga iese din finală

Și-a atacat fiul cu o armă
Los Angeles (MF) - Actorul Ryan O'Neal (65 ani) a fost arestat și acuzat că și-a amenințat fiul, Griffin O'Neal, cu o armă cu care a tras câteva focuri în timpul unui conflict care a avut loc la locuința sa din Malibu, la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit departamentului de poliție din Los Angeles. Actorul a fost eliberat după cinci ore, după ce a plătit o cauțiune de 50.000 de dolari. Griffin O'Neal (42 ani) nu a fost rănit dar o prietenă de-a lui a suferit răniminore, care nu au fost provocate de focurile de armă. Tatăl și fiul au avut o relație destul de tumultoasă. Griffin O'Neal este cunoscut pentru problemele pe care le-a avut cu abuzul de substanțe interzise și cu legea.

Ryan O'Neal
(Foto: FAN)

București (MF) - Compozitorul Marius Moga a declarat că Morandi & Wassabi se vor retrage din finala națională Eurovision după ce o piesă compusă de el, „Dracula, My Love”, interpretată de Simplu și Andra, a fost eliminată din concurs pentru că nu ar fi respectat regulamentul.„Dracula, My Love” este una dintre cele trei piese eliminate din finală prin decizia

Daniel Craig (Foto: epa)

ral&- Js V

pentru rolul din filmul „Notes on a Scandal”.Totuși, drama „The Queen”, in care Helen Mirren joacă rolul reginei Elisabeta a Il-a, nu a plecat acasă cu mâna goală, după ce au fost premiați regizorul și scenaristul lung- metrajului, Stephen Frears și Peter Morgan. Scenaristul Peter Morgan a mai fost onorat și pentru munca sa la filmul „Ultimul Rege al Scoției”.
poliția și armata indoneziană, echipate cu bărci pneumatice, încercau ieri să vină în ajutorul locuitorilor. Viiturile au paralizj^ importante zone din regiună^fabotabek, acronimul pentru orașele Jakarta, Bogor, Tangerang și Bekasi, locuite de 20 de milioane de persoane. Inundațiile au provocat moartea a 20 de persoane. în timp ce alte 350.000 au fost sinistrate în capitala supraaglomerată a Indoneziei, potrivit unui bilanț provizoriu.

Daniel Radcliffe in piesa „Equusjoacă rolul grăjdarului, trebuie să simuleze plăcerea sexuală în timp ce călărește dezbrăcat un cal. Personajul lui este consul
unei comisii convocate ieri de TVR. Piesa lui Moga a fost descalificată deoarece un fragment din aceasta a fost prezentat la premiile MTV România din 2005. Regulamentul selecției naționale prevede că piesele participante trebuie să nu fi fost editate pe nici un suport audio sau video și să nu fi fost difuzate pe nici un canal de radio sau televiziune, înainte de 1 octombrie 2006.

este născutăAlinazodia Scorpion, îi plac călătoriile, muzica bună și prezentările de modă.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe 
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tat de un psihiatru după ce a provocat orbirea a șase cai cu o ajutorul unei țepușe. în urmă cu o săptămână au început să

apară în presă fotografii de repetiții. în aceeași piesă, Rad? cliffe trebuie să interpreteze o scenă de sex explicită alături de actrița Joanna Christie. Pentru ca jena sa să fie mai- mare, câțiva spectatori vor a- vea locuri chiar pe scenă. Șefii executivi ai Warner Bros. au indicat că sunt „complet îngroziți” de scenele fierbinți. Acestea ar putea dăuna seriei, mai ales că Warner Bros. și-a construit campania de promovare a celui de-al cincilea film al seriei, care va fi lansat în vară, pe ideea sărutului cast dintre Potter și Hermione. Compania se mai teme și de disprețul părinților și al fanilor deoarece au primit extrem de multe reclamații pe site-u| oficial ăl seriei.
Misiune reușită

Houston (MF) - Comandantul Stației Spațiale Internaționale (ISS), americanul Mike Lopez-Alegria, și compatrioata sa, Sunita Williams, au reușit să instaleze pe Stafia Spațială Internațională (ISS) un nou sistem de răcire, în cadrul pregătirilor pentru instalarea inodulelor japonez, și european. (.Aceasta a fost a doua din cele trei ieșiri programate pe parcursul a nouă zile, cel mai ambițios proiect de lucru pentru astronaufii de pe ISS, care nu sunt ajutați de o echipă de specialiști venită cu o navetă.Cea de-a treia ieșire a astronauților de pe ISS, programată joi, va fi dedicată înlăturării unor învelitori care aveau rolul de a menține echipamentele calde și care nu mai sunt necesare.
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