
FONDAT 1989 
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275

E-mail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 18, nr. 4501

Joi
8 februarie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Azi:
Plus de informații, 
plus de fotografii: 
www.huon.ro

Cer variabil. Posibile averse de Doi primari la judecată
Dimineața La prânz Seara
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Accident la SântuhalmO tânără a fost grav rănită în urma unui accident de circulație produs, ieri dimineață, pe DN7, la Sântuhalm. Accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de carosabil, iar în urma impactului o conductă de gaz a fost fisurată, /p.3 C2Q www.huon.ro

■ Doi primari și consili
ile locale au fost date în 
judecată de sindicatul 
funcționarilor.

Hunedoara (I.J.) - Consiliile locale Hunedoara și Deva, dar și primarii Mircia Muntean și Nicolae Schiau au fost

dați în judecată de Sindicatul Liber al Funcționarilor Publici Hunedoara. „La Hunedoara, motivul invocat în instanță este refuzul sistematic al primarului de a semna contractul colectiv de muncă, iar la Deva este refuzul eliberării banilor cuve- niți salariaților prin același

contract colectiv, din cauza opunerii unor persoane din aparatul de specialitate al Consiliului Local. Pentru a deruta sindicatul nostru, primarul Schiau a făcut o manevră cu Poliția Comunitară și a constituit un sindicat propriu. De atunci refuză să negocieze drepturile cuve

nite sindicaliștilor și susține că are sindicatul lui”, declară Aurel Armioni, liderul Sindicatului Funcționarilor Publici. Potrivit sursei citate, la Hunedoara peste o treime din angajați face parte din sindicatul menționat, deci primarul trebuie să participe la negocieri sindicale, /p.3

Victorie necon
vingătoare

București (C.M.) - Naționala României a început cu dreptul seria partidelor din anul 2007, câștigând cu 2-0 amicalul cu Moldova, disputat ieri la București. Testul cu modesta, dar arțăgoasa echipă a Moldovei, îi dă însă mari bătăi de cap selecționerului Piturcă și nu-i sperie deloc pe olandezi, întrucât tricolorii au jucat neașteptat de slab. în prima repriză, românilor nu le-a ieșit aproape nimic, iar victoria s-a conturat abia pe final de meci, când Mazilu (min. 75) și Mutu (min. 88) au marcat golurile izbăvitoare.

Brățările - 
la proces 
Deva (M.S.) - Cele 
cinci brățări dacice 
din aur, recuperate 
de autoritățile 
române, vor fi aduse 
vineri, la Deva, ca 
probă la Tribunalul 
Hunedoara în proce
sul căutătorilor de 
comori dacice. „Bră
țările vor fi pe masa 
judecătorului pentru 
că sunt corpuri de
licte", a afirmat ieri 
procurorul general 
adjunct al Parchetului 
de pe lângă Curtea 
de Apel Alba lulia, 
Augustin Lazăr.

în neființă
Deva (S.B.) - Cunos
cutul caricaturist 
hunedorean Gavrilă 
Constantin - Gavco a 
trecut în neființă.
Astăzi au loc funerali
ile sale, pe ultimul 
drum fiind condus de 
toți cei care l-au 
apreciat de-a lungul 
vieții pentru creațiile 
sale și pentru felul 
său de a fi prieten cu 
toată lumea.

Devenii au stat la coadă la izvoarele din împrejurimile municipiului pentru ■ a-și face stocuri de apă.
/p.3 (Foto: Traian Mânu)www huon,tr'
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■ Un aparat care 
simulează un impact 
frontal într-o mașină va 
fi adus la Deva.

Deva (T.S.) - O inițiativă demarată de Inspectoratul General al Poliției Române și ACR, care vizează atragerea atenției conducătorilor auto asupra pericolelor la care se expun atunci când nu poartă

centura de siguranță, se va concretiza mâine, la Deva. „Vom aduce un simulator pentru evenimente rutiere care va reda cu fidelitate șocul pe care îl simte un șofer în momentul în care se ciocnește frontal, la viteza de 30 de kilometri la oră, cu un alt autoturism. Astfel, orice hunedorean va avea posibilitatea de a verifica pe propria piele ce importantă este centura de siguranță”,

declară șeful Poliției Rutiere Hunedoara, Ion Tirinescu. Simulatorul va fi amplasat în fața Casei de Cultură și va putea fi încercat de orice persoană majoră. De la 1 decembrie 2006 și până în prezent, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au aplicat peste 1.000 de sancțiuni contravenționale conducătorilor auto care nu aveau centura de siguranță.

La loc comanda!Deva (T.S.) - După ce săptămâna trecută, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veteri- nare și pentru Siguranța Alimentelor a declarat că transhumanța este ilegală, a revenit, precizând că nu a emis nimeni acte normative care să arate acest lucru, /p.5

Rigori în spitalele județene
Punctualitatea ia români
Pare un wrado£ dar români or sitfeti că pur.ctjaii'oieă •.; 
este extrem de importanta la o';UemțiiăOiăsji o 
r.ai moale...
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■ Asistentele, infir
mierele și medicii care 
lucrează direct cu bol
navii au regim special.

Deva (I.J.) - Conform unui act normativ ce va intra în vigoare, personalul sanitar care lucrează direct cu bolnavii trebuie să renunțe la bijuterii și unghii lungi și obligatoriu să poarte mănuși pentru orice manevră care ar permite transmiterea unor

tâmplat și până acum în sensul că tot personalul sanitar a îndeplinit aceste condiții. în Hunedoara n-au existat probleme de acest tip”, declară Adriana Manduca, director îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Municipal Hunedoara. „Nu știu când intră legea în vigoare, dar mi se pare o chestiune mai degrabă de bun; simț decât de lege. Nu există astfel de probleme la Deva”, declară dr. Dan Florea, directorul Spitalului Județean

Ieri a avut loc, la sediul Cuvânti Liber, la concursul de integrame desfășurat pe parcursul lunii ianuarie. Dl Borza Traian (Deva) este fericitul câștigător al celor 50 ron. Felicitări și multă inspirație la concursul următor!
(Foto: M. Șerban
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PE SCURT
/j Jj J J 4 J J -t -J J J j J J'js > J a J J• Arestat. Liderul mișcării islamice arabo- israeliene a fost arestat ieri, la Ierusalim, în urma unei confruntări cu polițiștii, a anunțat un purtător de cuvânt al poliției. „Șeicul Raed Salah a fost arestat, împreună cu alți șase militanți, în urma unui conflict cu polițiștii", a declarat Micky Rosenfeld.

Alianța, preferata electoratului

Acord
New York (MF) - Națiunile Unite au semnat un acord, considerat un prim pas pentru înființarea unui tribunal care să judece persoanele suspectate de asasinarea, în 2005, a fostului premier libanez Rafie Hariri și a altor politicieni antisirieni.

Atacă dreapta
Paris (MF) - Candidatul socialist la alegerile prezidențiale din Franța, Segolene Royal, a lansat marți seară un a- tac la adresa taberei principalului său adversar politic de dreapta, Nicolas Sarkozy. în condițiile în care sondajele îl prezintă pe Sarkozy în fruntea preferințelor a- legătorilor, Segolene Royal a părut hotărâtă să reacționeze. „Nu mă temde forțele de dreapta”, a declarat ea, cu câteva zile înainte de prezentarea platformei prezidențiale

Prodi confirmă

Codruț Șereș
(Foto: arhivă)

Audiat la 
Parchet
București (MF) - Pro
curorii au finalizat, 
ieri, discuțiile cu fos
tul ministru al Econo
miei, Codruț Șereș, 
privind învinuirile care 
i se aduc în dosarul 
privatizărilor, urmând 
ca de săptămâna vii
toare să se prezinte 
în fața procurorilor 
pentru a da detalii în 
legătură cu firmele 
Romaero și Avioane 
Craiova. La ieșire, Șe
reș a spus că a ascul
tat înregistrarea dis
cuției despre care 
procurorii spun că ar 
fi avut-o cu consul
tantul bulgar Stamen 
Stancev. Fostul minis
tru a spus că nu a 
putut nici să le infir
me, nici să le confir
me procurorilor fap
tul că persoana cu 
care vorbește Sta
men Stancev ar fi el.

Roma (MF) - Șeful Guvernului italian Romano Prodi a confirmat marți seară menținerea trupelor italiene în Afganistan în cadrul forței internaționale, pe fondul polemicilor cu Statele Unite privind angajamentul militar asumat de Roma în această țară.Prodi a amintit că în Afganistan „drapelul NATO se află sub egida Națiunilor Unite” și că Italia „este de la 1 ianuarie membru al Consiliului de Securitate ONU”, potrivit agenției Ansa.„O lipsă de angajare din partea noastră față de Kabul ar fi de neînțeles astăzi. Rămânem deocamdată în Afganistan, intensi- ficându-ne angajamentul civil și în favoarea păcii”, a explicat Prodi.

■ Alianța DA conduce în 
topul preferințelor elec
toratului, iar PNG a 
devansat PRM.

București (MF) - Alianța PNL-PD conduce în topul preferințelor electoratului, cu 41,8%, urmată de PSD - 24,7%; PNG - 10,6%; PRM - 10,0%; UDMR - 5,7%; PLD - 3,2%; PIN - 1,5%; PNȚCD - 1,4%; PC - 1,2% și FDGR - 0,1%, în timp ce 26,6% nu și- au exprimat o opțiune, relevă un sondaj Data Media dat pu

blicității ieri.Dacă Alianța PNL-PD, PSD și UDMR au evoluții relativ constante (neînregistrându-se mari fluctuații), PRM are un trend descendent, iar PNG-CD un trend ascendent (pentru prima oară PNG devansează PRM), se arată în cercetarea Institutului Pro și Data Media.
Sprijină GuvernulPrincipala concluzie a cercetării este aceea că Guvernul Tăriceanu se bucură încă de sprijinul populației, în ciuda

retragerii PC din Executiv, a formării PLD și a conflictului dintre PNL și PD. Alianța D.A. era, în ianuarie, considerată în continuare o soluție pentru electorat, care își îndreaptă simpatia în egală măsură către PD și PNL. Echilibrul dintre cele două partide este vizibil și la alegerile pentru Parlamentul European. în cazul în care cele două formațiuni din Alianță ar candida separat la europene, PSD ar avea cele mai mari șanse să obțină cele mai multe voturi.PLD nu reușește încă să

coaguleze foarte mult sprijin electoral, iar ideea boicotului alegerilor europene, exprimată recent de PIN, se regăsește parțial într-o participare reia tiv mai mică la scrutinul per, tru Parlamentul European decât la cel pentru Parlamentul României.De menționat, înainte de a detalia concluziile acestei cercetări, că opiniile referitoare la partide sunt exprimate în condițiile în care aproape 70% din populație se declară puțin sau deloc interesată de politică.
Paleologu, văzut la șefia MAE
■ Theodor Paleologu 
confirmă că a discutat 
cu lideri PNL despre 
nominalizarea la MAE.

București (MF) - Mai mulți lideri liberali îl văd pe Theodor Paleologu drept succesor al lui Răzvan Ungureanu la conducerea MAE, dar și pe listele PNL pentru Parlamentul European, au declarat surse din partid.Inițial, Paleologu a fost propus pentru PE, fiind considerat un bun reprezentant al intelectualilor, precum și un bun diplomat, au afirmat sursele liberale.Demisia lui Ungureanu i-a

determinat, însă, pe unii lideri liberali să ia în calcul nominalizarea lui Paleologu la MAE.O discuție informală pe această temă a avut loc și cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, care a admis că Theodor Paleologu este un bun diplomat, dar nu are suficientă reprezentare politică și nu ar fi eficient în relația cu Traian Băsescu, susțin sursele citate.Theodor Paleologu, fiul lui Alexandru Paleologu, este în prezent ambasador în Regatul Danemarcei.Biroul Politic Central al PNL ar fi urmat să discute, marți seara, despre succe-
Theodor Paleologu (Foto: fan)sorul lui Răzvan Ungureanu, însă discuția a fost amânată până cel târziu săptămâna viitoare.

La PE, numai 
de bineBucurești (MF) - Votul pentru alegerile euro- parlamentare va putea fi exercitat la diferite oficii deschise în țările unde lucrează români, nu doar la consulate, a a- nunțat premierul Călin Popescu Tăriceanu, precizând că speră ca anumite subiecte interne importante să rămână „pe planul doi”. El a arătat că au fost promovate o serie de acte normative privind alegerile pentru PE, care să faciliteze un număr cât mai mare de participanți la vot. ,

Perimetru de securitate în jurul imobilului unde s-a produs explozia
(Foto: EPA)

A treia explozie în a treia i.
M O femeie din Țara
Galilor a fost rănită în 
urma exploziei unui 
colet-capcană.

Londra (MF) - O femeie a fost rănită după explozia unui colet-capcană, ieri, într-un birou al Seviciului de permise auto din Swansea, Țara Galilor, relatează AFP. Anunțul a fost făcut de poliția locală.Aceasta este cea de-a treia explozie de acest gen în Marea Britanie, în ultimele trei zile. Luni, o scrisoare-capcană a explodat la Londra, iar marți la Wokingham, un oraș situat la circa 60 de kilometri vest de capitală. în total, patru persoane au fost rănite

ușor. Incidentul a avjaloc la ora 9.23 (11.23, ora RoflStniei^ iar femeia a fost spitalizată,M precizat un purtător de cuvânt al poliției. „Aceste incidente sunt, evident, îngrijorătoare”, a declarat ministrul de Interne, John Reid. „Este important să lăsăm poliția să continue ancheta, fără a face prezumții”, a adăugat el.Cele trei instituții vizate de explozii lucrează direct sau indirect cu administrațiile locale din domeniul circulației rutiere (taxa de trafic, colectarea amenzilor, permise de conducere). Presa britanică de ieri nu exclude ipoteza ca scrisorile-cșipcană să fi fost trimise de un automobilist nemulțumit.
OPINIA DE REZERVĂ
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Opoziția își face guvern
Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.comSuntem din nou originali: de-o vreme, România e singura țară din Europa pe care o conduce Opoziția. Nu e nici o butadă aici. Problema raportului dintre cele două mari partide aflate la guvernare, PNL și PD, pare a fi filtrată de principala formațiune de opoziție, PSD. Au mărturisit-o câțiva lideri democrați, limpede, mai zilele trecute, acuzându-i, evident, pe liberali de înțelegeri subterane cu oamenii lui Geoană. Asta nu face decât să reia, în sens invers, bănuiala din urmă cu oarece luni, când Partidul Democrat părea suspect de aproape, amical și doctrinar, de social- democrați. Să ne amintim - de

parcă s-ar putea uita - că în momentul în care Băsescu a avut nevoie de un om de încredere în fruntea serviciilor secrete externe nu l-a găsit decât în interiorul partidului împotriva căruia s-ar presupune că luptă. în războiul de uzură dintre președintele Băsescu și premierul Tăriceanu, tot Opoziția e cea care s-a hotărât să rupă pisica în două, pornind procedura de suspendare din funcție a președintelui. înainte de a apuca Guvernul să explice nu importă ce - de la gesturi de politică externă până la banale măsuri economice - tot Opoziția e cea care face oficiile de gazdă pentru mass- media.

Culmea e că, plictisită, Opoziția nu mai are chef doar să comenteze, din greu, de pe margine. Foiletonul devenise rigid și redundant. Din acest moment Opoziția vrea să conducă. Sunt convins că PSD n-are chef, acum, să intre în guvern. N-are chef nici de funcții mărunte, nici de ministere cu importanță. Beneficiile de imagine ar fi minore, de nu chiar negative, câtă vreme toată lumea ar pricepe că s-a aplicat asupra social-democrați- lor un exces de milă. Oricum i s-ar spune în particular, geniu ori prostănac, Mircea Geoană n-a fost niciodată un pomanagiu. Nici măcar aroganța lui Năstase nu îndemna la pomană. PSD știe doar să ia brutal, nu să cerșească. Așa că, pe fondul de hăbăuceală generală, când nici măcar miniștrii nu se mai știe dacă sunt subordonați premierului sau trebuie să raporteze direct la Cotroceni, când vorbele

grele aruncate între partenerii de alianță îți îngheață sinapsele în creier, PSD, PC și PRM s-au hotărât să-și facă propriul guvern. Nu doar că urmăresc să-și aleagă propriul președinte, pe Văcăroiu, dar s-au decis să-și facă și guvern. Și pentru că tot trebuia numit cineva prim-minis- tru, s-au gândit să-l propună pe Călin Popescu Tăriceanu.Somațiile către Tăriceanu de a se prezenta în Parlament cu un guvern reformat, format în exclusivitate din peneliști, au devenit de-a dreptul ridicole. Vădim Tudor, Geoană și Voiculescu îl asigură pe actualul șef al guvernului că un asemenea guvern, chiar dacă minoritar, ar avea suficientă susținere și să treacă, și să funcționeze. Straniu e că Tăriceanu nu reacționează la ceea ce aș numi impertinența Opoziției. E semn de slăbiciune. Nu doar pentru PNL (acuza că ar cocheta cu PSD e inutilă; în

acest moment PD nu e cu nimic mai breaz decât PSD, iar liderii lui, de la Boc la marele comandant, Traian Băsescu, cu nimic mai morali decât Geoană și roiul de drăcușori roșii din jurul lui), ci o dovadă de slăbiciune a întregii clase politice românești. Opoziția, încă o dată, vrea să-și facă guvern. Vrea să și conducă, dar vrea să pară și imaculată. Mă tem că orgoliul prostesc al liberalilor, care trebuiau să se retragă de mult de la guvernare, o să legitimeze un asemenea demers. Să votezi liberalii pentru ca Vădim sau lliescu să hotărască destinul României parcă e prea mult. Chiar pentru un popor care nu știe ce are de făcut în Europa, dar se pregătește să-și ducă la vară oile și caprele în vacanță la munte.
***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• Stagiu de formare. între 5 și 9 februarie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara se derulează stagiul de formare „Valențe cognitiv-comportamen- tale, ecleziale și sociale ale educației religioase și moral-civice", la care participă „60 de profesori de religie din județ. (S.B.)
Două zile fără apă potabilă

Cultură și spi
ritualitate

Deva (S.B.) - Astăzi, la Sala Logos din Deva (str. G. Barițiu 19), la ora 17.00, va avea loc un e- veniment special în care vor fi prezentate scrierile Sfântului Efrem Șirul, de către dr. Costion Nicolescu. Tema întâlnirii este „Omul cu Dumnezeu în camera de nuntă”. Costion Nicolescu, scriitor, teolog, etnolog, cercetător științific în cadrul Muzeului Țăranului Român - București, va pune în atenția publicului devean gânduri inspirate din scrierile a- mintite. Acestea au făcut obiectul tezei sale de doctorat, susținută în prestigiosul institut teologic Saint Serge din Paris. A publicat eseuri .eologice, studii de etnologie, convorbiri și interviuri cu personalități ale spiritualității contemporane.

Costion Nicolescu

Detașarea
Deva (C.P.) - Repre
zentantul legal în Ro
mânia al unei între
prinderi dintr-un stat 
membru al UE care, 
în cadrul prestării de 
servicii transnaționa
le, detașează pe teri
toriul României sala- 
riați, are obligația de 
a deține documente
le necesare realizării 
controlului privind 
respectarea condiții
lor de muncă și de a 
le pune la dispoziția 
inspectorilor de mun
că. Firmele au obliga
ția de a transmite o 
comunicare privind 
detașarea salariaților 
la ITM Hunedoara, 
cu minim 5 zile ante
rior începerii activității 
salariaților detașați.

Falimente
Deva (C.P.) - Direcția 
Generală a Finanțelor 
Publice Hunedoara 
este creditor în 472 
dosare care au ca o- 
biect procedura 
reorganizării judiciare 
și a falimentului. în 
anul 2006 au fost in
strumentate un 
număr de 170 de

Ccdosare în copteoac „h 
administrativ, 55 de' 
dosare penale și 152 
de dosare având ca 
obiect litigii de 
muncă.

■ Stația de alimentare 
cu apă de la Sântă- 
măria Orlea a fost 
repornită aseară.

Clara Păs__________________
Călin Bicăzan

Deva - La robinetele deveni- lor apa va ajunge în această dimineață a declarat Victor Arion, directorul ApaProd Deva. Sistarea de 48 de ore a fost cauzată de o avarie, considerată cea mai gravă din ultimii 20 de ani, apărută pe conducta de aducțiune, în a- propierea localității Strei. Conducta, construită din azbociment, a cedat și, în noaptea de luni spre marți, s-a produs o spărtură de circa o jumătate de metru. Angajații ApaProd au încercat acoperirea ei prin construirea unei conducte exterioare din beton. Pentru că prima compoziție nu a făcut priză, ieri s-au reluat

lucrările folosindu-se un ciment cu priză rapidă. Avaria a afectat locuitorii din Călan, Simeria, Deva și comunele limitrofe. Devenii au avut ieri pentru câteve ore apă, ce a fost furnizată din rezervele de acumulare existente în rezervoarele ApaProd. între localitățile Călan și Batiz presiunea apei este foarte mare, fapt pentru care aici apar des probleme. Pe această porțiune conducta trebuia să fie construită din oțel și nu din azbociment, consideră directorul ApaProd. Consiliul Județean Hunedoara va aloca în acest an 1,9 milioane de lei pentru înlocuirea conductei magistrale pe acest segment. Conducta de aducțiune de la Sântămăria Orlea a fost pusă în funcțiune în anul 1987.
Cum s-au descurcat?„Noi avem mereu apă pregătită în bidoane”, spune Corina Cășălean, proprietarul

Corina Cășăleanunui local din Deva. „Au crescut vânzările la apă minerală și în mod special la apa plată”, afirmă Daniela Furca, șefa unui magazin alimentar. „Am fost nevoiți să întrerupem munca pentru că nu avem voie să ne desfășurăm activitatea fără apă”, a spus Maria Iacob, angajata unui salon de coafură. „La Deva există rezerve de 70.000 de mc și se desfășoară activitatea aproape în regim de avarie. Spitalul

Maria Iacobnu rămâne fără apă decât dacă este luată mai mult de cinci zile”, a specificat Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva. Devenii care au ales să ia apă de la izvoare s-au lovit de gunoaie și animale în stare de descompunere. Viceprimarul Ioan Inișconi a declarat că va trimite astăzi la Izvorul Decebal o echipă să curețe zona și că: „vom face și niște teste să vedem dacă apa e potabilă”.
Deținuți cu 
diplomă

Bârcea Mare (M.T.) - Trei deținuți care își ispășesc pedepsele în Penitenciarul Bârcea Mare au primit ieri diplomele de absolvire a opt clase. Doi dintre aceștia au fost închiși pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, iar unul pentru omor. „Sunt sigur că această diplomă îmi va folosi mai târziu, mai ales că vreau să-mi continui studiile”, a declarat Cristache Ber- șugă, unul dintre proaspeții absolvenți, care are de efectuat o pedeapsă de cinci ani, pentru tâlhărie. Adrian Moldovan are 20 de ani și are cazierul pătat cu un omor. A primit șase ani pentru fapta sa și mai are de executat 37 de zile. A reușit să-și ia examenul de capacitate și a mai absolvit și un curs de bucătari.

Reacții la acuze sindicales
■ Cei doi primari con
sideră că liderul de 
sindicat nu are drep
tate în acuzații.

Deva (I.J.) - Ambii primari știu că sunt acționați în judecată, însă apreciază ca nejustificată acțiunea liderului Sindicatului Funcționarilor Publici, Aurel Armioni. „Armi- oni ne acuză de faptul că nu acordăm prime de vestimentație angajaților. 'Ar trebui în acest fel alocate peste 600.000 de lei anual din banii contribuabililor pentru ca să îmbrac salariații, iar asta nu pot să permit. Avem un sindicat la Hunedoara și din el fac

parte funcționari din poliție, primărie și personal contractual și sunt abilitat să nego- ciez cu ei ca fiind reprezentativi, nu neapărat cu cei de la Deva”, declară primarul Nicolae Schiau.Primarul Mircia Muntean fiind în concediu de odihnă, reacția la acuze pentru Primăria Deva a fost formulată de Viorica Brănețiu, director economic al instituției: „Nu există nici o sentință câștigată în instanță: Probabil că nu s- a depus încă documentația, iar până nu există o hotărâre definitivă a completului de judecată nu putem acorda acele prime de vacanță pentru funcționarii publici”.

Nicolae Schiau Mircia Muntean

Accident grav 
pe DN7

Sântuhalm (M.T.) -Conducătoarea unui autoturism Tico, Gabriela G., de 22 de ani, din Hunedoara, care circula în direcția Simeria - Deva, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului, s-a răsturnat în afara părții carosabile, unde a rupt un parapet și a avariat o conductă de gaz metan. în urma impactului conducătoarea autoturismului a fost grav rănită și transportată de urgență la Spitalul Județean Deva, unde a rămas internată cu „traumatism coloană cervico-dorsală, traumatism cranio-cere- bral acut închis și contuzie cerebrală”. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Cititori, fiți pe fază! Un nou concurs de Integrante se lansează! între 9 - 28 februarie dezlegați corect fiecare integrantă apărută în Cuvântul Liber, realizați o colecție și trimiteți-o la sediul Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau depuneți-o în cutiile speciale Cuvântul Liber! în 9 martie, cei 50 ron puși în joc vă pot aparține! Succes!
Este bine ca în Deva să se ame
najeze patru sensuri giratorii?

cuvw vot
prin SMS

cuvAjg^.

Două mașini furate
Vulcan (M.T.) - Două autoturisme au fost furate în noaptea de marți spre miercuri. Una dintre acestea a fost furată în municipiul Vulcan. „Polițiștii au fost anunțați de către Margit B., de 48 de ani, din Vulcan, despre faptul că, persoane necunoscute i-au furat autoturismul marca BMW tip 3/B, înmatriculat în Germania, pe care l-a parcat pe strada Mihai Viteazul, din localitate”, a declarat inspector principal în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, Magda

Popa. în aceeași noapte, în municipiul Petroșani este anunțat furtul altui auto- turim. Ferencz G., de 52 de ani, din Petroșani, a anunțat polițiștii petroșăneni despre faptul că, în perioada 1 - 6 februarie 2007, persoane necunoscute i-au furat autoturismul marca Dacia 1300, parcat în apropierea Cinematografului Parângul, din localitate, care era defect. Polițiștii au constituit echipă operativă în vederea identificării și prinderii autorilor, precum și a recuperării autoturismului.

Un Valentine's fericit 
alături de cel iubit!

Vot prin
SMS

■ Da.

Anonim, 24 ianuarie 2007, 15:52,

■ Nu.
Anonim, 30 ianuarie, 14.00,

Defecte sau bune, mașinile „iau ochii* hoților (Foto: T Mânu)

Ele SaleistinB's Day, 
Cuvântul Liber și 
www.huon.ro îți 
oferă ocazia să-ți 
alinți sufletul- 
pereche cu o fru
moasă declarație de 
dragoste sau să-ți 
cucerești jumătatea 
cu o felicitare! Dedi
cațiile și felicitările 
pot fi trimise până 
în 13 februarie, ora 
12:00, 
la redacția Cuvântul 
Liber din Deva, B-dul 
22 Decembrie, nr. 
37A, sau pe adresa 
de mail: magdale- 
na.serban@ 
informmedia.ro 
Pe 14 februarie. 
Cuvântul Liber vă 
oglindește senti
mentele într-o 
pagină specială, de
dicată dragostei, iar 
www.huon.ro vă 
ajută ca toate 
mesajele și felicitările 
voastre să meargă la 
sufletele celor dragi!

De Valentine’s, aprinde
dragostea din inima ta!

cuvânb

http://www.huon.ro
informmedia.ro
http://www.huon.ro


COTIDIAN /4joi, 8 februarie 2007
1725 - A murit Țarul Rusiei, Petru cel Mare,
1828 - 5-a născut scriitorul francez Jules Verne (m. 

1905).
1834 - S-a născut chimistul Dmitri 
Ivanovici Mendeleev, creatorul 
„legii periodicității'* și al sistemu
lui periodic al elementelor (m. 
1907).
1925 - S-a născut actorul Jack 
Lemmon (m. 2001).

1931 - S-a născut James Dean, actor american (m.
1955)....................... ..................... ......................................
1940 - S-a născut actorul Nick Noile (foto).
1979 - A încetat din viață, la București, scriitorul 
Alexandru Philippide (n. 1900)

2°minim 11°maxim
Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi. de 11°C, iar minima de 2°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 12°C. Minima va fi de circa 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox_____________________
Sf.Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. 
Mucenițe surori Marta și Maria.

HOROSCOP

Berbec
Puneți suflet în tot ce faceți și sunteți hotărât să terminați 
tot ce ați început. Sunt favorizate câștigurile financiare și 
puteți să vă afirmați în societate.

Taur
în prima parte a zilei vă simțiți în stare să mutați munții din j 
loc. Nu vă supraestimați capacitatea de efort, dacă vreți'".* 
să nu aveți surprize neplăcute!

Gemeni
Sunteți în formă și bine dispus, iar relațiile cu cei din jur 
decurg fără probleme. Aveți mari șanse de reușită în toate 
activitățile legate de cămin și în societate.

Rac
Inventivitatea de care dați dovadă vă ajută mult în afa
ceri. Planurile în privința unei noi investiții se vor concretiza 
în scurt timp.

Leu
Aveți succes în activitățile comerciale și sunt favorizate 
investițiile pentru cămin. Evitați discuțiile în contradictoriu 
cu un membru mai în vârstă al familiei!

’ 11 Fecioară
S-ar putea să plecați într-o delegație anunțată în ultimul 
moment. Cu toate că apar dificultăți, reușiți să vă descur
cați bine și să rezolvați toate problemele.

Balanță
Sunteți plin de-energie și ideile dumneavoastră sunt apre
ciate de anturaj. Dacă sunteți invitat într-o excursie, pro
fitați de ocazie!

Scorpion
Colaborarea dumneavoastră cu un partener de afaceri 
începe să dea roade, odată cu finalizarea cu succes a unei 
activități importante.

Săgetător
Se pare că aveți dificultăți materiale, dar aveți un randa
ment excelent în activitățile intelectuale. Este o zi favora- j 
bilă studiului.

Calendar Romano-Catolic_______
Sf. Ieronim Emiliani (1486-1537).

Calendar Greco-Catolic _____
S. Teodor Stratilat, m.; S. Zaharia, pf.

.. .

I

Dispecerat apă rece 227087

iNTRERUPEBI *PÂ, HAZ, CURENT

Energie electrică ___  . ______
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.30-15.00 în Deva, str. M. Eminescu, bl. B, sc. B; 
9.00-16.00 în localitățile Târnava de Criș, Livada, Șteia, 
Tomești, Tiulești, Leaot, Dobroț, Obârșa;
12.00-16.00 în localitățile Câmpuri de Sus, Câmpuri 
Surduc, Tătărăști, Burjuc, Tisa, Lunca Glodului, 
Godinești, Petreștl, Brădățel, Runcșor, Glodghilești, 
Zam, Tămășești, Sălciva, Pojoga, Cerbia, Almaș Săliște, 
Deleni, Valea Micănești, Pogănești, Almășel.

Gaz______________ .___________ ____________ __
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe str. N. Bălcescu bl. 12 A. sc.C și pe 
străzile M Eminescu și Vulcan, până la Oituz.

Apă______,_______________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă din 
cauza avariei produse în 6 februarie la conducta magis
trală de alimentare cu apă potabilă. Prin urmare, chiar 
dacă în această dimineață se va da drumul la apă, la 
Deva va ajunge fără mare presiune și nu în toate zonele 
municipiului. Aceeași situație se regăsește și în Călan 
și Simeria, precum și în toate satele aflate în aval de 
Sântămăria Orlea Furnizarea apei potabile în condiții 
normale va fi reluată, conform anunțului dispecera
tului, în circa două zile.

Soluția integrantei din numărul 
precedent: Z - L - SEA - MASE- 
LE - PS - MT - USCAT - ABONA
- ASI - EMU - ARAR - ATA - ALI
- B - C - TRATATI - EROU - ATU
- ALBI - INS - IDOLAS - EU - AGA
- COLT - ICI - C - IERI - AN - 
EO - ATAT

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
OJ.P.C. HD_____________214971
Deranjamente lift, 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

&
&

Dovlecei cu brânză de 
capră
Ingrediente: 2 dovlecei, brânză de capră, ulei de 
măsline.
Mod de preparare: Dovleceii (doi de persoană) se spală 
și se tranșează vertical astfel încât să poată fi 
îndepărtată o parte din conținut (fără a se scobi prea 
mult), apoi se umplu cu brânză de capră proaspătă. Se 
poate adăuga puțin ulei de măsline și sare, dacă brân
za nu este sărată. Se coc în cuptor la foc mare timp 
de aproximativ 30 de minute. Se pot acoperi cu o folie 
de aluminiu pentru a evita ca brânza să se topească 
prea repede. Sunt gata când dovleceii sunt moi iar 
brânza este puțin topită. Se servesc calzi.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
BC u: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Eurovision 2007. Dru

mul spre Helsinki. 
Videodipuri 

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:10 Rod Stewari o le

gendă a rockului (doc. 
Anglia, 2004) 

10:30 Stele de... 5 stele (r) 
12:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show. Transmisi
une directă 

13:00 Hannah Montana (ep.
H 23, comedie, SUA, 

2006)
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Maeștrii gusturilor 

(doc. Australia, 2005).
15:30 Akzente 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate (r) 
17:45 Dis-de-seară.
18:40 Eurovision 2007 
19:00 Jurnalul TVR

20SQ Telednemateca:
h Balada lui Cable

Hogue (westem/come- 
die, SUA, 1970). Cu: 
Jason Robards, Stella 
Stevens 

22:25 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR 
23:15 Prim plan 
24B Viața ca-n filme (ep.

46, comedie, SUA, 
1990).

035 0 zi din august
Ei (dramă, Grecia, 2001). 

Cu: Costas Kotsianidis, 
Eleni Kastani. R.: Con
stantine Giannaris 

2:20 Jurnalul TVR (r) 
3:25 Povești întunecate (r) 
3:55 Atunci șl acum (r) 
4:15 Oglinda retrovizoare

(r)
4:40 Viața satului (r) 
5:55 Rod Stewart, o le

gendă a rockului (r) 
6:15 Maeștrii gusturilor (r) 
6:45 Arhiva de senidu (r)

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

H(r)
11:15 Și îngerii se 

îndrăgostesc (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Căutări disperate 

(dramă, SUA 1994). 
Cu: Marg Helgenberg- 
er, Corbin Bemsen 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac om bogat

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Ralu- 
ca Popescu, Alex 
Mărgineanu 

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

Vremea

20:30 0 altă viață
S(thriller, Canada, 

2001). Cu: Stephen 
Baldwin, Peter Gal- 
lagher, Katie Griffin, 
Deborah Odell. R.: 
John Flynn 

22:15 La Bloc (r) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
23B CSI: Miaml (s, SUA

. 2002). Cu: David Caru- 
so, Emily Procter, Roiy 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto

- Barba, Scott Brazii, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle 

040 Omul care aduce 
cartea (r) 

045 Știrile ProTv 
1:45 La Bloc (r) 
230 CSI: Miaml (s, r) 
330 0 altâ viață (film, r)

Capricorn
Aveți multe probleme de rezolvat și ar fi bine să vă orga
nizați cât mai riguros posibil, ca să nu vă consumați ener
gia inutil.

Vărsător
Sunteți încrezător în forțele proprii și plin de energie-, Puteți 
avea mari satisfacții pe plarîSfitdBttial și social." Ssfâțîlle,..-,. 
sentimentale decurg excelent. *l

Pești
Vă simțiți plin de energie și în stare de mari eforturi fizice. 
Nu vă supraestimați capacitatea de efort pentru că riscați 
să aveți probleme de sănătate. y

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 (rj 
1030 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

Bl999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati 

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

Gherghe
13:45 0 altâ joacă de-a spi

onul (film, r)
16:00 Observator 
1645 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

Bdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu 

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport
Meteo

2030 Test de fidelitate 
(emisiune de 
divertisment)

2130 Neveste de fotbaliști 
(divertisment)

22:30 Animat Planat 
(divertisment) 

2330 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2430 intre Jouă lumi
B(SF, SUA, 1996). 

în distribuție: 
Rutger Hauer, Josh 
Charies, Stuart Wilson, 
Andrea Roth. 
Regia: Krishna Rao

230 Concurs 
Interactiv

’3 Avere 
1(fiim serial, 

reluare)
430 Observator 

(reluare)
5309595 

(reluare)

i

i

9:10 Vânătorii de comori (r) 
10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Lege și ordine: în fața juraților 
(r) 12:25 Decoratori la mâna 
a doua (doc. r) 1330 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 
1430 Aventuri din Kytera (s) 
15:00 împreună în Europa! 
Emisiune în limba maghiară 
1630 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Enigmele 
creierului (doc., Marea Bri- 
tanie, 2000) 18:35 Lege și 
ordine: în fața juraților (s) 
19:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc.) 
2030 Arena leilor 2130 Ora î 
de știri 22:10 Detectiv de oca- '■ 
zie (comedie polițistă, 1991) I 
2350 Marcă înregistrată 020 
Familia mea dementă (d. a.) I

6:30 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 730 Poză la minut (s) 
830 Malcolm și Eddie (s) 930 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, comedie, 
SUA 2002) 1230 Look who 
is winning 13:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) (r); 
14:30 Miezul problemei (r) 
1630 Pentru o cauză dreaptă 
(s) 17:30 Naționala de bere 
1830 Știri 2030 Goana după, 
aur (aventură, SUA. 1998). Cu: 
Alyssa Milano 2230 Miezul 
problemei 2430 Cronici para- 
normale (s)
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1245 Spitalul de urgență (r) 
1345 Monștrii Iul Brady (s) 
14:15 0 familie ciudată (s) 
1445 Entertainment News 
1530 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 1630 Iubire în lumi
na reflectoarelor (r) 17:00 
Calea misterelor (s) 1830 Spi
talul de urgență (s) 1930 
Walker, polițist texan (s) 2030 
Entertainment News 20:20 
Dispăruți fără urmă (s) 2130 
Iubire în lumina reflectoarelor 
(s) 2230 Ținta greșită 2430 
Cartelul crimelor (s)

730 Iubire de mamă (r) 930 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (s). Cu: Patricia ' 
Manterola 13:30 Jurământul 
(s) 1430 Iubire ca în filme (r); 
1530 Iubire de mamă (s, Me- 
xic/SUA 2005) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Rebelde (s) 
2030 Iubire ca în filme (s, r) 
22:30 SOS, viața meal (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro, Facundo Arana 2330 
Jurământul (r) 0:30 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 430 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s) 1

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 830 S.O.S. Sal
vați-mi casa (r) 1030 Al 7-lea 
cer(s,r) 1130 TeleRON 1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 1445 Pasiune obsesivă (p. 
I) (thriller, SUA, 2001). Cu: 
Rachel Ward, Mărit Harmon, • 
Kathryn Morris 1625 Al 7-lea 
cer (s) 17:25 Mondenii (r) 
1830 Focus 1930 Camera de 
râs 1920 Cele mai uimitoare 
filme din lume 20:00 Super 
Nanny 21:30 Ciao TV 2230 
Mondenii (ep. 9, r) 22:30 
Focus Plus 2330 Spaima șose
lelor (r) 030 Focus (r) .

930 Euromaxx (reluare) 930 
Euromaxx 1030 Totul despre 
casa mea 1030 Azi, mâine 
(reluare) (documentar) 1130 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 1230 Știri 1230 Teleshop- 
ping 1335 Marș forțat. Cu 
George Mihalcea 1430 
Teleshopping 1435 Lumea 
cărților. Cu George 1535 
Euroblitz: Jurnal european 
(reluare) 1630 Nașul 830 61 
Vine presai 2030 Vulcanul 
stins (dramă, România, 1987) 
2230 Nașul, Talk-show cu 
Radu Moraru 2430 61 Vine 
presai (r) 230 Nașul (reluare)

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

1145 Meciul vieții (dramă, 
SUA, 2005). 13:25 Dansezi? 
(romantic, SUA, 2004). 
15:10 Un nou Tnceput 
(comedie, SUA, 2005). 16:55 
Soția partenerului meu 
(thriller, Franța, 2005). 18:30 
Napoleon Dynamite (come
die, SUA, 2004). 20:00 Suro
rile (comedie, SUA, 2005). 
21:55 Creep (horror, Marea 
Britanie, 2004). 23:25
Dragoste mare: Evacuarea 
(Ep. 7, dramă, SUA, 2006). 
0:20 Dragoste mare: Paștele 
(Ep. 8)

1030 Deschide lumea 1140 
Fabrica 1230 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
1430 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
1530 Realitatea de la 15:00 
1520 Fabrica 1650 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1730 Realitatea 
de la 17:001745 Editorii Rea
lității 18:50 Realitatea zilei 
2030 Realitatea de la 20:00 
2035 Realitatea zilei 2130 
Realitatea de la 21:00 2230 
100% 2330 Ultima oră 2430 
Realitatea de la 24:00 I

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1030 Motoci
clete americane 1130 Con
fruntări și fiare vechi 1230 
Megaconstructori 1330 0 
pradă mortală 1430 Natura 
dezlănțuită 1530 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1630 
Curse 1730 Automobile ame
ricane recondiționate 1830 
Motociclete americane 1930 
Vânătorii de mituri 2030 
Megaconstructori: Centrala 
din Algeria 2130 Bătălia de la 
Cernxril 2330 Dinastii ale 
vitezei 2430 Radiografia unui 
dezastru - Ce s-a Întâmplat la 
Derbyshire
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Deva (C.P.) - Este un site unde cei interesați pot afla 
informații legate de locurile de muncă vacante din 
România jl străinătate, CV-uri, resurse umane, Cv-ul 
confidențial.

j CURS VALUTAR BNR - 7.02.2007

Alba-neagra cu transhumanța
u —........<

Amplasarea aparatelor radar în data de 
08.02.2007: -
- DN 7: Mețel - llia - limită jud. Arad;
- DN OK Dobra - limită jud. Timiș;
- DN 66; Băcia - Călan;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea jl 
Mihai Eminescu.

■ După ce au băgat 
spaima-n ciobani, 
autoritățile „o întorc ca 
la Ploiești".

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@infornifiiedia.ro

Deva - Săptămâna trecută, șeful Autorității Naționale Sa- nitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANS- VSA), Marian Avram, anunța că transhumanța este ilegală. Și că ciobanii care au de gând să-și plimbe oile dintr-o parte într-alta vor fi aspru amendați. Ieri însă, șeful ANSVSA a emis un comunicat prin care anunță că transhumanța este legală. Doar că trebuie îndeplinite anumite condiții. Mai mult, comunicatul specifică

Ciobanii s-au confruntat în acest an cu incompetența autoritățilorclar că Autoritatea Sanitar-Ve- terinară nici măcar nu a emis acte normative care să reglementeze procesul de transhumantă. Și asta pentru că prevederile legale privind transhumanta și mișcarea anima
lelor se regăsesc în unele regulamente europene.Ciobanii din zonele muntoase vor beneficia de prime care pot ajunge la 7 euro pe cap de mioară. Urmează doar ca Ministerul Agriculturii să

stabilească aceste zone. O altă condiție pentru a beneficia de primă este ca ciobanul să ducă la păscut, timp de cel puțin 90 de zile consecutiv, într-o „zonă eligibilă pentru ajutorul stabilit”, cel puțin 90% din a- nimalele care fac obiectul cererii de primă. „Exploatația trebuie să fie situată în zone geografice bine definite, pentru care statul membru a stabilit că transhumanța reprezintă o practică tradițională a creșterii ovinelor sau caprinelor și deplasările animalelor sunt necesare din cauza lipsei de furaje în cantitate suficientă în perioada în care are loc transhumanța”, se arată în comunicatul ANSVSA. Ministerul Agriculturii va stabili zonele în care se poate practica transhumanța.

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

----------------------------------------- 1

■ Societatea Preț Variație
îhchldere (lei/acț) (%)

SIF1 3.4000 0
BRD 21.3000 -0,47
IMPACT 0.7150 0
BIOFARM 0.7200 0,70
ANTIBIOTICE 1.9100 0
TEL 40,3000 2,03
ROMPEtROL 0.1080 -1,82
SIF3 3.1800 1,26

SIF5 3.6000 -0,28
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.
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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

6 7 1 5 2
6 1 8

3
2 3

8 5
1

8 4 9
5

4 7 9
9 1 5 2 3

AVANSAȚI

8 2
2 1 5 8 6 9

5 6 4 3
8 1 7

4
9 5 3

6 7 8 2
1 3 7 4• 9 5
9 3

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansați

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

Vrea acoperirea gurilor de canal
M Un devean cere 
primăriei să rezolve 
problema canalelor 
fără capace.

CÂLIN Bicăzan

Deva - Furtul capacelor de canalizare a devenit o problemă pe care autoritățile locale nu au reușit până acum să o gestioneze. Pe lângă fap

tul că lipsa capacelor creează orașului o imagine inestetică, gurile de canal descoperite constituie un pericol deosebit pentru cetățenii care ar putea cădea în ele. Pe strada împăratul Traian se găsesc cel puțin patru canale neastupate, fapt care îi dezamăgește profund pe locatarii din zonă. „în luna mai a anului trecut am apelat la domnul viceprimar Florin Oancea pentru rezol

Unii cetățeni riscă să cadă în canalele fără capace (Foto. EPA)

varea problemei capacelor de canalizare de pe strada noastră. Mi-a spus că a luat legătura cu nu știu ce întreprinderi și mi-a promis că în două săptămâni gurile de canal vor fi astupate. De atunci au trecut nouă luni și nu s-a întâmplat nimic, deși în acest interval am mai solicitat astuparea canalelor. Dacă ar fi la ei în față sunt sigur că și-ar pune capace din aur și argint”, afirmă, supărat, Eusignie Țugui.Viceprimarul Florin Oancea a afirmat că „lipsa capacelor de canalizare este o problemă unitară în Deva. Nu putem aloca bani doar pentru două sau trei canale. Atunci când ne vom apuca de treabă le vom face pe toate”.
Le-au legat de bancăPentru că furtul capacelor nu mai contenește, unii locatari ai cartierului Progresul

Capacele sunt legate de bănciau găsit o soluție inedită pentru a preveni dispariția capacelor. Ei au legat capacele cu lanțul de piciorul băncilor așezate la intrarea în scările de bloc. Deși această practică nu este deloc „europeană”, ea s-a dovedit până acum eficientă.
UPC taie fără factură

Deva (C.B.) - Debran- șările foarte dese executate de personalul firmei de televiziune prin cablu UPC îi nemulțumește pe devenii în cauză. Motivul principal al acestor debranșări îl constituie neplata la timp a abonamentului lunar. Cetățenii.afirmă că factura emisă de societatea prin cablu nu a ajuns la timp și acuză UPC-ul de exces de zel. „în contractul pe care fiecare cetățean îl are semnat cu UPC este specificat că abonații trebuie să se achite de obligațiile financiare la timp, chiar dacă

factura nu ajunge la adresa acestuia. Abonamentul se poate plăti și fără această factură care se poate rătăci din diferite motive, dar care poate fi eliberată oricând la cererea abonatului”, a specificat un reprezentant din partea firmei UPC Deva. Abonații se pot rebranșa la firma de cablu doar după ce vor plăti o taxă de 15 lei și după ce vor achita taxele restante din cauza cărora au fost debranșați. Pe perioada cât abonații nu au beneficiat de servicii tv, UPC nu percepe taxă.

Modificări la
■ Pentru încurajarea 
agenților economici, CL 
Hunedoara a modificat 
taxele și impozitele.

Hunedoara (I.J.) - Consiliul Local Hunedoara a stabilit nivelul impozitelor și taxelor locale pe anul 2007. Astfel, taxa pentru eliberarea/viza- rea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică este de 300 lei pentru unitățile de alimentație publică cu suprafață mai mică de 20 mp; 1000 lei pentru cele cu suprafața între 20-100 mp și 1500 lei pentru cele mai mari de 100 mp. Pentru terasele sezoniere se va

impoziteplăti 300 lei. Agenților economici care au achitat în anul 2007 taxa pentru elibe- rarea/vizarea anuală a autorizației li se va restitui, în cuantum de 3000 lei, diferența dintre taxa achitată și taxa stabilită. „în urma sesizărilor agenților economici s-a demonstrat că taxa pentru autorizația anuală în alimentație publică din 2006 este greu de suportat de către unii dintre ei și duce la falimen- tarea lor. Consiliul Local a decis modificarea taxelor pentru încurajarea lor, aprobată în ședință de CL în această săptămână”, declară Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara.
Monitorizați

Deva (C.P.) - Companiile miniere din județul Hunedoara vor rămâne în continuare pe lista agenților economici aflați sub monitorizare, a decis ieri Guvernul. Criteriile luate în considerare pentru menținerea unor operatori economici în acțiunea de monitorizare' au vizat înregistrarea de pierderi și de arierate. Astfel, din cauza datoriilor pe care le au, Compania Națională a Huilei Petroșani și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului „Minvest” Deva vor rămâne sub control. Pe listă se mai află alți 13 agenți economici printre care CFR Călători, CFR Marfă, CN Coresi, Romarm, Electroputere Craio- va, Rulmentul și Tractorul Brașov.

Deva str,UIpia nr.15
Tel.:M0- (O) 254-21.5294; 215770; 07287285576; Fax: »4<H0)“254 218151; & maU: acomln.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: — minim 3 ani experiență în domeniu; 
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări.

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) §

CONDUCĂTORI AUTO g

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 - 0254.218.1 51 (fax)
Secretariat, e-mail: offtce.deva@deva.acomin.ro

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

mailto:tiberiu.stroia@infornifiiedia.ro
acomln.ro
mailto:offtce.deva@deva.acomin.ro
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PE SCURT.............

• Vizită. Ministerul economiei și comerțului, Varujan Vosganian, va efectua, săptămâna viitoare, o vizită la Petroșani, la invitația Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului. (M.S.)
Negocieri

Petroșani (M.S.) - Conducerea Ligii Sindicatelor Miniere Valea Jiului (LSMVJ) a început negocierile cu administrația Companiei Naționale a Huilei (CNH) Petroșani pentru noul contract colectiv de muncă pe 2007. „Vom solicita că în bugetul CNH Petroșani să fie sporite sumele alocate pentru investiții și creșteri de salarii pentru mineri”, a declarat președintele LSMVJ, Zoltan Lacataș.
PSD nu are milă

București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a respins, ieri, apelul premierului referitor la amânarea discuțiilor despre suspendarea președintelui Traian Băsescu și a spus că PSD va depune săptămâna viitoare sesizarea de suspendare. Geoană a declarat că, în absența rezolvării „cauzei principale” a actualei crize politice, anume „acțiunea repetată și în afara Constituției a președintelui Traian Băsescu”, situația de criză politică nu poate fi rezolvată.

Angela Stoica

Nu mai vor să fie români
■ Mai mult de 40 de 
hunedoreni au renunțat, 
definitiv, anul trecut, la 
buletinul românesc.

Hannelore AcArnulesei

Candidat 
european
Deva (M.S.) - Vicepri- 
marul municipiului 
Vulcan, Angela Stoi
ca, a fost propusă să 
candideze pentru 
Parlamentul Europei 
din partea filialei ju
dețene Hunedoara a 
Partidului Conserva
tor (PC). Ea a afirmat 
că marele său avan
taj este faptul că în
țelege foarte bine 
oamenii. „Sunt un 
om tânăr, ambițios și 
energic, care dorește 
să facă politică în fo
losul cetățenilor. Nu 
sunt mai slabă decât 
alți candidați, chiar 
dacă am crescut într- 
un sat de lângă Vul
can", a afirmat An
gela Stoica. Președin
tele conservatorilor 
hunedoreni, Petru 
Mărginean, a spus că 
PC poate obține la 
alegerile pentru Par
lamentul Europei trei 
sau patru posturi de 
parlamentari, în con
dițiile în care și-a 
propus să atragă 7% 
din voturile electora
tului din România.

Deva - Un număr de 44 de foști hunedoreni au renunțat în anul 2006 la cetățenia română. 36 dintre aceștia sunt femei. 21 dintre ei și-au stabilit domiciliul în Germania și tot atâția au rămas definitiv în Austria. O hunedoreancă a plecat pentru totdeauna în Olanda, iar alta în Slovenia.Cei mai mulți (respectiv 18 locuitori) pentru care prim-
Anul 2007 - anul 
căminelor culturale
■ Un proiect al MCC 
va fi demarat în 2007 
pentru reabilitarea a- 
șezămintelor culturale.

Deva (S.B.) - Ca urmare a cererii venite de la Mi-

Vom plăti altfel gazul
Deva (C.P.) - De la 1 septembrie, E.ON Gaz va trece de la facturarea în funcție de volumul gazelor naturale consumate (lei/1000 mc), la facturarea în funcție de puterea calorifică a gazelor naturale. Facturarea va fi făcută în lei/kWh, ca și în cazul energiei electrice. Trecerea la noua modalitate de facturare se va face în două etape. într-o primă fază, pentru familiarizarea clienților cu acest nou sistem de facturare, pe factura la gazele naturale pe luna ianuarie va fi evidențiată atât cantitatea de gaze naturale consumată, exprimată tot în metri cubi, cât și puterea calorifică a acestora, pentru informare, într-o rubrică separată. Trecerea efectivă la noul sistem de facturare se va face de la 1 septembrie. Cu excepția consumatorilor casnici, toți ceilalți consumatori finali plătesc din acest an acciza pe gazele naturale de 0,17 Euro/GJ consumat (1GJ = 278 kWh).

nisterul Culturii și Cultelor, de prezentare a unei liste din fiecare județ cu așezămintele culturale existente, reprezentanții Direcției pentru Cultură Hunedoara, prin munca de teren pregătesc proiecte de reabilitare a caselor de cultură și a căminelor culturale din județ. Toate aceste imobile vor intra într-un amplu proiect finanțat din fonduri europene.„Am constatat că problema nefuncționării multor cămine culturale este cauzată de lipsa managerilor specializați. în acest sens, am organizat un curs de formare cu directori de 

Cămin cultural (Foto: T. Mânu)

ministrul Tăriceanu a semnat hotărârea prin care nu mai sunt cetățeni români au locuit, înainte de a pleca în străinătate, în municipiul Hunedoara. Municipiul reședință de județ a pierdut, în anul 2006, 12 locuitori care s-au stabilit în străinătate. Doar trei persoane care au renunțat la cetățenia română anul trecut provin din mediul rural. Majoritatea persoanelor care au primit promisiunea de a fi adoptate de alt stat au vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. Cea mai tânără hunedoreancă stabilită, anul trecut, în străinătate, plecată tot din municipiul Hunedoara, are 24 de ani, iar cea mai vârs- 

case și de cămine de cultură. Acest lucru s-a făcut însă după o perioadă de patru ani, timp în care unele dintre aceste instituții au funcționat defectuos”, a precizat dir. Silvia Beldiman. Guvernul României a hotărât ca, în vederea promovării centrului spiritual - căminul cultural de la țară, să aplece urechea și la nevoile cetățenilor din mediul rural. A fost pusă pe tapet soarta, prea vitregă parcă, a unei instituții cu mare tradiție la noi, adevărata vatră spirituală pentru comunitățile românești de la țară, așa cum e căminul cultural. Prea adesea acest centru spiritual a fost pângărit, transformat în bufet comunal ori discotecă, lăcaș rușinos care îmbie la dezmăț și se depărtează vinovat de funcția culturală pentru care a fost conceput.

Mulți nu vor buletin românesctnică este o deveancă de 53 de ani. Opt bărbați au renunțat, în 2006, la cetățenia română, peste jumătate dintre ei având ultimul domiciliu în municipiul Deva. Majoritatea femeilor plecate definitiv în țări străine au ca motiv obiectiv, cel mai probabil, căsătoria. Pentru că cele mai multe și-au
Inelul „anti-Băsescu"
■ Șeful conservatorilor 
consideră că politica a 
fost „virusată" și tre
buie luate măsuri.

Deva (M.S.) - Președintele filialei județene Hunedoara a Partidului Conservator (PC), Petru Mărginean, a prezentat ieri „inelul anti-Băsescu”, despre care a spus că i-ar fi fost dăruit de un ziarist din Timișoara. „într-o lume politică atacată de viruși, care au ca țintă și politicienii, ne-am pregătit acest inel pentru a ne apăra de toate atacurile clasei politice”, a spus liderul conservatorilor hunedoreni. Petru Mărginean a purtat „inelul” pe degetul mijlociu de la mapa stângă. Inelul este confecționat din metal, este format din trei s'egmente și se aseamănă cu un deget de la mănușa unei armuri medievale. Președintele PC Hunedoara a mai surprins prin acțiuni „originale” care l-au avut ca subiect pe Traian Băsescu, cea mai celebră fiind aceea în care a apărut pe holul Parlamentului cu o cagulă pe cap. La acea vreme, Mărginean declara că a dorit să protesteze pentru că serviciile secrete erau trecute în shbordinea președintelui.„Era un semnal că ne îndreptăm spre un stat polițienesc. Nu se poate ca toate serviciile secrete să fie în sub- ordinea președintelui”, a afirmat liderul PC Hunedoara. Președintele conservatorilor 

schimbat numele de familie românesc cu unul străin. Prin renunțarea la cetățenia română, ei renunță la orice fel de drept în țara natală. începând cu data în care aceștia au primit decizia favorabilă pentru renunțarea la cetățenia română ei au devenit, în România, simpli turiști străini.
hunedoreni a adăugat că PC deține probe prin care președintele României poate fi învinuit de „subminarea economiei naționale, trafic de influență și fals în declarații”.Documentele vor fi prezentate în plenul Parlamentului la momentul în care s-ar desfășura procedura de suspendare din funcție a șefului statului.

Petru Mărginean

Ești abonat 
CL? Fiecare lu
nă din 2007 îti s 
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!

I 
REGULAMENT 1.4 acest (om urs 
nu pot participa anqajațn SC 
infuun Modia S.K.L. si nici rudele 
a. esiora de gradele I și II 
Fxlraqerca .o va taie o data pe 
luna, în mod aleator, din baza de 
date a abonaților CI Relații Miph 
montare la tel 21 12/5, mt 8806

Vrei si Cuvântul liber
3

timp de o lună. CuvântulREGULAMENT:

Acest concurs este valabil doar pentru cei tare în ultimele 6 
luni nu au fost sau ! Angajații
Inloim Medui SRL si rudele acestoa de gradele I și II nu pol 
participa Relații suplimentare la 0254-211275, int, 8806.

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 triniiteți-o la sediul redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr. 37A. până in 28 februarie, in 1 martie puteți fi câștigătorul celor ! Toți partieipanții ce se încadreazăin regulament vor primi. Liber
Alătuiâ-te Cuvântului Liber! HIDMAl * 
Cu noi ai numai de câștigat' JvDnnll '

CONCURS



Dispuși să achite datoriile
SPORT

*............................ .................................*............... ....
• Jiul contraatacă. Conducerea clubuluiJiul a cerut LPF să suspende, pe o perioadă de șase luni, dreptul grupării Ceahlăul de a mai efectua transferuri, ca urmare a litigiului declanșat de „fuga" portarului Cătălin Mulțescu de la Petroșani la Piatra Neamț. (C.M.)

Leu, candidat la 
Parlamentul European

Deva (M.S./C.M.) - Pilotul hunedorean Mihai Leu se află pe lista propunerilor de candidați pentru Parlamentul Europei din partea filialei județene Hunedoara a Partidului Conservator. „Mihai Leu este cunoscut de toate filialele PC din țară și de toți românii care iubesc sportul”, a declarat, ieri, președintele PC Hunedoara, Petru Mărginean. Contactat telefonic, Mihai Leii a afirmat că propunerea conservatorilor l-a luat prin surprindere. „Am fost sunat de domnul Mărginean care mi-a spus că o să mă propună să candidez, dar, până acum, nu am avut nici o discuție concretă pe această ’temă”, a spus Leu.

Mihai Leu

■ Jiul acceptă să 
plătească restanțele 
către stat cu banii din 
drepturile de televizare.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marrnut@informniedia.ro

Petroșani - Finanțatorul Jiul Petroșani, Alin Simota, a înțeles că nu mai e loc de întors în “războiul cu fiscul” și a identificat o primă posibilitate de reducere a restanțelor față de bugetul statului. Astfel, presat de directorul fiscului hunedorean, Lucian Heiuș, Simota a spus că este de acord ca Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara să rețină banii din drepturile de televizare în contul datoriei pe care clubul hunedorean o are către bugetul statului. “Are acceptul nostru să ridice banii din drepturile de televizare, nu ne opunem
CSS Deva, lideră la Cupa 
Hunedoarei

Jeva (C.M.) - Rezultatele etapei a V-a: Anonimii Deva 
- Electroconat Deva 5-8; Eti Dual Deva - Power Brad 
1-9; Avantaje Deva - Magic Geoagiu 7-2; Rodostar
Deva - City Taxi Deva 23-5.
Clasamentul
1. Rodostar Deva 5 4 1 0 35-12 13,

, 2. Power Brad 5 4 ■ L- 0 ^-•ț3 .11...
3. Avantaje Deva 5 4a 0 1 36-27 12

| 4. Electroconat 5 3 0 2 30-23 9
5. Anonimii 5 2 0 3 27 28 6
6 Magic Geoagiu 5 1 0 4 15-37 3
7 City Taxi Deva 5 1 0 4 22-45 3
8. Eti Dual Deva 5 0 0 5 15-30 0

B--------

■ Luptătorii de la CSS 
Deva au obținut locul I 
în topul pe cluburi al 
competiției județene.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Sportivi de la toate cluburile cu secție de lupte din județ au participat, la finalul săptămânii, la Cupa Hunedoarei, ediția 2007. Competiția a aliniat la start peste 150 de luptători de la CSS H riedoara, CohWiidtorur Hunedoara, CSS Deva, Inter Petrila și CSS Petroșani care au concurat la două categorii de vârstă: copii născuți între 1995-97 și copii născuți între 1992-94. Scopul principal al

Jiul se confruntă cu probleme financiarepentru că suntem conștienți de faptul că trebuie să achităm acei bani”, a declarat, 

întrecerii a fost verificarea nivelului de pregătire în perspectiva participării la competițiile naționale, însă chiar și așa concurența a fost puternică, pentru că mulți dintre sportivii prezenți erau medaliați la campionatele naționale. în clasamentul general pe medalii, pe primele locuri s-au clasat CSS Deva, CSS Hunedoara și Inter Petrila.Pentru clubul devean au punctat toți cei 25 de sportivi care au participat la competiție. Cel mai bine s-au prezentat luptătorii pregătiți de Suraj Moravan care au obținut următoarele rezultate: cinci locuri I prin Robert Iacob, Florin Precupeanu, Dorin Muntean, Darius Savu, 

(Foto: Traian Mânu)ieri, patronul echipei petroșănene.Lucian Heiuș a afirmat că

Luptătorii de la CSS Deva au fost cei mai buni (Foto: cl)Alexandru Lupșa, două locuriII prin Alexandra Lucian și Ana Răduț, un loc III prin Claudiu Ciocănel, două locuri IV prin Răzvan Robac și Ana Curelaru și un loc V prin Rareș Panaite.Rezultate bune au avut și sportivii antrenați de Doru Ailincăi, după cum urmează: patru locuri II prin Traian fiica, Petre Lupu, Robert Bădin și Zoltan Robert, cinci locuriIII prin Elena fiica, George 

Jiul este dator la bugetul statului cu suma de 1,6 milioane de lei și că statul a reușit să recupereze într-un an și jumătate doar 700.000 de lei de la Jiul. “Vom înainta o adresă oficială la Liga Profesionistă de Fotbal prin care vom cere ca banii care i se cuvin clubului Jiul din drepturile de televizare să fie virați în contul fiscului”, a spus Lucian Heiuș.Pentru mai multă siguranță, Tribunalul Hunedoara a decis instituirea sechestrului asigurător pe averea finanțatorului grupării Jiul Petroșani, Alin Simota, la cererea Direcției Generale a Finanțelor Publice Hunedoara, hotărârea fiind contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.Totuși, chiar în acest context de criză financiară, lotul Jiului format din 24 de jucători se află într-un stagiu de pregătire și jocuri în Antalya.

Moldovan, Csaba Kato, Râul Bodoșcă, Alexandru Beldeanu și două locuri patru prin Răzvan Oprean și Silvia fiica, în fine, sportivii antrenați de Cosmin Văcărașu au obținut un loc I prin Andreea Pe- liancă, un loc II prin Liviu Prejban și un loc V prin Mihaela Femolean.O competiție similară, dotată cu Cupa Cetății va avea loc la Deva la începutul lunii martie.

Vrei ca CLjă-ți aducă EURO-premll? Câștigă Jb 27 februarie:
nvșri\ tis 3? Uvr miivînnH-nĂ s„u nnm cu ’nriîiîms ■» dh cIkvt 

pentru oi munca la în gospodărie sa fie mai ușoara, sau *>1 1fV|, pentru ca după Sat bal ori, cu siguranța ai rămas
faia bani1 Fâ 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 câștigători

RrGULAMFNT la . h ■ I < <»n< tir1 nu |><>t p.n1i< i|><) ancj.ijjțu St' hiloitn Mktli i S.R.I
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CONVOCARE
Consiliul de Administrație al Societății Comerciale FARMACEUTICA 

REMEDIA S.A. având număr de ordine în Registrul Comerțului J20/700/1991 și 
cod unic de înregistrare R 2115198 telefon 0254-223.260, fax 0254-226.197 con
voacă în conformitate cu Legea 31/1990 republicată. Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor la data de 12.03.2007, ora 12 și Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor la data de 12.03.2007 la ora 14, la sediul societății din Deva, Str. 
Dorobanților nr. 43, județul Hunedoara. în cazul în care adunările nu se vor putea 
ține datorită neîndeplinirii cvorumului a doua convocare este la data de 13.03.2007, 
în același loc și la aceleași ore.

La adunări pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 16.02.2007.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi următoarea:
1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2006
2. Repartizarea profitului obținut pe anul financiar 2006, stabilirea dividendului.
3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar.
4. Prezentarea spre dezbatere și aprobarea raportului de gestiune al adminis

tratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2006 și descărcarea acestora de gestiune.
5. Aprobarea raportului anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri șl cheltuieli pe anul 2007.
7. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2007.
8. Alegera auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului acestu

ia
9. Alegerea auditorului intern.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
11. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
12. Stabilirea limitelor generale ale remunerației suplimentare a membrilor Con

siliului de Administrație, remunerației directorilor și oricăror altor avantaje acordate 
membrilor Consiliului de Administrație sau directorilor;

13. Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare, stabilită conform 
art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru Adunarea 
Generală Ordinară să fie 28.03.2007.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:
1. Modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 1 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 1 , 

DENUMIREA SOCIETĂȚII
Denumirea societății comerciale este FARMACEUTICA REMEDIA S.A. („Societatea"), 

în toate facturile, avizele, actele, publicațiile si documentele emise de societate pe 
lângă denumire urmată de cuvintele „Societate pe acțiuni" sau abrevierea S.A., se 
va menționa sediul social, numărul din Registrul Comerțului, codul unic de înregis
trare și capitalul social subscris și vărsat conform ultimului bilanț aprobat.

1. Art. 2 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 2 ,

FORMA JURIPICA A SOCIETĂȚII
FARMACEUTICA REMEDIA S.A. este o societate comercială română, organizată 

sub forma legală de societate comercială deschisă pe acțiuni. Societatea își desfășoară 
activitatea potrivit prezentului Act Constitutiv si legislației române.

3. Modificarea activităților secundare prin introducerea unor coduri CAEN noi și 
excluderea unor activități secundare.

Art. 3 al actului constitutiv vă avea următorul conținut:
ARTICOLUL 3 

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
Domeniul principal de activitate al societății este: 514 Comerț cu ridicata al 

bunurilor de consum, altele decât cele alimentare.
Obiectul principal de activitate: cod CAEN 5146 - Comerț cu ridicata al produselor 

farmaceutice.
Activități secundare:
- cod CAEN 5231 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice.
- cod CAEN 5233 - Comerț cu amăuntul al produselor cosmetice și de parfumerie.
- cod CAEN 5232 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice.
- cod CAEN 5190 - Comerț cu ridicata al altor produse
- cod CAEN 5119 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- cod CAEN 2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice.
- cod CAEN 3310 - Producția de aparatură și instrumente medicale
- cod CAEN 7482 - Activități de ambalare
- cod CAEN 7310 - Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale
- cod CAEN 6312 - Depozitări
- cod CAEN 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri
- cod CAEN 7414 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- cod CAEN 7413 - Activități de studiere a pieței și de sondaj
- cod CAEN 7487 - Alte activități de servicii
- cod CAEN 7032 - Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract
- cod CAEN 7020 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau 

închiriate
- cod CAEN 7440 - Publicitate
- cod CAEN 5523 - Alte mijloace de cazare
- cod CAEN 6330 - Activități ale agențiilor de voiaj și a tur-operatorifor; acti

vități de asistență turistică n.c.a.
Societatea va desfășura activități de import - export cu bunurile prevăzute în 

activitatea principală și secundară.

2. Articolul 4 al Actului constitutiv va avea următorul conținut:'
ARTICOLUL 4 

SEDIUL
4.1. Sediul social al Societății este în România, Deva, str. Dorobanților nr. 43, 

județul Hunedoara.
4.2. Sediul social al Societății poate fi mutat la o altă adresă din România prin 

hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sau hotărârea Consiliului 
de Administrație, după caz.

4.3. Societatea poate deschide filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru sau 
alte asemenea sedii în România sau străinătate.

5. Articolul 5 al Actului constitutiv va avea următorul conținut: 
ARTICOLUL j

DURATA DE FUNCȚIONARE
Durata de funcționare este nelimitată.

6. Articolul 6 al Actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 6 

CAPITALUL SOCIAL
6.1 Capitalul social este de 1.060.898,00 RON integral subscris și vărsat
Capitalul social este divizat în 10.608.980 acțiuni nominative dematerializate în 

valoare de 0,10 RON acțiunea.
6.2 Structura sintetică a acționariatului este următoarea:
a) Tarus Valentin Norbert, cetățean austriac, domiciliat în Viena A-1020, 

Praterstr 78/3/12, posesor al pașaportului austriac nr. P1247993 - deține 9.098.665 
acțiuni nominative dematerializate, în valoare de 0,1 RON fiecare, reprezentând 
85,76381 % din capitalul social, subscris și integral vărsat, adică 909.866,5 RON.

b) Alți acționari, persoane fizice - dețin 1.489.114 acțiuni nominative demateri
alizate, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare, reprezentând 14,03635% din 
capitalul social, subscris și integral vărsat, adică 148.911,4 RON

c) Alți acționari, persoane juridice - dețin 21.201 acțiuni nominative demateri
alizate, în valoare nominală de 0,10 RON fiecare, reprezentând 0,19984% din ca
pitalul social, subscris și integral vărsat, adică 2.120,1 RON

6.3. Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor la Depozitarul Central 
S.A. sau altă societate de registru independent privat.

- 6.4. Orice creditor al vreunui acționar poate formula pretenții numai pentru partea 
din profitul Societății ce va fi distribuit acționarului sub formă de dividend de către 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sau pentru cota din patrimoniu ce i se 
va cuveni în cazul lichidării Societății potrivit prevederilor legii și ale prezentului Act 
Constitutiv. Drepturile și obligațiile ce decurg din deținerea de acțiuni se vor trans
fera cesionarului la momentul dobândirii acțiunilor respective.

6.5. Acțiunile FARMACEUTICA REMEDIA S.A. vor fi tranzacționate prin intermediul 
Bursei de Valori București - Piața RASDAQ. Prin hotărârea Adunării Generale a 
Acționarilor, societatea poate schimba opjiunea privind alegerea pieței organizate 
pentru tranzacționarea ațiunilor.

6.6. Acțiunile conferă posesorilor drepturi egale, asigurându-se pentru fiecare 
acționar dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor.

7. Art. 7 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 7 

PARTICIPAREA LA BENEFICII ?l PIERDERI A ACȚIONARILOR
Acționarii vor participa la profiturile și pierderile Societății în funcție de partici

parea la capitalul social.

8. Art. 8 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 8

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETĂȚII
Organele de conducere ale societății sunt:
- Adunarea Generală a Acționarilor Societății
-Consiliul de Administrație
Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de decizie al Societății. 

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține în locul 
menționat în convocator.

9. Art. 9 al actului constitutiv va avea următorul conținut:

, ARTICOLUL 9 
CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

9.1. Adunarea Generlă a Acționarilor poate fi convocată de președintele Consi
liului de Administrație sau de Consiliul de Administrație cât și la solicitarea acționa
rilor care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social.

9.2. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se face de către Președintele 
Consiliului de Administrație în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în ter
men de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Convocarea efectivă se va 
publica în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. Adunarea Generală a Acționar
ilor se va întruni după cel puțin 30 de zile de la publicarea convocatorului în Mo
nitorul Oficial al României.

10. Art. 10 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 10 

ORGANIZAREA ADUNĂRILOR GENERALE
10.1. Adunarea Generală a Acționarilor va fi prezidată de Președintele Consiliu

lui de Administrație sau, în caz de imposibilitate, de o altă persoană desemnată de 
Președinte sau de Consiliul de Administrație.

10.2. Adunarea Generală a Acționarilor va alege un secretariat format din 1-3 
acționari care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social 
pe care îl reprezintă fiecare. Președintele va putea desemna, dintre angajați! soci
etății unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor 
prevăzute mai sus. Se va încheia un proces verbal al adunării care va constata 
îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii 
prezenți sau reprezentați, numărul acțiunilor deținute de fiecare acționar, dezbaterile 
in rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în 
ședință. Adunarea Generală a Acționarilor va putea hotărî ca operațiunile prevăzute 
mai sus să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala soci
etății.

10.3. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. 
Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală și prin alte persoane decât 
acționarii, pe baza de procură specială. Membrii Consiliului de Administrație, direc
torii sau funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

10.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se consideră valabil constituită 
și poate lua decizii dacă la prima convocare participă 1/2 din numărul total de 
drepturi de vot. Hotărârile se pot lua în mod valabil cu majoritatea voturilor expri
mate.

10.5. Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se 
poate convoca o a doua Adunare Generală Ordinară ce se va constitui în mod legal 
în condițiile întrunirii oricărei părți a capitalului social reprezentat în adunare. Hotărârile 
se vor lua în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

10.6. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se consideră valabil con
stituită și poate lua decizii dacă la prima convocare participă 1/2 din numărul total 
de drepturi de vot. Hotărârile se pot lua în mod valabil cu majoritatea voturilor expri
mate.

10.7. Dacă la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale de cvorum se 
poate convoca o a doua Adunare Generală Extraordinară ce se va constitui în mod 
legal în condițiile în care 30% din capitalul social al societății este reprezentat în 
adunare. Hotărârile se vor lua în mod valabil cu majoritatea absolută a voturilor 
exprimate.

10.8. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de 
reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuzi
une, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de două treimi din 
drepturile de vot deținute de aționarii prezenți sau reprezentați.

10.9. Hotărârile luate cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate cerute 
de prezentul Act Constitutiv sunt obligatorii atât pentru acționarii absenți, dar legal 
convocați, _cât și pentru acționarii care au votat contra sau s-au abținut de la vot.

10.10. în termen de 15 zile de la data Adunării Generale hotărârile Adunării Ge
nerale a Acționarilor se vor depune la Registrul Comerțului și se vor publica în 
Monitorul Oficial al României.

10.11. Hotărârile Adunărilor Generale luate cu încălcarea prevederilor legale sau 
ale prezentului Act Constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la 
data publicării lor în Monitorul Oficial, de oricare dintre acționarii care nu au luat 
parte la Adunare sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în pro
cesul - verbal al ședinței.

11. Art. 11 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
, ARTICOLUL 11 

ATRIBUȚIILE ADUNĂRILOR GeNEP*‘ £ ALE ACȚIONARII OR
11.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții prin

cipale:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza 

rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, de auditorul financiar, și să 
fixeze dividendul;

b) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și după caz, programul de activ
itate pe exercițiul financiar următor;

c) să aleagă pe administratori și să-i revoce;
d) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar pre

cum și să revoce auditorul financiar;
e) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
f) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități 

ale societății;
g) să decidă urmărirea în justiție a administratorilor pentru daunele pricinuite 

Societății, desemnând și persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.
Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 

luni de la încheierea exercițiului financiar.
11.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are în mod exclusiv 

următoarele atribuții principale:
a) schimbarea formei juridice a Societății,1 -
b) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
c) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
d) dizolvarea anticipată a Societății;
e) emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în alta sau 

în acțiuni;
f) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
g) conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător 

în acțiuni nominative;
h) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru 

care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare;
i) delegarea către Consiliul de Administrație a majorării capitalului social în limi

ta stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

12. Art. 12 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 12 

ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA SOCIETĂȚII
12.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 

minim 3 administratori, responsabili solidar în fața Societății, indiferent de cetățenia 
sau naționalitatea lor, română sau străină. Numărul administratorilor va fi impar. 
Administratorii vor fi aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pen
tru o perioadă de maxim 4 ani și mandatul acestora poate fi reînnoit pentru o 
perioadă hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Administratorii pot 
fi revocați oricând prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Majori
tatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexe
cutivi. Administratorii sunt obligați să depună semnăturile lor la Registrul Comerțului 
în termen de 15 zile de la numire.

12.2. Constituie vacantă imposibilitatea unui Administrator de a-și îndeplini funcția 
sa. în caz de vacantă a unui post de Administrator sub numărul de 3 ceilalți admi
nistratori vor trebui să aleagă un administrator provizoriu până la întrunirea Adunării 
Generale Ordinare a Acționarilor ce va alege un alt administrator. Consiliul de Admin
istrație va alege cu majoritate de voturi în prima ședință a Consiliului de Adminis
trație persoana ce va îndeplini funcția de administrator provizoriu. în caz de demisie 
a președintelui ceilalți administratori vor alege un administrator provizoriu și un 
nou președinte, până la convocarea Adunării Generale Ordinare.

12.3. Administratorii trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profe
sională.

12.4 Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii și directorii nu pot încheia 
cu societatea un contract de muncă. în cazul în care administratorii și directorii au 
fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este sus
pendat pe perioada mandatului.

13. Art. 13 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 13

CONVOCAREA Șl ORGANIZAREA ADUNĂRILOR CONSILIULUI DE ADMINIS
TRAȚIE-

13.1. Fiecare administrator va avea un vot în Consiliul de Administrație al Soci
etății. Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Societății cel puțin o data la 
3 luni sau de câte ori este necesar la convocarea Președintelui sau la cererea moti
vată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general.

13.2. Reprezentantul sindicatului poate participa la adunările Consiliului de Admi
nistrație, dacă este invitat.

13.3. Consiliul de Administrație va fi prezidat de Președinte. Consiliul de Admi
nistrație este valabil întrunit în prezența majorității membrilor săi și poate decide cu 
majoritatea absolută a celor prezenți. Secretarul Consiliului de Administrație va 
redacta un proces-verbal în care se vor consemna data și locul adunării, respectarea 
procedurii de convocare, numele celor prezenți, ordinea de zi, dezbaterile în rezu
mat, opiniile separate precum și deciziile luate cu menționarea majorităților întrunite 
la vot. Procesul verbal este semnat de către Președintele de ședință și de cel puțin 
un alt administrator.

13.4. în eventualitatea unui balotaj în Consiliul de Administrație, Președintele va 
avea votul decisiv, dacă nu este director general. în caz de paritate de voturi și 
dacă președintele nu beneficiază de vot decisiv, propunerea supusă votului se con
sideră respinsă.

13.5. Ședințele Consiliului de Administrație se pot ține prin telefon sau internet, 
cu condiția ca toți membrii participanți la ședință să aibă posibilitatea fizică de a 
participa la discuții și de a auzi toate problemele aflate pe agenda de lucru. Un 
document scris va trebui semnat în maximum 30 de zile de la data ținerii ședinței 
menționând deliberările, deciziile luate, numărul de voturi și opiniile separate ale 
administratorilor.

14. Art. 14 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 14

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE SI PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE

14.1 Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt următoarele:
a) stabilirea direcțiilor principale de activitate si de dezvoltare a societății;
b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării 

financiare;
c) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai mul

tor directori, numind pe unul dintre ei director general; modul de organizare a 
activității directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

d) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor; stabilește remu
nerația suplimentară a membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții 
specifice în limitele generale stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;

e) supravegherea activității directorilor; Consiliul de Administrație reprezintă soci

etatea în raporturile cu directorii;
f) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și 

implementarea hotărârilor acesteia;
g) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potri

vit Legii nr. 85/2.006 privind procedura insolvenței.
h) mutarea sediului societății;
i) schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a 

obiectului principal al societății;
j) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezen

tanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
k) majorarea de capital social și stabilirea procedurii de urmat cu respectarea 

legilor în vigoare, în limitele stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționa
rilor;

l) actele de dobândire, instrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor 
active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, 
individual sau cumulate, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor 
imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau direc
torii societății numai după aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extra
ordinară a Acționarilor;

m) analizarea și dezbaterea raportului directorului general și a celorlalți direc
tori;

n) alege președintele Consiliului de Administrație;
o) aprobă tactica și strategia de marketing, politica de dezvoltare a societății, 

politica de vânzări;
p) organizează controlul propriu al societății;
r) aprobă contractarea de împrumuturi bancare cu o valoare mai mare de 50.000 

euro.
14.2 Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:
a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea Consiliului de Admi

nistrație sau la solicitarea acționarilor care dețin individual sau cumulat cel puțin 5% 
din capitalul social;

b) conduce ședințele Consiliului de Administrație și conduce Adunările Gen
erale;

14.3 Președintele Consiliului de Administrație al societății poate fi numit și direc
tor general.

15. Art. 15 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 15

MAJORAREA SAU REDUCEREA CAPITALULUI
15.1. Capitalul social al Societății poate fi majorat prin decizia Consiliului de 

Administrație al Societății, in limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
15.2. Hotărârea de majorare sau reducere a capitalului social se va înregistra în 

Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial.
15.3. Majorarea capitalului social cu aport în numerar se realizează prin emiterea 

de acțiuni noi ce sunt oferite spre subscriere:
a) deținătorilor dreptului de preferință, aparținând acționarilor existenți la data 

de înregistrare care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora, 
dacă este cazul sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora.

b) publicului investitor, în condițiile în care acțiunile noi nu au fost subscrise în 
totalitate în decursul perioadei exercitării dreptului de preferință, dacă emitentul nu 
decide în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor anularea acestora.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate hotărî tranzacționarea drep
turilor de preferință în condițiile legii și a regulamentelor CNVM.

15.4. Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a două 
luni de la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Adunării Generale a Acționa
rilor Societății.

15.5. Hotărârea trebuie să respecte capitalul minim legal, să arate motivele redu
cerii și procedura de urmat pentru a se reduce capitalul.

15.6. Reducerea capitalului social se va face în concordanță cu dispozițiile legii

16. Art. 16 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 16- 

TRANSMITEREA ACȚIUNILOR
16.1. Acțiunile sunt indivizibile față de Societate care nu recunoaște decât un 

singur proprietar pentru fiecare acțiune.
16.2. Acțiunile pot fi transferate între acționari și către terțe persoane.
16.3 Acționarii pot solicita pentru informare și exercitare a controlului următoarele 

documente:
a) rezultatele financiare periodice și anuale publicate;
b) bugetul de venituri și cheltuieli;
c) rapoartele curente făcute către CNVM;
d) hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare.

17. Art. 17 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 17. , 

PERIOADA CONTABILĂ
17.1. Perioada contabilă a Societății începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 

decembrie a anului în curs. Prima perioada contabilă începe la data constituirii F 
Societății și se sfârșește la 31 decembrie a anului in curs.

17.2. în fiecare an Societatea, prin grija Administratorilor, trebuie să-și întocmească 
bilanțul, contul de profit și pierderi și să țină evidența activității ei economice și finan
ciare în conformitate cu legislația românească. Consiliul de administrație este oblig
at ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună la Registrul 
Comerțului copii pe suport hârtie și în formă electronică sau numai în formă elec
tronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, ale situațiilor financiare 
anuale, însoțite de raportul lor, raportul auditorilor financiari, precum și de proce-.- 
sul-verbal al adunării generale, în condițiile prevăzute de Legea contabilității nr.' 
82/JSS1, republicată.

18. Art. 18 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 18 

CALCULAREA ?l DISTRIBUIREAJROFIIUIUI
18.1. Profitul Societății este stabilit în conformitate cu cerințele legale și apro

bat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Profiturile impozabile sunt deter
minate ca fiind diferența dintre venitul total și cheltuielile efectuate de Societate 
pentru obținerea acestui venit în anul fiscal respectiv, la care se adaugă cheltuielile 
nedeductibile.

18.2. Un fond de rezervă nu mai mic de 5% din profitul brut trebuie constituit 
până când atinge 20% din capitalul social al Societății.

18.3. Acționarul are dreptul la dividende, proporțional cu acțiunile deținute, cal
culate pe baza profitului net realizat.

18.4. Repartizarea dividendelor și orice alte decizii privind alocarea profitului net 
va fi hotărâtă de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

19. Art. 19 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 19

DIZOLVAREA. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETĂȚII
Dizolvarea, fuziunea și divizarea se vor face conform prevederilor legale.

20. Art. 20 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 20 

LICHIDAREA SOCIETĂȚII
Societatea odata dizolvată trebuie lichidată. Lichidarea se va face în conformi

tate cu dispozițiile legale.

21. Art. 21 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 21 

AUDITUL FINANCIAR. AUDITUL INTERN
21.1. Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi 

auditate de către auditori financiari - persoane fizice sau' persoane juridice -, în 
condițiile prevăzute de lege. 21.2. Societatea va organiza auditul intern potrivit 
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

21.3. Auditorii interni sunt obligați să supravegheze gestiunea societății, să ve
rifice dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele, 
dacă acestea din urmă sunt ținute regulat și dacă evaluarea elementelor patrimo
niale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea și prezentarea situațiilor 
financiare.

21.4. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni către Adunarea 
Generală a Acționarilor vor fi stabilite în conformitate cu normele minimale de 
audit intern elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

21.5. Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor Consiliului de Admi
nistrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale preveder
ilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce 
la cunoștință adunării generale.

22. Art. 22 al actului constitutiv va avea următorul conținut:
ARTICOLUL 22 

LITIGII
22.1. Orice litigiu dintre acționarii societății aparut cu privire la încheierea și 

executarea prezentului Act Constitutiv sunt de competența instanței judecătorești 
de drept comun de la sediul Societății.

22.2. Conflictele Societății cu personalul angajat cu contracte de muncă vor fi 
soluționate în concordanță cu legislația muncii din România.

23. Art. 23 al actului constitutiv va avea următorul conținut:ALTE RECTE^^RI^LEGALE

Aspectele neprevăzute în prezentul Act Constitutiv se completează cu legislația 
română în vigoare sau prin hotărâri ale Adunării Generale ale Acționarilor.

Restul capitolelor articolelor și prevederilor actului constitutiv care nu sunt 
menționate în modificările și completările de mai sus sunt excluse din actul consti
tutiv.

2. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare, stabilită conform 
art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, pentru Adunarea 
Generală Extraordinară să fie 28.03.2007

Documentele Adunării Generale vor fi puse la dispoziția acționarilor începând 
cu data de 5.03.2007.

Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății sau de pe 
pagina de Internet începând cu data de 16.02.200.7.

După completarea și semnarea procurii speciale originalul acesteia se va depune 
la sediul societății până pe data de 09.03.2007.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 
Valentin Norbert TARUS

(78223)

ocri amă
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De două ori câștigătoare cu RDS.Tel!
Campania "De Sărbători cu ROS jel" își premiază primii câștigători!

Doamna Radosavtevfcl SI8vița, din Timișoara, a beneficiat din plin de r»Mlte eu

Dtnă la v • », rhi. mîcidecât cele ale operatorului public de telefonie și a 
câștigat unul d*n cele nHiXt de t»l«fa»rv p««lotmani»

"RDS.Tel mi-a făcute surpriză de Sărbători. Telefonul îmi oferă mai multă 

mobilitate, pot să mă deplasez când vorbesc. De asemenea are și alte, 

opțiuni, cum ar fi vizualizarea numărului persoanei care mă sună. M-am 

bucurat foarte mult de cadoul primit" a declarat câștigătoarea telefonului 

fără fir.

Campania RDS.Tel continuă! Dumneavoastră puteți fi unul dintre 
câștigătorii telefoanelor fixe, fără fir.

rds.TEL
noua telefonie națională

Vând ap. 2 camere (03)

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală ușă metalică, 2 intrări prin 
balcon și scară Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)

• urgent, mobilat, central, municipiul Brad, 
preț negociabil. Tel. 0740/130417. (5/6.02)

• decomandate, centrală termică termopane,, 
*. ijbrchet, gresie + faianță et. 2, zona luliu Maniu,

,f5ț 1350 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
dură balcon închis, eb 3, b-dul Decebal, st 55 mp, 
preț 42.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• Minerului, etaj intermediar, dec, centrală 
termică gresie, faianță lavabil, parchet, balcon

- închis, mobilă nouă preț32.000 euro, tel. 221712, 
. J0724/305661. (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 38500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec» parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvm, 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, zonă Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Piață etaj intermediar, decomandate, 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie modificatăocupabil 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 Mărăști, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică 

termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
. pfstalații 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)

GAFE BAR 66
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Austria caută fereTrumoase!
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• 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 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)

Cel mai prețios cadou de
Ziua îndrăgostirilor.’

• zonaLic. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 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)
o 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, zona Oraș Nou, parter, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Oraș Nou, modificat, termopane, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală modificat, living, balcon 
închis, gresie, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. ÎA10)

• 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 ia 42.000 euro, tel. 
0730/474275.0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, etaj 1, îmbunătățiri, zonă 
bună în ON, Călan, preț negociabil. Tel. 
0726/684598. (7/5.02)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

■ decomandate, bucătărie, baie, parter, în 
Rapoltu Mare, lângă Primărie, preț 25.000 ron. 
Tel. 264003. (T)
• Deva, Eminescu, etaj 2 din 4, superamenajat, 
90 mp, 2 băi, centrală termică termopane, boxă 
24 mp, preț 58.000 euro, negociabil. Tel. 
0720/812063. (T)
• decdmahdate, împăratul Traiân, st 100 mp, 
centrală termică amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)
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Super oferte la Flexicredit!
Vino în perioada Î5 ianuarie • 28 februarie 2007 ia Roiffeisen Bank și beneficiază 
de super oferte la creditele de nevoi personale:

■ La creditul de 5.000 euro economisești 350 euro*. Rată lunară de numai 68,59 euro!
■ La creditul de 10.000 euro economisești 2.080 euro’. Rată lunară de numai 126,14 euro!

In numai 24 de ore! Fără avans, fără girant, ferâ justificării

‘Reducere la suma telalâ rambursatei în coiul unui credit standard de nevoi personal® nenomînaliwte, 
acordat pe o perioada de W ani.

D.A<E, 15,86% pentru pachetul promotional de 5,000 sura, acorda? pe o perioada de 10 ani. 
D.A.E. 13^55% pentru pachetul promofional' de 10.000 euro, acordat pe o perioada de 10 ani.

Raiffeisen 
t/V BANK 
Banca ta c’.-: »A<-’'<?vfwe

Sunâ acum la 0800 802 02 02
www raiffeisen.ro
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BUCĂTAR
Condljii:.

• experiență In domeniu minim 2 ani 
* vârsta maximă 50 de ani

WIEN
14 ie i 
★ ★★★

OSPĂTAR
Condiții:

• experiență minimă 2 ani în domeniu
• cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 

■ prezență plăcută
* abilități de comunicare șl relațlonare.

LEGENDĂ AGENȚII
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A10 - Liliacul Multicom

CaplW so -rts și vânat 115.735.065/tld * RB-PJR-32-
04^15.07,1999 • RC-J2CV4Q7003 • C.U.H 5126725

X’X BANCA COMERCIALA

CARPATICA

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA 
SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, 
pentru Reprezentanța Hunedoara

CV-tiril* se depun la sadul HotaUul W1EN, Calea Zarandulul nr. 55 sau se trimit pe fax 
233331, e-mall: Georglana®hot»lwien.ra, până la data de 14.02.2002.

• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
o 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)
e dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

EXFCUTA șl MONTEAZĂ

TRIDENT fMPEX

PHONE 0254 772366 B
0744707144 &

TEL /FAX 0254 770561
EMAIL tridenthateg@yahoocom

Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
Arcade și uși glisante, Plase țânțari 

Jaluzele verticale

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,§ 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

330025 - Deva
Tei./Fax : 0254/213510 
e-mall; stamprodsrdslink.ro 

79,99RON/SET

DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOC !
n1IA UNA pentru birou
LTllU MCal UNA PENTRU BUZUNAR !
(74875/ •Pentru diametrul de 24 mm

r-mmzE
ITALI

• urgent zona Liliacului, amenajat balcon, 2 băi. 
preț 168.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
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, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiuîui, 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, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă, parter înalt, dec., balcon 
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)
• 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. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231.800 (A9)
• Brad, zona centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

I. ADMINISTRATOR CREDITE, ADMINISTRATOR CONT
în următoarele condiții:- studii superioare de specialitate- bune cunoștințe în domeniul financiar-bancar- cunoștințe operare PC- capacitate de lucru în echipă- bune abilități de comunicare, spirit organizatoric, dinamism, tenacitate- bune abilități de negociere, planificare' - asumarea de responsabilități și inițiativă- motivați pentru realizarea unei cariere bancare- experiența bancară în domeniu constituie avantaj
II. AGENT DE PAZĂ-vârsta minimă 18 ani- absolvent de studii generale sau medii- apt medical pentru exercitarea funcției de agent de pază- fără antecedente penale- bune abilități de comunicare- deținerea atestatului eliberat de poliție sau a certificatului de absolvire a cursului de agent de pază, precum și experiența în domeniu constituie avantaje.Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, până la data de 18.02.2007, la nr. fax: 0254/228126 sau la sediul sucursalei din B-dul N. Bălcescu, bl.12A, parter. Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de susținere a concursului.

(77972)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• 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. 0730/4742/5,0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• transformat In 3, living, termopane, centrală 
termică, mobilat și utilat la cheie, preț 235.000 
ron. Tel. 0745/253413. (T)
• zonă centrală 80 mp, 2 balcoane, termopane, 
parchet laminat ușă metalică 2 băi cu gresie și

• 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=U0 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 Caipați, 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 
Progresului, 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. 
223400,072Q/387896, vT4r-A1468f 45)
• AL LaHeor, termopane, CT proprie, bucătărie 

tei.
• zona parc, dec, etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T, preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (Ă7)
• 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 
Prog p'iil. preț55.000 euro neg., tel. 231.800. (A9)

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

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

35 LEI
55 LEI

ACCESORII Șl ÎMBRÂCĂMITE
1 TOTUL LA NUMAI:

ANGAJEAZA. (
VĂNZÂTORE MAGAZIN DEVA Ș! •

COMPLEX comercial !
PALIA ORAȘTIE 1

I LIMBA ITALIANA CONSTITUIE AVANTAJ 
I INE LA Nr. C72fizaSfl.057
! CV-UL LA FAX. 0254/216.022

Vând ap. 5,6 camere (09)

45 LEI
65 LEI

co 
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OEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr, 11 ( LÂNGĂ CLUB RENO ) Și ORÂȘTIE-COMPLEX PALIA

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFIL! REHAL
> 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 Creangă, bl. 25, ap. 2 TMMT(765!

ADMINISTRATORUL UNIC al SC AGROMEC PEȘTIȘU MIC SA 
cu sediul în localitatea Peștișu Mic, Str. Principală, nr. 45 A 

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 
J20/981/1996, CUI 8179395 în baza prevederilor Legii 

31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, 
CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 10 martie 2007, ora 10, la sediul societății din localitatea Peștișu Mic, Str. Principală, 
nr. 45 A. In cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau legale privind cvorumul de prezență 
cerut pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ședința se va ține în data de 
11 martie 2007, în același loc și la aceeași oră.
ORDINEA DE ZI:
1. Raportul administratorului unic la data de 31 decembrie 2006
2. Raportul comisiei de cenzori la data de 31.12.2006.
3. Aprobarea bilanțului pe anul 2006.
4. Aprobarea listei de casări pe anul 2006.
5. Aprobarea contului de profit și pierdere cu repartizarea legală a profitului.
6. Descărcarea de gestiune a administratorului unic și a comisiei de cenzori pe anul 2006,
7. Diverse.
II, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de.1O martie 2007, ora 14 la sediul societății din localitatea Peștișu Mic, Str. Principală, 
nr. 45 A. In cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau legale privind cvorumul de prezență 
cerut pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ședința se va ține în data de 
11 martie.2007, în același loc și la aceeași oră.

ORDINEA DE ZI
1. Majorarea capitalului social conform Legii 302/2005, modificarea formei juridice a societății 
în societate cu răspundere limitată sau dizolvarea acesteia.
2. Aprobarea actului constitutiv al societății nou înființate.
3. Aprobarea conversiei acțiunilor în părți sociale și parității acțtuni/părți sociale.
4. Mandatarea conducerii de a reprezenta societatea în contracte comerciale, de investiții 
precum și angajarea de credite, care să fie garantate cu patrimoniul societății prin ipotecare.
5. Diverse.
La ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR și la ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul 
acționarilor la data de 15 februarie 2007, considerată ca dată de referință.
Participarea la ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR și la ADUNAREA 
GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚ1OANRILOR prin reprezentanți se va face în baza unei 
împuterniciri, care va trebui depusă în original cu 48 ore înainte de adunare la sediul societății. 
Materialele propuse spre aprobare prin ordinea de zi se află la sediul societății unde pot fi 
consultate și completate de către acționari în fiecare zi de luni până vineri, între orele 9-12.

(78180)

< ' A

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

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

0722/641.038
\ (77621) J

• Deva, 5 camere, scară interioară, garaj, 
amenajat occidental, 150 mp, preț 95.000 euro. 
Tel. 0722/564004. (T)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• 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. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

• casă din cărămidă 3 camere, baie, pivniță 
grădină și 2,2 ha teren agricol lângă Băile Vața, 
pe șoseaua Oradea - Brad, sat Cărăstău, preț 
20.000 euro, negociabil. Tel. 0359/417755. (T)

• nouă Deva, P+E*M, sc 240 mp, 2 intrări ^® 

rate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 12&000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 euro. 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, bucătărie, teren 1106 mp,

, preț Soiooo ron, negociabil, tel. 0740/2!0780. (a) ’*
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp,k,,z 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tei: 
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 12(£mP: 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel 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 camere, 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)
• zona Str. 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. (AS)

ANUNȚ IMPORTANT
Va facem cunoscut că în data de 23 februarie 2007, la orele 9.OO, 

la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru fi Agricultură se va 
desfășura concursul pentru ocuparea pe perioadă nedelerminată a 
următorului post din cadrul Serviciului Comunitar pentru Cadastru fi 
Agricultură:

- consilier juridic grad profesional II din cadrul „Compartimentului 
Patrimoniu".

Informații suplimentare privind desfășurarea și organizarea ' 
concursului se pot obține la sediul Serviciului Comunitar pentru 
Cadastru fi Agricultură din Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 12, sau la 
telefon: 0254/212735.

(78128)

RECLAME

stamprodsrdslink.ro
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AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marți Joi, sâmbătă 
Informații telefon: 0257-254 440 

(74869)

• In 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)
• uregenttn Deva, zonă centrală, 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală, garaj, 
curte, piscină, preț 150.000 euro neg., tel. 231800, 
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, zona Țărățel, casă cu 2 camere, hol, 
pivniță, grădina, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Buceș, casă 5 camere, anexe, teren, 
apă curentă, preț atractiv, tel.0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Hertești, șură, grădină și 2 ha teren, 
preț atractiv, tel.0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zona centrală, casă cu 5 camere, living, 
anexe, garaj, încălzire proprie.
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, zona A, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, apă curentă posibil priva
tizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483 (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, anexe, 65 ari grădină poziție 
frumoasă pentru casă de vacanță, preț 30.000 
ron, negociabil. Tel. 0254/232133. (T)

: • casă 3 camere, anexe, grădină comuna
! Dobra,satStretea,nr.l,prețnegociabiLTel.
\ 312 nsil)

• casă In satul Bretea Mureșană, loc central, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

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

Case de vacanță (15)

P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi. Tel. 
0254/241044, după ora 17.(T)
• 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. (A3)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, zona pieței, 27 mp, etaj 4, balcon, 
ușă metalică, preț 54500 ron, negociabil. 
Tel. 0722/281322 (12/2.02)

• semidecomandat®, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii, negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• 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 LManiu, 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)
• 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)
• bd. 22 Decembrie, dec., et. 4/8, s=46 mp, 
balcon, amenajat, contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
»Bejan, et 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• urgent, semidec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• ugent,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)
• 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)
• 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)
• zona Carpați, etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
75.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• 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)
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, Deva, preț 
>'.000euronen tel.231 «no "740/3?7314.(A9)

Cumpăr garsoniere (20)

• 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)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți,
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(AC 1 >i... j

Vând alte imobile (27)

• vând sau închiriez chioșc din fibră de sticlă 5 
mp, pentru comerț sau sediu asociație, cartier 
Dacia. Tel. 0721/471048 (T)
• Brad, zona Blăjeni, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată curent preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Vând terenuri (21)

• arabfi, extravian, ferma 4, suprafață 0,78 ha, 
toate utilitățile în imediata apropiere, preț nego
ciabil. Tel. 0751/575322. (T)
• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Toitești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

• două terenuri intravilan, fiecare 2900 mp, 
comuna Brănișca, preț negociabil. Tel. 
0788/665747.(11/6.02)

• intravian In Băcia, la 15 km de Deva, apă 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452.(T)
• pădue in comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, st 1500 mp, fs 115 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 intravian, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren intravian, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• in 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 ii, 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 extravian în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688 (A5)

(77649/

Societate Comercială Angajează:

A
N

- Șef secție ateliere confecții metalice și 
tâmplărie

Condiții: - studii superioare (inginer) 
- posesor auto

U * Inginer constructor pentru coordonare 
lucrări șantiere

N
T

Condiții: - vechime minim 3 ani
- posesor auto

Se acordă pachet salarial motivant.
Informații zilnic între 8.00 -17.00 la telefon: 210932.

(78170)

• 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 intravian, 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, fs 90 m, cu nr. 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, intravian, 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. 
212.141,231300,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva, zona Dorobanți, S - 220m_p, F - 
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)
• urgent, teren intravilan, Deva, 6000 mp, la DN 7, 
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, pentru construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv 
tel.0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158433. (Â10)

• Brad, 1 ha intravilan, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10) 
•Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanță la șosea pe malul Arieșului, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• 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, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=9C 
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, oret 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Imobile chirii (29)

• închiriez cameră cămin amenajată 
contorizări, cartier Dacia, Deva, fără interme
diari; garanție. Tel. 0720/303467. (T)

• ofer «pre închiriere spațiu destinat 
pentru birouri, suprafață 9432 mp, preț 18 
ron/mp. TeL 0254/212504. (5/2.02)

• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată, 
contorizări, zonă centrală fără intermediari. Tel. 
0254/216314. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, Bdul 1 Decembrie, mobilat, renovat, 
centrală termică preț 100 euro/lună Tel. 
0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Gojdu, D. Zamfirescu, etaj 2, mobilat complet, 
utilat, preț 110 euro/lună Tel. 0720/812063. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pL închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 1 
(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)
• S - 45 mp, zonă ultracentrală Deva, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9) ,
• caut pentru închiriat garsonieră în Brad, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Cumpărâri spatii comerciale 
(26)

• Deva, zonă centrală S - 60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231.800,212.141. (A9)

imobile schimb (30)

• casă 6 camere, 2 cămări, cameră pentru 
baie, pivniță 3 focuri gaz, 10 ari curte, 30 ari 
grădină, din Șibot cu apartament în Deva, 
central, negociabil. Tel. 217771. (6/7.02)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, elemente 1310, af 1984, stare 
de funcționare, preț 1200 lei, negociabil. Tel. 
0741/120713. (T)
• vând Dada 1310 TLX, af 1990, în stare de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0720/400457. (T)
• vând Dada 1310, af 1990 și set motor nou, unic 
proprietar, preț negociabil. Tel. 0254/213509, 
0744/616167. (T)

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

• vând Dada 1310, stare foarte bună preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Logan 1,6, af 2005,26.000 km, albastru 
metalizat, aer condiționat, preț 6500 euro. Tel. 
0722/734783. (T)

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

Auto străine (37)

• vând Ford Fiesta 1990 XII, înscrisă pe persoană 
fizică acte la zi, stare impecabilă de funcționare, 
preț 2500 euro, ușor negociabil. Tel. 0744/497183. 
(T)

• vând urgent Volskwagen Passat Variant 
1,9 TDI ful I-optio ns, consum 45-51, af 1994, 
preț negociabil. Tel. 0740/130417. (5/6.02)

• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full electric, 
ABS, SRS, MP3, jenți Al 16 inch, climatronic, 
persoană fizică uret 8500 euro. Tel. 0723/227569.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650, combină Class, 
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 200. Tel. 
246342,0745/468766. (9/5.02)
• vând tractor U 650, cu cabină și plug nemțesc, 
stare bună de funcționare, preț 13.500 ron. Tel. 
0741/162800,0722/642648 (T)

Piese, accesorii (42)

• vând ușă dreapta față și ușă dreapta spate, 
ușor avariate pentru Renault Megane 2. Deva, 
tel. 0722/545715. CT)
• vând uși pentru Ford Sierra, 50 ron bucata. Tel. 
0723/227569. a)

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)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică, aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 3,3/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
• vând ușă exterior din stejar, deschidere pe 
stânga, cu toc, dimensiuni 189/90 cm, preț 150 
ron.Tel. 0254/214814. (T)
• vând mobilă combinată pat dublu, dulap, 
vitrină măsuță cu fotolii, birou, toate în stare 
foarte bună Tel. 0720/400422. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând monitor alb negru 15 inch, stare bună de 
funcționare, preț 60 ron, negociabil. Tel. 220956. 
(T)

Maica Paraschiva, binecuvântată de Dumnezeu vine 
în ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice speranță. 
Maica Paraschiva deschide cartea sfântă veche de 
sute de ani, vizionează cu exactitate trecutul, 
prezentul și viitorul prin cartea sfântă. Tel. 
0748946177.
Sunt Irina din Hunedoara și aduc mii de mulțumiri 
Maicii Paraschiva pentru că mi-a dezlegat cununia și 
acum sunt căsătorită și o femeie fericită.
Sunt Vasile și Dumnezeu să binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva că m-a lecuit de beție și a 
îndepărtat farmecele și blestemele din familie.
Aduc mii de mulțumiri măicuței, că după 20 de ani 
de despărțire m-am împăcat cu soțul, acum sunt 
fericită și mulțumită. Apelați cu încredere și veți fi 
ajutați. Tel. 0748/946177.

(78182)

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

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

pentru Deva
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)

Materiale de construcții (53)

• vând bile (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi, 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
0254/215795. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 4 rațe mute și un rățoi, hrănite numai cu 
porumb, grâu și lucernă, preț 120 ron, negociabil. 
Tel. 211404, Deva. CT)
• vând purcei de 70 - 90 kg, scrofițe apte de 
montă, rasă de carne. Tel. 210900.0744/611145. 
(T)

Instrumente muzicale (60)

• vând „saxofon sopran". Informații tel. 
0722/842710.
• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi de plastic, cantități nelimitate. 
Tel. 0723/301857. (T)
• vând centrifugă de inox, rame stupi diferite, 
noi, din tei, colectoare de polen, canistre din 
tablă 201. Tel. 0254/217445. (T)
• vând fereastră în 2 canate, cu toc, nouă, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• vând mașină de cusut Naumann germană, 
Opel Ascona, ceas Doxa, damă, extraplat și 
mașină de spălat din plastic. Tel. 224643. (T)
• vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de eveniment, preț nego
ciabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bălan Mihaela. Se declară nul. (2/7.02)

Suntem numărul 1 în 
județul 

Hunedoara!

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Demnezeu cu puteri benefice.Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri.Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana Maria că m-a ajutat să mă împac cu soțul.Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin telefon. Tel. 0746/387.809

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Socaciu Ileana Maria. Se declară nul. (1/7.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Socaciu Ileana Maria. Se declară nul. (1/7.02)
• pierdut legitimație responsabil tehnic cu 
execuția pe numele Floca loan, eliberată de 
Ministerul Lucrărilor Publice București. Se 
declară nulă. (7/7.02)

Prestări servicii (72)

• 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,

Smia. Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861,

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm asistenți medicali generaliști de 
preferință cu experiență. Relații la tel. 
0788/240554,0744/561280. (5/5.02)
• angajez muncitori necalificați și paznici, 
salariu atractiv. Tel. 0720/262818 (2/6.02)
• angajez șef punct de lucru pentru lucrări în 
șantier de construcții. CV-urile se vor trimite la 
CP 83, OP1, Deva. (5/7.02)
• firmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigură transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (4/7.02)
• magazin încălțăminte, centru Deva, angajează 
vânzătoare. Relații la tel. 0727/881104. (9/6.02)
• Protego deaning angajează în orașul Hațeg, 
femei și bărbați pentru servicii de curățenie. 
Condiții: studii medii/școală profesională fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331. (77955)
• SAUNA DEVA funcționează în Sântuhalm, nr. 
71 D, program orele 9 - 21; angajăm asistentă 
medicală. Tel. 0721/061404. (10/31.01)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar în Deva. Condiții: 
experiență minim 6 luni; vârsta maximă 35 de 
ani. Tel. 0254/231000. (1/6.02)

i♦ '

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Cu mandat. Un judecător din California a emis un mandat de arestare pe numele actorului Daniel Baldwin pentru că acesta nu s-a prezentat la tribunal unde urma să fie judecat pentru furtul unei mașini.
• Le place la Berlin. Actorii Brad Pitt și Angelina Jolie și-au cumpărat un apartament de 600 de metri pătrați în centrul orașului Berlin, potrivit publicației Vanity Fair.

Kylie Minogue, la muzeu

a triburilorMigrația anualăindiene din deșertul Thar începe iarna și se termină la sfârșitul verii.
(Foto: EPA)

Doi porci 
căsătorițiTaipei (MF) - Doi porci s-au căsătorit in cadrul unei ceremonii luxoase, în Taiwan, având binecu- vâtarea unui preot catolic. Mirele, Huang Pu-pu, și mireasa, Shu Fu-ko, au purtat la nuntă haine create de croitori, au avut tort de nuntă, fotografii, certificat de căsătorie, jar totul a fost pecetluit cu un sărut. în Taiwan este o modă ca porcii mirositori să fie considerați animale de casă.
Accident 
feroviar

Budapesta (MF) - O persoană a murit și alte două au fost rănite după ce un tren de pasageri care se deplasa de la Tatabanya, în nord-vestul Ungariei, către Viena, în Austria, a intrat marți în coliziune cu un tren de marfă. Victima este mecanicul trenului de pasageri.

Devlin (Foto: EPA)

■ Expozițiile dedicate lui 
Kylie Minogue și Kate 
Moss, deschise la Lon
dra, au fost criticate.

Londra (MF) - Victoria and Albert Museum și Național Portrait Gallery din Londra găzduiesc în această perioadă expoziții dedicate lui Kylie Minogue și, respectiv, Kate Moss, o decizie care a suscitat polemici, unii critici fiind de părere că nu este vorba despre evenimente de artă, ci comerciale.Expoziția dedicată lui Minogue a fost inaugurată marți, în prezența cântăreței, în timp ce expoziția intitulată „Face of Fashion”, dedicată lui Moss, va fi deschisă din 15 februarie.Publicul a rezervat deja 4.000 de bilete pentru a vedea ținutele de scenă ale lui Kylie Minogue. Totuși, Stephen Bayley, creator al London Design Museum, este de părere că cele două muzee au „capitulat în fața culturii celebrităților”. Acesta a denunțat în treacăt o politică guvernamentală „ruinantă”,
Doi Keith Urban pe Internet

Condamnat
Washington (MF) -
Un american, 
Michael Devlin (41 
arii), acuzat de 
răpirea a doi băieți, 
unul timp de patru 
zile, iar celălalt timp 
de patru ani, a fost 
condamnat pentru 
69 de acte de 
sodomie, relatează o 
sursă judiciară. Cei 
doi minori au fost 
găsiți în ianuarie la 
domiciliul lui Devlin 
din localitatea Saint 
Louis, în centrul sta
tului Missouri. 
„Devlin a recunoscut 
că a comis acele 
infracțiuni", a 
declarat procurorul 
McCulloch, precizând 
că răpitorul riscă 
închisoare pe viață.

Los Angeles (MF) - Cântărețul de muzică country Keith Urban l-a dat în judecată pe un pictor cu același nume, din cauza unui site de internet care utilizează „ilegal” numele devenit celebru datorită; muzicianului și care ar putea induce în eroare fanii. Pictorul utilizează site- ul de internet www.keithur- ban.com pentru a-și promova lucrările.
Drama folosirii copiilor-soldat

Anul lor Acest an este considerat de bun augur, ghicitoarele spunând că este un an al „porcului de aur”, care vine

M Circa 60 de state s-au 
angajat să combată 
folosirea copiilor-soldat 
în conflicte armate.

Paris (MF) - Aproximativ 60 de state și-au luat angajamentul solemn marți, la Paris, să depună toate eforturile necesare combaterii folosirii copiilor-soldați în conflictele armate, o dramă care afectează 250.000 de tineri, în principal din Asia și Africa. Zece state, unde mii de copii poartă arme, au semnat aceste „angajamente la Paris”, în timpul unei conferințe care demonstrează hotărârea statelor de a lupta alături de organizațiile neguvernamentale.

doar o dată la 60 de ani. (Foto: epa)
Descendentele Giocondei

Roma (MF) - „Prințesele Natalia și Irina Strozzi”, două italience în vârstă de 29 și 24 de ani, sunt descendentele „directe” ale Mona Lisei, soția lui Francesco Bartolomeo Del Giocondo, care a comandat lui Leonardo da Vinci celebrul portret în 1503, a declarat italianul Domenico Savini, autorul studiului despre arborele genealogic al Giocondei. Natalia este actriță, iar Irina este licențiată în economie. Descendența s-a perpetuat pe linie feminină, trecând de la familia Del Giocondo la familia Del Garbo, Mozzi și apoi Bombicci-Pontelli. Genealogistul a declarat că are ca probe faptul că arhivele familiei Del Giocondo se află în posesia familiei Strozzi.

Charlize Theron (Foto epa)

Ținute de scenă (Foto: epa)care este interesată doar „să vândă bilete”.Victoria Broackes, responsabila expoziției de la Victoria and Albert Museum, a precizat: „Expoziția acoperă lumea modei, a spectacolului și a designului”. Ea a adăugat că muzeul nu are nici un beneficiu financiar, expoziția fiind gratuită, chiar dacă trebuie rezervate bilete.
Muzicianul a declarat în dosar că site-ul web poate înșela „publicul care ar putea crede că între pagina de internet și reclamant există o legătură, un lucru fals”. Adresa de internet a muzicianului este www.keithur- ban.net. Cântărețul vrea ca celălalt site să fie închis și ca numele de domeniu săl-i fie transferat lui. Urban mai cere și despăgubiri financiare.

Ishmael Beah a emoționat audiența (Foto: epa)Țările participante la conferință au semnat și anagaja- mente privind împiedicarea recrutării copiilor-soldați, facilitarea reinserției lor și
Theron a încălcat contractul

Los Angeles (MF) - Actrița Charlize Theron a fost dată în judecată de un producător de ceasuri de mână cu care aceasta a avut contract de exclusivitate, pentru că a purtat un ceas aparținând unei alte companii. Producătorul elvețian de ceasuri Raymond Weil a dat-o în judecată pe actriță pentru că a fost văzută purtând un ceas Dior. Potrivit dosarului depus la tribunal, Theron (31

„lupta împotriva impunității” celor care folosesc minori în conflictele armate. Documentele stipulează în special că dispozițiile de aministiere 
ani) a primit „o sumă substanțială” pentru a promova ceasurile Weil și a avut contract de exclusivitate cu firma elvețiană pe perioada octombrie 2005 , - decembrie 2006.Actrița, care promovează și un parfum marca Dior, a fost fotografiată purtând un ceas din colecția Ghristian Dior la un eveniment de presă, în 14 martie 2006. 

ar trebui eliminate pentru „autorii crimelor prevăzute în legislația internațională, în special cele comise împotriva copiilor”. Copiii-soldați acuzați de crime trebuie considerați „în primul rând victime ale încălcării dreptului internațional și nu presupuși vinovați”. Minorii care fug în alte țări pentru a scăpa de recrutare ilegală trebuie să beneficieze de drept de azil.Un fost copil-soldat din Sierra Leone, Ishmael Beah, a emoționat audiența luni, menționând amploarea ravagiilor cu care s-a confruntat tinerii din rezistență. El a mărturisit că „a ucide” a devenit pentru el, la vârsta de 12 ani, „la fel de simplu ca a bea un pahar cu apă”.

Foc sacru Aproxii mativ 2000 de torțe au? aprins participanții la: Otou Fire Festival de pe | muntele Kamikura, în: Japonia. După ce sei deschid porțile templu-| lui, focul sacru este dus <| apoi în case. (Foto: epa)

http://www.keithur-ban.com
http://www.keithur-ban.net

