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Brățările daci- 
3e, la Deva

Deva (M.T.) - Cele cinci brățări dacice ajung azi la Deva, la Tribunalul Hunedoara, ca probe în dosarul „Aurului dacic”. „Brățările vor ajunge la Deva, pentru că sunt corpuri delicte”, a declarat procurorul Augustin Lazăr. La proces vor fi prezentați, cu mandate de aducere și audiați, cinci martori. Este pentru prima dată, în istoria Tribunalului Hunedoara, când sunt aduse ca probe într-un proces, obiecte de asemenea valoare. Valoarea celor cinci brățări a fost estimată la aproximativ 500 de mii de euro. Patru dintre acestea au fost recuperate de la un colecționar din Germania, iar una a fost recuperată din Franța, unde a fost scoasă la vânzare intr-o casă de licitație.

Braconaj
Orăștte (M.T.) - Jan
darmii montani din 
Costești l-au surprins 
pe loan P. din Orăș- 
tie, care pescuia cu 
mijloace interzise, pe 
râul Grădiște. Bărba
tul pescuia cu două 
bețe la care avea 
montate triunghiuri 
din plasă monofila- 
ment, a căror 
deținere și folosire 
este ilegală. Este 
cercetat pentru bra
conaj piscicol.

Afară din 
UE
Ardiia (IJ.) - La doar 
patru kilometri de 
Deva, sătenii din 
Archia nu au cana
lizare. Deși li s-a pro
mis și asfaltarea dru
mului și condiții mai 
bune de trai, oamenii 
cred că intrarea 1h 
Europa este o țintă 
prea îndepărtată 
pentru ei. /p.3
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SIDA fără spor de
■ Angajații laboratorului 
de analize din Hune
doara nu-și primesc 
drepturile de 2 ani.

Hunedoara (I.J.) - Analizele medicale cu risc extrem efectuate pentru Spitalul Municipal Hunedoara sunt externa-

lizate de mai bine de doi ani. Această decizie a fost luată după ce angajații laboratorului au cerut un spor de 100%, conform legii, pentru efectuarea lor. „Am dat conducerea spitalului în judecată și am câștigat obținerea acestui drept chiar retroactiv. însă de doi ani, după ce am cerut exe

cutarea silită, se tergiversează acordarea dreptului nostru. Nu pot să cred că nu există bani pentru ca spitalul să-și plătească datoriile față de noi pentru că se fac investiții masive în ultima vreme”, susține una dintre angajatele laboratorului care dorește să-și păstreze anoni-

riscmatul. Angajații laboratorului spun că administrația spitalului a ajuns la concluzia că e prea costisitor să plătească unui terț pentru analizele de SIDA și TBC și vor să le efectueze în laboratorul propriu. Ei sunt deciși să nu renunțe la sporul de 100% care li se'cuvine legal, /p.3

(Foto: Traian Mânu)

Conducătorii motocicletelor și motoretelor sunt obligați să poarte cască omologată atunci când sunt partici- panți în traficul rutier pentru a nu fi expuși riscurilor în caz de accident.

renunță la grevă
■ Poștașii au renunțat 
la proteste după ce 
Guvernul le-a rezolvat 
doleanțele.

Deva (I.J.) - Poștașii au renunțat la protestele pe care le anunțau, după ce ieri guvernul a scos Compania Națională Poșta Română de pe lista companiilor de stat monitorizate. „Vom negocia noul con

tract colectiv de muncă, în luna aprilie, cu administrativul. Sperăm, în acest fel, ca salariile noastre să crească, pentru că am avut multe demisii din acest motiv și n- am reușit să facem angajări de personal calificat pe posturile libere fiindcă au refuzat oferta noastră salarială. Avem un deficit de 70-80 de angajați în județ și sperăm ca acum să putem să facem angajări”,

declară loan Pavel, liderul Sindicatului Hunedoara al Poștei Române. Dacă nu le- ar fi fost rezolvate doleanțele, poștașii ar fi protestat, de azi, prin muncă, dar conform normelor în vigoare, ceea ce ar fi dus la o blocare a întregii activități în patru zile.
www.hnnn.ro

Accident 
mortal

Gurasada (M.T.) - O femeie de 27 de ani și-a pierdut viața, iar conducătorul autoturismului în care se aflau cei doi a fost grav rănit, în urma unui accident de circulație petrecut în noaptea de miercuri spre joi, pe DN7, în afara localității Gurasada. /p.6

Tânără găsită în comă
Alianța DA

Cum ar vota românii
După cum era de așteptat, conflictul dinte președinte și 
premier se răsfrânge negaiw și în ceea ce priveșteântențiiie ■' 
WMpt <re isrrânitar

■ O studentă aflată în 
vacanță la Straja a fost 
găsită de cabanier în 
stare de inconștiență.

Straja (M.T.) - Tânăra cu cetățenie germană, Anca Mi- chaela S., este studentă la Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca și a ajuns la o cabană, la Straja, cu alți doi prieteni. în noaptea de miercuri spre joi, fata a fost găsită de cabanier, în baie, în stare de inconștiență. Acesta a a-

nunțat salvamontiștii, care au încercat să-i acorde primul ajutor, însă în zadar. Tânăra nu și-a revenit, era în comă. „Au solicitat ajutorul jandarmilor montani și au trans- portat-o pe tânără la punctul de prim ajutor din stațiune. Pentru că nu și-a revenit nici aici, împreună cu salvamontiștii am transportat-o la baza muntelui, de unde a fost preluată de un echipaj SMURD”, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu.
un nou constructor efectuează lucrările de construcție a noii autogări din Deva. Se estimează că ea va putea fî dată în folosință în luna mai 2007. (Foto: Traian Mânu)
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j j J J J * * J 4 4'4 4 4 4 4 4 4 4 > 4 4 4-4’4 4 4 4 4 4'4 44• Atac revendicat. O rachetă artizanală lansată din Fâșia Gaza a lovit, ieri, o zonă industrială din sudul Israelului fără a produce victime, au anunțat surse militare, în timp ce gruparea Jihadul Islamic a revendicat atacul. Gruparea a precizat într-un comunicat că racheta a lovit „un obiectiv strategic'' din orașul israelian Ashkelon.

Așteaptă scuzele președintelui

Negocieri 
reluate

Beijing (MF) - Negocierile din dosarul nuclear nord-coreean au reînceput, ieri, la Beijing, cu scopul de a convinge regimul de la Phenian să adopte primele măsuri concrete pentru abandonarea armelor a- tomice, au declarat surse chineze.
Explicații 
Congresului

Washington (MF) - Secretarul de Stat american, Condoleezza Rice, a dat explicații în Congres în legătură cu acuzațiile potrivit cărora Iranul a furnizat arme milițiilor irakiene. în contextul în care Washingtonul acuză regimul iranian că furnizează fonduri, echipamente și tehnologii milițiilor șiite irakiene, un con- gresmen a criticat „intervențio- nismul” administrației Bush și a denunțat „escaldarea” atacurilor verbale la a- dresa Iranu lui.

Aii Khamenei
(Foto: EPA)

Avertizea
ză SUA 
Teheran (MF) - Ghi
dul suprem iranian, 
Aii Khamenei, a aver
tizat ieri că, în cazul 
unei agresiuni din 
partea Statelor Unite 
asupra Iranului, inte
resele americane vor 
fi afectate peste tot 
în lume. „Nu trebuie 
să ne fie frică de zvo
nurile referitoare la 
un atac american a- 
supra Iranului, deoa
rece Statele Unite au 
atacat deja Iranul. 
Inamicii știu că orice 
agresiune va avea ca 
răspuns o reacție a 
poporului iranian la 
adresa atacatorilor și 
a intereselor lor peste 
tot în lume", a preci
zat ghidul suprem 
iranian. „Nu credem 
că vreo persoană va 
comite o astfel de 
prostie, punând în 
pericol interesele țării 
sale", a spus oficialul.

2 Parlamentul îi cere lui 
Băsescu să iasă public și 
să își retragă declarațiile 
privind Legislativul.

București (MF) - Președintele Senatului, Nicolae Văcă- roiu, a declarat, ieri, că Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au adoptat o declarație, ca reacție la afirmațiile președintelui Traian Băsescu de la ședința DNA, în care i se solicită public să iasă și să își retragă afimațiile la adresa Parlamentului.Văcăroiu a menționat că solicitarea Parlamentului să prezinte public corective la afimațiile sale a fost făcută „pentru a se intra în norma- litate și a înceta aceste tensiuni și ostilități”.„S-a spus în această ședință și președintele trebuie să înțeleagă că singurul organ suprem care are atributul de a legifera este Parlamentul și nimeni nu poate da indicații Parlamentului cum să facă, în

ce sens să dezbată și să a- dopte o lege”, a spus Văcăroiu.Președintele Traian Băsescu a declarat, marți, la ședința de bilanț a DNA, că va retrimite Parlamentului o lege care acordă anumite scutiri
Solicitarea dnalS. 
către președintele 
României este aceea 
de a ieși public și 
a-și retrage afirma
țiile făcute la adre
sa Parlamentului. I
Nicolae VAcAroiufabricilor autohtone de bere și care se află în prezent la Cotroceni spre promulgare, precizând că există oameni politici care nu fac altceva decât „legi pentru infractori”.„Nu mai departe de zilele trecute era în dezbatere o lege’ prin care nu știu ce scutiri se acordau fabricilor de bere autohtone, deci ceva tot legat de zona alcoolului. Sigur, legea

se află la promulgare, cu certitudine o voi trimite înapoi, dar iată cum se manifestă împletirea între infractori și oameni politici care nu fac nimic altceva decât să facă legi pentru infractori”, a spus Băsescu.
Condiția PSDPurtătorul de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat că, dacă președintele Băsescu va da curs solicitării Parlamentului de a prezenta scuze pentru afirmațiile făcute la adresa forului legislativ, PSD va ține cont de acest lucru în contextul demersurilor de suspendare a președintelui.întrebat dacă PSD își retrage acțiunea de suspendare, în condițiile în care Traian Băsescu va prezenta scuze Parlamentului, Diaconescu a răspuns: „Este o speculație. întâi să își ceară scuze, după care vom analiza și atunci vom decide în consecință, dar în orice caz vom ține seama de

Președintele Traian Băsescu
(Foto: arhivă)o astfel de atitudine, dacă ea se va produce”.

Iranul își laudă rachetele
Teheran (MF) ■ Gardienii Revoluției din Iran au lansat ieri, în timpul unor exerciții, rachete despre care un comandant a afirmat că pot scufunda „vase de război de mari dimensiuni” din Golf, Marea Oman și nordul Oceanului Indian, a precizat postul public de radio și televiziune.Iranul se află în conflict cu Statele Unite din cauza programului său nuclear și a acuzațiilor de implicare în Irak.Statele Unite au trimis un al doilea portavion în Golful Persic pentru a spori presiunile asupra Iranului.

Morți și răniți O mașină-capcană a explodat, ieri, într-o piață de legume dintr-un oraș situat la sud de Bagdad, locuit în majoritate de șiiți, provocând moartea a 17 persoane și rănirea altor 27. Autoritățile au impus restricții de circulație în urma exploziei. (Foto: epa)
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român,de 
Audit al Tirajeiof.

Premierul Tăriceanu (Foto: epa)

A cerut amânarea suspendării
București (MF) • Premierul Călin Popescu Tăriceanu a propus, miercuri seara, partidelor și liderilor politici să amâne discuțiile despre suspendarea președintelui Traian Băsescu până după alegerile pentru Parlamentul European.Tăriceanu a adresat un a- pel partidelor politice să nu se abată de la prioritățile României, precum și un apel către președintele Băsescu să înceteze atacul la adresa instituțiilor statului, să respecte Constituția și legile țării.

Premierul a menționat că demersul opoziției de declanșare a procedurii de suspendare a șefului statului se înscrie în logica constituțională. Tăriceanu a subliniat că nu dorește să folosească prestigiul Guvernului pentru a împiedica un demers al opoziției.El a arătat însă că, în prezent, România are priorități mai importante, legate de aderarea la UE, remarcând totodată că, în locul unor discuții privind perioada post-aderare sau viitorul românilor în UE, se impune dezbaterea unor

teme care nu există pentru cetățeanul obișnuit.Senatorii au stabilit, ieri că președintele nu poate orga niza referendum pe teme ce țin de revizuirea Constituției și că orice demers privind un referendum nu poate fi inițiat cu 3 luni înainte și cu 45 de zile după alegerile locale, naționale sau pentru Parlamentul European.Senatul urmează să dea votul final asupra acestei cere**’ de reexaminare asupra leg&i referendumului într-o ședință viitoare.
Schimb de focuri la frontieră

Yaroun (MF) - Armata libaneză a deschis focul în cursul nopții de miercuri spre joi în direcția unui avanpost militar israelian din apropierea frontierei dintre cele două state, pentru prima dată de la încetarea conflictului din vara lui 2006, a declarat o sursă de securitate libaneză.Anterior, o sursă militară israeliană a declarat că tiruri- le, care nu s-au soldat cu răniți, au fost lansate miercuri seară în direcția militarilor israelieni care nivelau sectorul israelian din apropierea frontierei cu Libanul, unde, luni, au fost descoperite patru încărcături explozive, potrivit sursei militare.Armata libaneză era în stare de alertă de miercuri seară din cauza activităților militare israeliene din apropierea

frontierei și și-a întărit pozițiile din sectorul central.La Ierusalim, armata israeliană a declarat, ulterior în cursul serii, că o unitate de geniu a armatei israeliene a efectuat nivelări ale sectorului, în teritoriul israelian, depășind o barieră de securitate, din apropriere de frontieră, unde fuseseră descoperite, luni, patru încărcături explozive.Israelul acuză milițiile Hez- bollah că au plasat recent a- ceste încărcături. Militanții Hezbollah au declarat că încărcăturile au fost plasate înaintea conflictului din perioada 12 iulie - 14 august.A fost vorba de primul incident armat de la frontiera is- raeliano-libaneză, după retragerea trupelor israeliene din sudul Libanului.

Protest radical Zeci de activiști ai unei organizații radicale de extremă dreapta au demonstrat ieri,pe ger, la bustul gol, în fața Parlamentului din Riga. Ei și-au exprimat astfel nemulțumirea față de intenția autorităților letone de a semna un tratat de vecinătate 
CU Rusia. (Foto: EPA)

Moțiune contra ministrului Macovei
București (MF) - Un număr de 64 de senatori PC, PSD și PRM au depus la Biroul Permanent al Senatului moțiunea simplă „Minciuna - adevărul justiției Macovei”, care urmează a fi dezbătută marți și în care se cere demiterea ministrului Justiției, care se eschivează de la realizarea reformei în domeniu.

Viceliderul grupului PC din Senat, Sabin Cutaș, a a- nunțat, ieri, că 64 de senatori PC, PSD și PRM au depus la Biroul Permanent al Senatului moțiunea simplă „Minciuna - adevărul justiției Macovei”, în care se cere demiterea Monicăi Macovei de la conducerea Ministerului Justiției. Documentul urmează a fi dezbătut marți,

de la ora 15.30, în ședința de plen a Senatului.Potrivit textului moțiunii, ministrul Justiției, Monica Macovei, nu a prezentat „un minimum de program coerent, corect, realist, care să schițeze măcar o idee fundamentală despre reforma sistemului justiției”.Senatorii opoziției remarcă faptul că Monica Macovei

s-ar „eschiva” de la înfăptuirea reformei justiției și că nu a avut niciun program pentru a realiza acest obiec- J tiv. Ei spun că ministrul a * „abandonat total” această sarcină a reformei justiției, pe care o avea, acuzând, în schimb, că „nu e victima propriei delăsări sau neputințe, ci a sabotajului magis- traților”.
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• Informare. Funcționarii APIA Hunedoara se vor afla, începând cu data de 19 februarie, în toate localitățile județului pentru a informa producătorii agricoli asupra necesității depunerii cererilor de acordare a plăților directe pe unitatea de suprafață. Se vor mai oferi detalii privind condițiile și nivelul plăților. (C.P.)

In UE, cu toaleta în curte
■ Aproape jumătate 
din gospodăriile sătești 
din județ au toaleta în 
curte.

INA JURCONE______________________
CĂLIN BlCÂZAN

In urma extragerii la concursul de inte- grame desfășurat pe parcursul lunii ianuarie, in paginile cotidianului Cuvântul Liber, domnul Borza Traian (Deva) este fericitul câștigător al celor 50 ron. Felicitări și multă inspirație la concursul de integrame ce tocmai a început!

Archia - Un studiu de calitate a vieții comandat de Uniunea Europeană arată că mai bine de jumătate din gospodăriile de la țară au wc-ul în curte. O situație mult mai dramatică se regăsește la doar patru kilometri de Deva, în satul Archia, unde tot satul are toaleta în fundul curții. Sătenii spun că își doresc condiții mai bune de trai, dar n- au posibilități materiale să le pună în practică. „în sat au fost 38 de numere, acum sunt 100. Am sperat că dacă se mută lumea de la oraș aici vom avea drumuri mai bune

și canalizare. Vreau canalizare, dar să-mi dea ăia bani s-o fac, că nu am cum altfel. Până atunci, e bun și wc-ul din fundul curții”, spune Ioan Berari, cel mai bătrân om din sat.
Maxim de confortSătenii consideră canalizarea un maxim de confort la care nu mai speră cât trăiesc, „în sat, cei care au centrale termice au și apă curentă în casă. Dar să faci canalizare în Archia pare aproape imposibil”, crede Ștefan Kiss.Unii săteni au făcut mai multe compromisuri pentru obținerea unui nivel de trai mai ridicat, însă cred că prin asta au făcut o greșeală. „Am vândut pământ primarului din Deva la preț de nimic și ne-a promis, în schimb, wc în casă și drum asfaltat. N-a făcut nimic, decât o parte din

Flan loaneș Ștefan Kissdrum, atât cât avea interes pentru o firmă cu care are el relații. Am vrea s-p ducem și noi mai bine, să avem canalizare, dar cred că nu se poate asta, susține Fian loaneș. Nu știu dacă mai apuc să văd cu ochii mei canalizarea făcută”. Studiul comandat de UE mai arată că venitul unui țăran

este sub 100 de euro pe lună comparativ cu circa 1.200 de euro câștigați lunar de țăranii din statele vechii Europe. Este și părerea sătenilor de la Archia care cred că, și dacă primarul Muntean le aduce canalizarea-n curte, nu-și permit să-și doteze locuința cu o baie ca la oraș.
Edituri - fantomă vând BAC-ul

Furt de fier 
vechi

Călan (M.T.) - Două rsoane, din Hunedoara și Călan, sunt cercetate după ce au fost prinse de jandarmii hu- nedoreni în timp ce furau fier vechi. „Jandarmii i-au prins pe Nico- lae A., în vârstă de 26 de ani, domiciliat în municipiul Hunedoara, f\$e O. Attila, de 38 de akJ, din localitatea Călan, care au sustras 760 kilograme de material feros, din zona industrială a municipiului Hunedoara, pe care l-au transportat cu ajutorul unei căruțe. Celor în cauză le-au fost întocmite acte de constatare .nentru comiterea infrac- 2 unii de furt calificat, prevăzută și sancționată de art, 209 Cod penal, care vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara pentru continuarea cercetărilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sublocotenent Ni- colae Răducu.

Concert 
eveniment
Deva (S.B.) - „Cal
varul unei inime pri
begi" este intitulat 
concertul susținut de 
Tudor Gheorghe, la 
Casa de Cultură De
va, sâmbătă, 10 fe
bruarie, ora 18. 
Spectacolul cuprinde 
„refrene nedrept ui
tate ale Bucureștiului 
interbelic”. Biletele 
vor putea fi găsite la 
Casa de bilete a Ca
sei de Cultură Deva 
sau prin intermediul 
site-ului www.vreau- 
bilet.ro. Prețul unui 
bilet este de 35 de 
lei.

Amânare
Onăștie (C.P.) - La 
Uzina Mecanică 
Orăștie aplicarea pro
cedurii de insolvență 
a fost amânată cu 
șase luni. AVAS va 
realiza privatizarea, 
restructurarea și/sau 
lichidarea voluntară, 
în paralel cu luarea 
măsurilor de protec
ție socială a persoa
nelor disponibilizate. 
La uzină mai lucrează 
138 de persoane.

■ Elevii nerăbdători să 
afle soluțiile la subiec
tele de română pentru 
BAC sunt escrocați.

Sanda Bocaniciu
sanda, hocaniciu@informmedia.ro

Deva - La începutul lunii februarie, în școlile din întreaga țară au apărut distribuitori ai unor edituri-fantomă care vând elevilor claselor a XH-a cărți cu variantele subiectelor pentru Bacalaureat. Cărțile care conform Ministerului E- ducației, sunt incomplete și pline de greșeli, costă 22 de lei exemplarul și nu sunt distribuite prin librării sau standuri, ci se duc direct prin școli, fără factură, iar profesorilor li se oferă 4 lei pentru fiecare exemplar vândut. Mai mult, „cartea nu are ISBN și nici cod de bare“, se mai precizează în adresa trimisă la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Cartea menționată aparține Editurii ART și este intitulată «Disciplina Limba și Litera

tura Română. Detalii despre această editură nimeni nu le poate afla. Mai exact, „editura” cu pricina nu este înscrisă în Registrul Comerțului.” „Culegerile” au apărut și în școlile din județul nostru. Am văzut distribuitorii respectivi la Liceul Pedagogic, dar inspectoratul nu poate interveni în activitatea editurilor, de comercializare! Trebuie doar ca directorii și profesorii de limba română să ia atitudinea corectă și să avertizeze elevii

că din 19 februarie vor apărea broșuri cu rezultatele multaș- teptate ale subiectelor de examene.Broșurile vor fi puse la dispoziția lor gratuit, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara”, precizează Dumitru Rus, purtător de cuvânt la IȘJ Hunedoara.Ministerul Educației va afișa în data de 19 februarie subiectele definitive pentru examenul de Bacalaureat.

Elevii se pregătesc pentru examene

Ce se întâmplă, doctore?

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii.: 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

CUVĂW Vot prin 
SMS

întrebarea săptămânii: Credeți că 
alimentele românești vor putea 

"■concura cu cele din UE?

■ Salariații din sănă
tate care sunt expuși 
unor riscuri primesc 
sporuri salariale.

Hunedoara (I.J.) - Faptul că vor face în continuare analize medicale pentru boli care prezintă riscuri este o certitudine pentru biologii Laboratorului de analize medicale din cadrul Spitalului Municipal „Alexandru Simionescu” Hunedoara. Problema pe care și-o pun angajații este cât vor fi acele sporuri salariale- și dacă ele sunt conforme legii. Mai mult, ei speră că drepturile cuvenite în decursul

anilor și pe care nu le-au primit chiar dacă au ordin de executare silită să le primească. Și mai speră că administrația nu va externaliza serviciile laboratorului în defavoarea lor. Răspunsul conducerii spitalului nu-1 cunoaștem, până la închiderea e- diției nu am primit nici unul.

Analizele SIDA și TBC sunt de 
mare risc

DEVA
SI mai APROAPE OF TINE PRIN PROGRAMELE SALE LOCALE'

ANTENA 1 DEVA organizează, pe FORUM-ui srte-uiui WWW, antena! deva.£fis un 

mare concurs de declarații de dragoste dedicat zilei îndrăgostiților Cei care do
resc sa participe se vor înscrie pe FORUM și vor trimite declarații de dragoste. 
Cele mai frumoase declarații vor fi premiatei! Pentru detalii, mtrați pe FORUM, îș 
topicul CONCURSURI. Mesajul de dragoste premiat va fi citit ta OBSERVATORUL 

ANTENA 1 DEVA!!!
Data acceptării ultimului mesaj este 13 februarie, ora 12.00
Câștigătorii vor fi anunțați pe mail privat șr vor fi afișați pe FORUM pe data de 
t3 februarie, după ora 19.00. ——
Succes și inspirație!!1 3£Se3

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

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

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

Dezinfecție în 
școliDeva (C.B.) - Perioada în care elevii se bucură de vacanță l-a determinat pe directorul Autorității de Sănătate Publică, Dan Magheru, să dea dispoziții pentru dezinfectarea tuturor unităților școlare județene pentru a preveni eventualele epidemii. „La începutul școlii se va face un triaj epidemiologie care se va repeta la fiecare început de semestru școlar. In acest mod pot fi depistați purtătorii de streptococ, dar și e- ventualele viroze care pot apărea în timpul sezonului rece. Copiii atinși de viroze nu vor fi ținuți în colectivitate și vor fi trimiși acasă. Până acum, în județ nu s-au înregistrat cazuri la nivelul unor epidemii pentru că am luat mereu măsuri de prevenire”, a afirmat Dan Magheru, director ASP.

Un Valentine's fericit 
alături de cel iubit!

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!

e’s, aprinde 
din inima ta!

cuvânb
o:- AV1

http://www.vreau-bilet.ro
mailto:hocaniciu@informmedia.ro
http://www.huon.ro
informmedia.ro
http://www.huon.ro
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REMEMBER

1874 - A murit Jules Michelet, istoriograf francez (n. 

1798)
1904-- S-a născut Mircea Vulcănescu (m. 1952).

► Al

i 1934 - A fost instituită înțelegerea 
’ Balcanică, alianță din care făceau
1 parte România, Iugoslavia, Grecia

și Turcia.
1 1945 - S-a născut actrița Mia Fa-

rrow (foto).
. 1959 - Japonia anunță renunțarea

totală la armele nucleare.
1969 - Primul zbor de încercare al unui Boeinq 747, 
2882 - A murit, în urma unui atac de apoplexie, 
prințesa Margareta, sora reginei Elisabeta a I l-a a Marii 

Britanii.

1°minim 11°maxim
Prognoza pentru astăziPe alocuri ploi (dimineața). Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Averse slabe de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 2°C.
Duminică. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de circa 2°C.

Berbec

Sunteți creativ și plin de energie, decis să vă afirmați pe 
plan profesional și în societate. Datorită prezenței lui Venus 
este propice afirmarea talentelor artistice.

Taur

Aveți o intuiție foarte bună în ceea ce privește afacerile și 
mult noroc în speculațiile financiare. Sunt posibile mari fluc
tuații ale bugetului. Totuși, fiți atent!

Gemeni

Astăzi vă puteți aștepta ia o schimbare majoră a situați 
actuale. Fie vă decideți să faceți un pas la care vă gân
deați de măi mult timp, fie vă retrageți în liniște..

Rac

Ceea ce vă va face mai autoritar la serviciu, mal perseve
rent șl mai hotărât în a obține recunoașterea meritelor este 
•voința. Se vor petrece schimbări la locul de muncă.

Leu
Entuziasmul și hotărârea ele care dați dovadă îi impre
sionează pe șefii dumneavoastră. Pe de altă parte, dacă 
sunteți șef, reușiți mai bine ca oricând să vă mobilizați.

Fecioară

Eventualele afecțiuni apărute în această perioadă s-ar putea 
dovedi mai greu de tratat. Așadar, fiți mai prudent și mena- 
jați-vă mai mult! Odihniți-vă!

Balanță

Dați dovadă de o creativitate deosebită care vă ajută să 
vă faceți remarcat. Dacă lucrați într-un domeniu artistic 
aveți șanse de reușită. Fiți mai relaxat!

Scorpion

Acum aveți mai multă energie și sunteți capabil să efec
tuați muncile fizice de care până acum nu vă simțeați în 
Stare. Ar fi bine să nu exagerați, vă puteți răni.

Calendar Creștin-Ortodox___
Sf. Mc. Nichifor; Sf. Mc. Episcopi Mareei și Pangratie;

Odovania Praznicului întâmpinării Domnului.

Calendar Romano-Catolic_____________ ________
Sf. Âpolonia, fc.m.

Calendar Greco-Catolic
S. Nichifor, m.

Soluția integrantei din numărul precedent: F - CAR - A - BAMA - AVID - SALATE - 

O - LOZ - MARAR - LAȘA - ZR - CERC - REST - O - EURO - AO - ND - FAST - 

M - OCA - IAPA - AVE - TIVIT - LABE - AXA - NEPAL - CĂLI - IE - ON - LUNA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

Săgetător

Vă puteți aștepta la schimbări în viața familiei dumnea
voastră. Sunteți mai optimist și mai inventiv în ceea ce 
privește familia, leșiți la plimbare în parc, meritați!

iNTBERDPElll AP*, GAZ, CURENT

Energie electrică________________ ______
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întrerupta, in 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.30-15.00 în Deva, str. M. Eminescu, bl. B, sc. C.

Gaz »._______  :_________ ___________.___
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 15.00 pe străzile Ardealului, Digului, Bucovinei, 

T. Vuia, Banatului;
8.00 - 12.00 pe străzile Mărăști, Mărășești, 
Pescărușului, Vânătorilor, Ghe. Doja, Al. Moților și Al. 
Nuferilor. Furnizarea apei reci s-a reluat normal însă 

presiunea este mică.
Astăzi, nu va fi apă caldă în Deva, în cartierele Gojdu 
și Micro 15, din cauza presiunii mici a apei reci. De 
asemenea, în Deva nu va fi furnizat agent termic de 
la Mintia, între orele 6.00 - 12.00.

în perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Liber vrea 
sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integramele apărute în această 
perioadă, realizează □ colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr, 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 8 
martie.
Extragerea va avea loc în 9 martie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.

Nume....................
Prenume..............
Adresa.................
........................Tel.
Localitatea...........

A
I

Sunteți abonat la Cuvântul liber? I 
DA □ NU □

<’’ LIBER

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și ii.

REȚETA ZILEI

Curcan la cuptor
Ingrediente: un curcan, 4 mere, 7 g piper, 20 g boia 
dulce, 100 g untură, 50 g sare, 150 ml vin alb, 200 

ml apă.
Mod de preparare: Curcanul se curăță, se spală, se 
freacă cu sare și boia, se presară cu piper. în interi

orul curcanului se introduc merele întregi, curățate de 
coajă. Untura se topește și călduță se amestecă cu vin 
și apă. Curcanul se aranjează pe o tavă cu puțină apă. 
Vinul și untura se toarnă peste el, restul se păstrează 
și din 15 în 15 minute se unge curcanul cu acest 
amestec. Se ține la cuptor circa 60-70 min. Poftă bunăf

Poftă bună! (Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Justiție militară
0(film serial), 

în distribuție:7' 
David James Elliott, 
Catherine Beli, 
John M. Jackson

8:55 Puterea florilor
(doc.)

9:00 Celebritățile timpului 
tău
(1 episod)

9:10 Dis-de-seară
(reluare)

10:10 Dinastia (r) 
10:40 Lumea citește (r) 
11:30 Dănutz SRL - Super- 

market de divertisment 
(reluare)

13:00 Hannah Montana
0 (film serial, 

episodul 24, 
comedie, SUA, 2006) 

13:30 Desene animate. Club
Disney (SUA)

14:00 Tenis. Cupa Davis 
Franța - România 

19:00 Jurnalul TVR.
Sport. 
Meteo

20:20 Stele de... 5 stele
21:50 Lost: Naufragiații (s).

EI Cu: Naveen Andrews, 
Emilie de Ravin, 
Matthew Fox, Jorge 
Garcia. R.: Jeffrey 
Lieber, Damon Lindelof 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

23:20 Agnes și frații săi 
(dramă, Germania,

ID2004). Cu: Martin 
WeiB, Moritz Bleibtreu, 
Herbert Knaup. R. 
Oskar Roehler

1:20 Mai mult decât bizar 
(ep. 5, doc. SUA,

01997)
2:10 Jurnalul TVR (r)
3:15 Stele de... 5 stele (r) 
4:40 Interes general (r) 
5:10 Lumea citește (r)
5:55 Puterea florilor (r) 
6:00 Celebritățile timpului
0tau (1 episod)

6:10 Cartea europeană. 
Club 27 (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit
0(film serial, 

reluare) 
10:15 Om sărac, om bogat

0(reluare)
11:15 Căutări disperate 

ti(film, r)
13:00 Știrile ProTv 
13:45 încurcături de familie

Elbună (comedie, SUA, 
2000). Cu: Alan 
Thicke, Joanna Kerns, 
Kirk Cameron, Tracey 
Gold. R.: Alan Metter 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0Cu: Eric Braeden, 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Familia Bundy (r) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

20:30 0 fată de milioane
T (dramă/sport, SUA, 

2004). Cu: Clint East- 
wood, Hilary Swank, 
Morgan Freeman, Jay 
Baruchel. R.: Clint 
Eastwood

23:00 Vacanța Mare 
(reluare)

23:45 K1
0:45 Luptă nud la nud 
1:45 O fată de milioane
Il(film, reluare)

4:30 K1
(reluare)

5:30 Vacanța Mare
(reluare)

6:00 Familia Bundy
(reluare)

Redacta Jurnal TV nu 
iți asumă răspundarea 

pentru eventualele 
modificări survenite in 
programele IV, după 

Inctiderai

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea.
Revista presei

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

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere

0(serial, Italia, 1999) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe ■
13:45 Abuz de forță (dramă, 

OISUA, 1986). Cu: 
Richard Crenna, John i 
Shea. R.: Michael 
Miller
Cazul real al unui avo
cat care lupta pentru a 
apăra onoarea unui 
bărbat de culoare 
omorât pe nedrept de 
poliția din Boston.

16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță, 
Sport Meteo

2030 Orașul infernului
ț '.acțiune, SUA, 1997). 

Cu: Pierce Brosnan, 
Linda Hamilton, 
Charles Hallahan, 
Jamie Renee Smith. 
Regia: 
Roger Donaldson 
Fără nici un avertis
ment, ziua devine 
noapte. Aerul ia foc, 
iar solul se transforma 
in teroare fierbinte.

22:30 Bărbatul mult visat
S(thriller, SUA, 199Z). 

Cu: William Katt, 
Michele Greene, 
Gabrielle Boni. R.: 
William R. Moses, 
Lysette Anthony, 
Patrick Cassidy

030 Observator (r) 
130 Concurs interactiv 
230 Furia extraterestră

(SUA, 2001)
4:00 Vivere (r)
530 9595 (r)

Capricorn *er‘

Aveți posibilitatea să faceți comerț cu. obiecte de artă sau" 
de lux, cu alcool, cu obiecte medicale. în orice caz, faceți 
tot posibilul să evitați speculațiile!

Vărsător

Există posibilitatea să obțineți bani din surse mai 
neobișnuite, din activități ce necesită originalitate și inven
tivitate. Nu cheltuți totul într-o zi!

Pești
Șefii vă vof remarca eforturile, partenerii de afaceri^ 

vor ajuta să realizați ce ați început, nu-i dezamăgiți. Folos.j.- 
vă creativitatea și inventivitatea!

10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Lege și ordine: în fața juraților

(r) 12:25 Câțiva pași spre un 
management mai bun (doc., 
r) 13:00 Motomagia (r) 14:05 
ABC... de ce? 1435 Aventuri 
din Kytera (s) 15:05 împreună 

în Europa! Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Hollywood reporter 17:00 
Vânătorii de comori (s) 18:00 
Lecția de management 1835 
Lege și ordine: în fața juraților
(s) 19:25 Ray Mears 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de 
știri 22:10 Campionatul de 
comedie 22:40 Home made.ro 
23:10 Coolmea distracției 0:10 
Mica Britanie (s) 0:40 Ray 
Mears (doc., r) 1:10 Tono
matul DP2 (r) 2:35 Detectiv de 
ocazie (film, r) 4:00 Bugetul 
meu (reluare)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s). Cu: Reynaldo Giane- 
cchini, Giovanna Antonelli 
11:00 Pariul iubirii (s). Cu: Pa- 
tricia Manterola 1330 Jură
mântul (r) 14:30 Iubire ca în 
filme (r) 1530 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA, 2005) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 Be- 
ttycea urâtă (s) 1930 Rebelde 
(s) 2030 Nu privi în urmă 
(dramă, SUA, 1998) 2230 0 
lume a fiarelor (s) 030 Jură
mântul (r) 130 Poveștiri ade
vărate (r) 230 Extravaganta 
Anastasia (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, comedie, 
SUA, 2002) 12:00 Look who 
is winning 13:00 Țara Iu' > 
Papură Vouă (divertisment) (r); 
13:20 Look who is winning 
1430 Miezul problemei (r) 
1630 Pentru o cauză dreaptă 
(s) 1730 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (div.) 20:15 Ce
le cinci neveste ale mele (co
medie, SUA, 2000) 22:15 Ca- 
bin Boy (comedie, SUA, 1994) 
24:00 Iustine (s)

9:00 Levintza prezintă (r) 
10:00 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 1230 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Pasiune obsesivă (ultima 
parte) (thriller, SUA, 2001) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Mondenii (reluare) 18:00 
Focus 19:00 Camera de râs 
19:20 Cele mai uimitoare 
filme din lume 20:00 CSI - 
Investigații (s) 21:00 4400 (s). 
Cu: Joel Gretsch, Jacqueiine 
McKenzie 22:00 Mondenii (ep. 
10, r) 2230 Focus Plus 
2330 Scara lui Jacob (dramă, 
SUA) 130 Focus (r) 230 Sun- 
set Beach (s)

11:45 Spitalul de urgență (r) 
12:45 Walker, polițist texan (r) 
13:45 Monștrii lui Brady (s) 
14:15 O familie ciudată (s) 
14:45 Lumea Pro Cinema (r) 
1530 Dispăruți fără urmă (r) 
1630 Iubire în lumina reflec
toarelor 17:00 Zile fericite (co
medie) 19:00 Terapie intensivă 
(s) 20:00 Entertainment News 
20:20 Dispăruți fără urmă (s) 
2130 Iubire în lumina reflec
toarelor (s) 22:00 Luptătoarea 
(dramă. Franța, 2004) 0:45 
Prețul libertății (ep. 10)

6:55 Viața dimineața. Matinal 
cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Misiune imposi
bilă (r) 930 Euromaxx 10:00 
Euromaxx (r) 1030 Fabricat în 
Germania (doc.) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 13:05 Euro
maxx 13:35 Fabricat în Ger
mania 1435 Lumea cărților 
15:35 Euromaxx 16:00 Essen- 
tze (r) 17:00 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 1730 
Pasul Fortunei 19:00 Știri 
19:20 Hobby Mix 20:00 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 
23:00 Cinema Blitz

12:50 Erin Brockovich (drann?,1 

SUA, 2000). 15:00 O
Cenușăreasă modernă (come
die, SUA, 2004). 1635 Lovi
tura (aventuri, SUA, 2004). 
18:00 Femeile adevărate sunt 
plinuțe (comedie, SUA) 19:30 
Cinema, dnema, dnema 2000 

Dragoste mare: Petrecere pen
tru Betty (Ep. 9, dramă, SUA, 

2006). 21:00 Dragoste mare: 
Botezul (Ep. 10) 21:55 Bun 
venit în Mooseport! (comedie, 
SUA, 2004). 23:45 Jiminy Glick 
în Lalawood (comedie, Cana
da, 2004).

11:40 Fabrica 12:00 Realitatea 
de la 12:00 13:20 EU, Româ
nia 14:00 Realitatea de la 
14:00 14:50 Realitatea bursi
eră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei. Cu 
Răzvan Dumitrescu 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:00 Tănase și 
Dinescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00 

fiUM&GMNlS 
8:00 Natura dezlănțuită C- ) 
Automobile americane recon
diționate 10:00 Motociclete 
americane 11:00 Confruntări 
și fiare vechi 12:00 Megacon- 
structori: Centrala din Algeria 
13:00 O pradă mortală 14:00 
Natura dezlănțuită 15:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Cursa 17:00 Cum se 
fabrică 18:00 Motociclete 
americane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Megaconstruc- 
tori: Cea mai rapidă mașină 
din lume 21:00 Un pas mai 
departe 22:00 Medium la 
locul crimei 23:00 Anatomia 
unei echipe de Formula 1

made.ro
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Deva (E.PJ - Pe slte-ul Ministerului Muncii găsiți Clasi
ficarea Ocupațiilor din România (COR); elementele de 
metodologie a elaborării și medul de utilizare a clasi- . 
flcării; descrierea grupelor majore etc.

Li se fac popriri pe pensii

CORS VALUTAB BNR • 8.M.I007
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1 euro_______________________________________ 3,3747 lei

1 dolar american____________________________2,5980 lei
1 gram aur 54,3414 lei

RABARR
*22/*//* ***** *»/***>***»*» *J -2-2 ■*«■**

Amplasarea aparatelor radar în date de
09.02.2007: _______________________ __
- DN 7: lila - Zam - limitââ jud. Arad;,
- DN 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
■ Dea: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihal Eflnlnescu.

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

Cabinet medical Individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-* 
731509._________________________________________________

Cabinet Chirurgie maxllo-fadală, dr. Zuberecz 
Rlchard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-» 
717686.

Bl La aproximativ 2700 
de pensionari hune- 
doreni li se rețin sume 
de bani din pensii.

Clara Păs_______ .__________
clBra.pastgilnfornimedia.ro

Deva - Aproape 2700 de pensionari din județul Hunedoara sunt înregistrați la Casa Județeană de Pensii cu rețineri din pensie pentru că nu au efectuat diferite plăți. Unii dintre ei se află în această situație fie pentru că s-au împrumutat de la diverse bănci, fie pentru că au girat alte persoane care au luat credite, persoane care au uitat ulterior să-și mai plătească datoriile, punându-i pe pensionari să achite ratele restante în locul lor. Cele mai multe rețineri au ca obiect sume ce nu au fost achitate la timp către Cooperativele de credit și Casele de ajutor reciproc care au împrumutat bani pensionarilor, au declarat surse oficiale din cadrul Casei Județene de Pensii Hunedoara.
Pensii alimentareDeși sunt cunoscuți ca fiind primii care se prezintă la asociațiile de proprietari, la primării sau fisc, pentru a-și

4

HUUniGțU BUBUEBE
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (96)

SNP 0.6100 0,83
SIF1 3.4100 0,29
BRD 21.4000 0,47
IMPACT 0.7150 0
BIOFARM 0.7200 0
ANTIBIOTICE 1.9100 0
TEL 39.7000 -1,49
ROMPETROL 0.1100 1,85
SIF3 3.1800 0
SIF5 3.6000 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Protecție pentru victime
Deva (S.B.) - „Protecția victimelor traficului de persoane - între lege și practică” este noul proiect dezbătut la Deva prin implicarea Fundației Conexiuni. El a prins contur din necesitatea aplicării unei protecții adecvate victimelor traficului de persoane și în urma sesizărilor ONG-urilor. Parteneri de proiect sunt Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba-Iulia. Reprezentanții Conexiuni au pus problema adăposturilor, destinate victimelor aflate sub protecție, specificând faptul că „există

ÎNCEPĂTORI

Mersul trenurilor - modificat
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.

1 6
6 9

4 3 7 1 5
4 7 8

2 9 4
6 5 1
8 5 1 2 3

2 1
2 , 6

Deva (C.P,) - Circulația trenurilor va suferi unele modificări, informează Regiohala de Transport Feroviar de Călători Timișoara. Astfel în perioada 12-28 februarie (fără zilele de sâmbătă și duminică), trenurile personale 2383 și 2308 Teiuș - Deva și retur se anulează pe distanța Sime- ria-Deva și retur. în aceeași perioadă, trenul personal 2711 Lupeni-Deva se anulează pe
AVANSAȚI

5 4 1
9 2 6

8 4 3
6 1 8

7 5
4 8 5

9 7
3 6 2 5

6 8 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

6 7. 1 9 4 8 3 5 2

3 5 2 6 1 7 9 8 4

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

1 9 4 8 6 5 2 3 7
76 8 1 3 2 4 9 5

8 3 6 5 2 1 7 4 9

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

.3 8 9 4 7 6 5 2 1

4 2 1 5 3 8 6 9 7

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

6 4 7 3 9 5 8 12

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

Sediu nouHunedoara (C.P.) - Banca Românească a inaugurat ieri o nouă sucursală la Hunedoara. Sucursala Băncii Românești din Hunedoara este situată pe Bulevardul Dacia 6 bis. Asemenea sucursalelor nou înființate și noul sediu are o structură funcțională modernă oferind clienților, persoane fizice și juridice, întreaga gama de produse și servicii: conturi curente, operațiuni de trezorerie, facilități de creditare, instrumente de economisire, credite avantajoase, cârduri de debit VISA și de credit Mastercard, servicii Western Union. De asemenea, dispune de un ghișeu de schimb valutar și de un bancomat (ATM). Până la sfârșitul anului banca vrea să aibă alte 70 de noi sucursale.

Pensionarii sunt sfătuiți să evite să gireze persoane care iau credite bancareachita la timp cheltuielile de întreținere sau impozitele, s- au înregistrat și cazuri când pensionarii figurează cu restanțe la plata acestor datorii. Astfel, pe lista reținerilor ce le face Casa Județeană de Pensii Hunedoara, se numără restanțe neplătite către asociațiile de proprietari, impozite și taxe către primării, rate 
victime care nu au acces la adăpost și, totodată, sunt adăposturi goale! Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că primirea și cazarea lor este condiționată de autoritățile locale care cer acte care să ateste că victima are domiciliul în localitate! Așa se întâmplă la adăposturile din municipiile Hunedoara și Deva!” susține Lenuța Angalita, președintele Fundația Conexiuni. O altă problemă apărută este acompanierea acestora. Din totalul de 10% dintre victimele identificate doar un procent de 4-5% beneficiază de acompaniere în cadrul unor servicii specializate.
distanța Simeria-Deva. în data de 16 februarie, trenurile personale 2307 Teiuș-Deva și 2346 Deva-Blaj se anulează pe distanța Simeria-Deva și retur, „înainte de efectuarea călătoriei, pasagerii sunt rugați să solicite la stațiile și agențiile CFR informații privind rutele și orarul trenurilor”, recomandă Vaier Venter, șef divizie în cadrul CFR Călători Timișoara. 

Deva str.Uipia nr. 15
Toi.. MO .0)254-219294: 215770: 0728AS55578; Fax: <-40-(0)-254 218151: t- inail. offic.<s clKvscjtideva.acoml^n., 

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
F IERARI BETONIȘTI

ZIDARI
FAIANTARI

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO K

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

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

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

restante la bănci și locuințe, chirii.„Un alt motiv al reținerilor sunt pensiile alimentare care se plătesc copiilor, soțiilor sau soților, câteodată chiar și părinților”, au precizat sursele citate.„Comparativ cu anul 2005, reținerile din pensii au scăzut cu 5 la sută, iar numărul 

Redare audio Ml

marele 
PREMIU

■ EURO-GSM hunwdoam; B-dul Dacia, nr. 6A; B-dul Dacia, nr. 19; B-dul Corvin, nr. > 
• BBRO-GSM Ornai Ulpta Shopping Center, staj 1
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Am scris pe << 
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Am scris pe telefonul meujp*
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■

celor care figurează cu astfel de rețineri are o pondere de 2,25 la sută din totalul pensionarilor aflați în baza noastră de date. Nu putem spune că ne confruntăm cu un fenomen de masă”, a declarat Ionel Ciobanu, directorul instituției. în județul Hunedoara se află în plată 120.000 de pensionari.

http://www.mmssf.ro
clBra.pastgilnfornimedia.ro
mailto:office.deva@dleva.acomin.ro
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• Eșec. PSD cere Guvernului să își asume eșecul Fondului Proprietatea și să găsească, în cel mai scurt timp posibil, o altă modalitate pentru a-i despăgubi pe proprietarii care au fost deposedați abuziv de regimul comunist, afirmă deputatul Cos- min Nicula. (M.S.)
Gunoi mai
scump

Hunedoara (I.D.) - Din cauza închiderii, la sfârșitul anului trecut, a depozitului de deșeuri menajere Hășdat, S.G. Sa- lub S.A. și-a ajustat tarifele practicate pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere de la populație și de la agenții economici. Mărirea prețului este justificată prin creșterea distanței de transport până la locul unde se depozitează a- cum deșeurile Hunedoarei (Depozitul de deșeuri menajere Simeria), precum și a aplicării unei taxe de depozitare percepută de agentul economic care gestionează acest depozit. Tariful este de 2,39 lei/lună plus o cotă parte din chiria lunară pentru europu- belă care e de 3 lei.

Colectarea deșeurilor

Locuri de muncă

Misiunea orelor de
■ Un număr de 60 de 
profesori din județ au 
participat la un seminar 
pe teme teologice.

Florin Oancea

Piste
Deva (M.S.) - Pistele 
speciale pentru bici- 
diști lipsesc din ma
rile orașe hunedore- 
ne, doar municipali
tatea din Deva având 
în intenție să aloce 
bani pentru aseme
nea investiții, Primă
ria Deva are cuprinsă 
în programul de in
vestiții pe acest an 
construcția unei piste 
speciale pentru bici- 
cliști, în lungime de. 
aproape cinci kilome
tri. Lucrările vor înce
pe în martie și se vor 
încheia în august, a 
declarat viceprimaruî 
municipiului Deva, 
Florin Oancea. Inves
tiția se ridică la a- 
proape 1,5 mii. lei, 
pista urmând să fie 
construită de la Casa 
Cărții până la maga
zinul Tineretului și de 

aici, pe partea cu 
Piața Centrală, până 
în Ceangăi. Anul tre
cut au fost consem
nate 7 evenimente 
rutiere grave ale că- . 
ror victime au fost 
bicicliștii.

Hunedoara (I.D) - Anul trecut au fost finalizate în proporție de 60%, lucrările de infrastructură, în Parcul Industrial Hunedoara. Mai mult de jumătate dintre cele 24 de parcele dispun de toate utilitățile necesare dezvoltării unei investiții. Cinci firme și-au adjudecat, la finele lui 2006, concesiunea unor parcele; aceste societăți își vor finaliza lucrările de investiții în 2007 și își vor începe efectiv activitatea în maxim doi ani de la data semnării contractelor de concesiune. BTG Internațional, una dintre primele firme care își desfășoară activitatea în Parcul Industrial, dorește să își extindă activitatea și, în acest sens, face noi angajări, iar firma Smilo își va definitiva investiția la sfârșitul lunii mai. Practic, numai firmele existente la această oră în Parcul Industrial vor crea, la sfârșitul investițiilor, peste 700 de noi locuri de muncă.

Hannelore AcARNULESEI

Deva - Un seminar pe tema religiei în școlile hunedorene a reunit, astăzi, la Deva, peste 60 de profesori de religie din județ. Seminarul a fost condus de doi profesori universitari de la Facultatea de Psihologie a Universității Babeș- Bolyai din Cluj. „Scopul seminarului este legat de perfecționarea profesorilor de religie, afirmă Adrian Roșan, profesor universitar de Didactica Religiei. La ora de religie învățăm aspecte legate de istoria bisericii, dar și elemente legate de cultura, și spiritualitatea românească. Ne gândim și cum, prin edu-

cația religioasă, se realizează postulatele misionare ale bisericilor. Altfel, rămâne ora în care îi informăm pe elevi. Iar elevii trebuie informați dar și formați”, concluzionează teologul. La seminar au participat profesori de religie ortodoxă, dar și teologi ai altor confesiuni.
Religia pentru tineriDacă cei mai mici primesc întotdeauna orele de religie cu sufletul deschis, liceenii, spun profesorii, nu sunt întotdeauna deschiși pentru apropierea de Dumnezeu. „în ceea ce privește liceenii, părerile sunt împărțite”, afirmă Dacia- na Vonu, profesor de religie la Liceul de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” Deva. Profesorii de religie cred că apropierea de Dumnezeu îi poate ajuta pe tineri să treacă peste unele pro-

Profesorii de religie au dezbătut rolul pe care îl au în școalăbleme. Un preot din Valea Jiului spune că mulți tineri au găsit soluția pentru problemele lor în Biserică. în școală, religia este privită de elevi ca o oră în care se simt liberi. „Profesorul de religie vine, sau ar trebui să vină, cu căldură. Mulți copii vin să-mi spună despre problemele lor din familie. Eu încerc să-i atrag spre sfânta Biserică, spre taina Spovedaniei. Să nu

rămână doar cu participarea la ora de religie. Asta nu ajută, doar să fie informați”, afirmă preotul Flavius Țârlea, profesor de religie la Ani- noasa. Dar dacă părinții lor au învățat în școală economie politică și materialism dialectic, tinerii de azi nu mai sunt îndoctrinați. Ei participă la orele de religie cu plăcere, fiind considerate ore de meditație și libertate spirituală.
Tragedie pe șoselele județului
■ O femeie și-a pierdut 
viața și o altă persoană 
a fost grav rănită într-un 
accident de circulație.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Gurasada - în urma unui grav accident rutier, o tânără de 27 de ani, din Târgu Jiu, și- a pierdut viața, în afara localității Gurasada. Conducătorul unui autoturism Dacia 1310 Break, Albert C., de 27 de ani, din municipiul Târ

gu Jiu, județul Gorj, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, a derapat și a pătruns pe con- trasens, intrând în coliziune laterală cu autotrenul marca Mercedes cu semiremorcă, condus de Nicolae Alin C., de 34 de ani, din Cisnădie, județul Sibiu. în urma impactului violent, pasagera din autoturismul Dacia, Ileana C., ocupantă a locului din partea dreaptă față, și-a pierdut viața, iar conducătorul autoturismului a fost grav rănit. Pentru

scoaterea victimelor dintre fiarele contorsionate ale autoturismului a fost nevoie de ajutorul unui echipaj de des- carcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu de Hunedoara”.Traficul rutier în zonă a fost blocat aproximativ două ore, iar coloanele de mașini s-au întins pe mai bine de zece kilometri în ambele sensuri de mers. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragicul accident rutier.

Ecologizare
Petroșani (M.S.) -Autoritățile locale din Petroșani și Lupeni au câștigat un proiect în valoare de 900.000 de euro, din fonduri Phare, pentru ecologizarea zonei turistice Parâng-Straja. Vor fi amenajate rampe și platforme de colectare selectivă și se vor achiziționa mijloace de transport a gunoiului. Lucrările de ecologizare vor începe în acest an.

Proteste ale energeticienilor
■ Sindicaliștii de la Ter
mocentrala Mintia vor 
picheta sediile minis
terelor din Capitală.

Deva (M.S.) - Un număr de 25 de sindicaliști de la Termocentrala Mintia vor picheta sediile ministerelor Economiei și Comerțului, Finanțelor Publice, Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ANRE nemulțumiți de modul în care sunt soluționate revendicările salariaților din sectorul energetic. Acțiunea de pichetare este organizată de federațiile

sindicale din sectorul energetic și este programată în zilele de 13 și 14 februarie, între orele 10-12, a anunțat președintele Sindicatului E- nergeticienilor de la Termocentrala Mintia, Emil Oprean.Sindicaliștii solicită ca activitatea de reparații, externa- lizată din anul 2003, să revină în cadrul societăților de producere, transport și distribuție pe care le deservesc, reducân- du-se astfel costurile. De asemenea, sindicatele cer o creștere de 35 la sută a salariilor din sectorul energetic, astfel ca acestea să ajungă, în anii

Sindicaliștii de la Mintia își cer drepturile la Bucureștiurmători, la nivelul celor din UE. Federațiile din energie mai solicită elaborarea unui studiu de impact asupra sectorului energetic din perspectiva integrării României în UE și reglementări care să prevadă transparență în vânzarea

energiei electrice. Pe lista de revendicări a sindicatelor sunt încrise și revizuirea criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii energetice și a reglementărilor care contribuie la siguranța în funcționare a Sistemului Energetic Național.
Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

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

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajații S.C. 
Inform Media S.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I și II. 
Extragerea se va face o dată pe 
luna, in mod aleator, din baza de 
date a abonatilor CL Relații supli
mentare la tel. 211275, int. 8806.

JURNAL CUVÂ®|
DEVASAT SHOP

isarul-șef rămaa© m

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

CONCURS

T B

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
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• Revine la prima echipă. Marian Con- stantinescu, care în ultima perioadă a fost trimis să se antreneze cu echipa a doua a clubului Jiul, a fost chemat în cantonamentul din Antalya. „M-a sunat antrenorul Marin Tudorache și mi-a spus să mă prezint |a echipă și să-mi reiau antrenamentele", a spus acesta. (C.M.)
• Visele lui Bicfalvi. Juniorul Jiului, Eric Bicfalvi (18 ani), a afirmat că nu a avut nici o emoție atunci când tehnicianul Emil Săndoi l-a introdus în teren în meciul dintre naționalele de tineret ale României și Moldovei și că vrea să joace la prima reprezentativă. (C.M.)

„Reuniune" FRF la Deva
Deva (C.M.) - Reprezentanții cluburilor din seriile cinci și șase ale Ligii a III-a se vor întâlni, la Deva, la Hotel Wien, în perioada 13-14 februarie, la o consfătuire organizată de Federația Română de Fotbal în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara. La consfătuire sunt așteptați președinții sau directorii generali ai cluburilor respective și oameni importanți din staff-ul FRF între care președintele Mircea Sandu, secretarul Adalbert Kassai și directorii Ionuț Lupescu, Dumitru Mibalache, Mircea Rădulescu, /iorel Duru, Iustin Ștefan și George Mara, președintele FC CIP Deva. „Tematica reuniunii este legată de îmbunătățirea activității fotbalistice la nivelul eșalonului trei. Se va discuta despre perfecționarea activității cluburilor, licențierea și infrastructura cluburilor și formarea și pregătirea antrenorilor. în plus, va fi analizat sistemul și programul competițional și se vor căuta soluții pentru o mai bună comunicare și cooperare 'Mre cluburi, FRF și AJF-uri”, spunea •siircea Sîrbu, președintele FRF Hunedoara.

FC CIP
■ Provocată la un ami
cal de Olimpic Simeria, 
campioana a făcut 
spectacol.

ClPRIAN MARINUȚ______________________

ciprian.marinijt@informmedla.ro

Simeria - Echipa momentului în fotbalul de sală din România, FC CIP Deva, a încântat publicul și a impus respect chiar și în cadrul partidei amicale pe care a disputat-o, ieri, la Simeria, cu formația locală Olimpic din Liga a Il-a. Campioana României a făcut spectacol și a învins la scor, provocând numeroase reacții admirative în tribune (ăștia parcă-s brazilieni!), chiar dacă antrenorul Karoly Gașpari nu a avut la dispoziție întreg lotul, Molomfălean, Bârcean și Stăncuța lipsind motivat.
Replică onorabilăGazdele au jucat, curajos în prima repriză, reușind să conducă de două ori pe tabelă cu 2-1 (min. 8) și 4-3 (min. 18),
Rezervele, indolente
■ Echipa secundă a 
Minerului a tratat cu 
superficialitate jocul cu 
Mureșul.
ClPRIAN MARINUȚ______________________

clprlan.marlnut0lnformmedla.ro

Deva - Mureșul Deva (locul doi în Liga a III-a) a pus mai mult preț decât adversara sa pe amicalul cu ocupanta locului trei în liga secundă, Minerul Lupeni, iar rezultatul s-a văzut la final pe tabelă.

și-a onorat blazonul

FC CIP $i-a arătat încă O dată clasa (Foto: Traian Mânu)întrucât devenii s-au acomodat ceva mai greu cu suprafața de joc, sala din Simeria fiind mai mică decât cea din Deva. Totuși, CIP a avut avantaj (5-4) la pauză, devenii surprinzându-și adversarii cu câteva scheme bine lucrate. Apoi, în repriza secundă, campionii au controlat autoritar partida, profitând și de faptul că sime- rienii au căzut fizic. Astfel CIP a marcat de șase ori, iar Olimpic nu a mai reușit decât un gol.
După o primă repriză echilibrată, echipa antrenată de Gică Barbu a dominat repriza secundă în care la Minerul au jucat rezervele și jucătorii aflați în probe și a învins cu 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Bițiș din penalty, după ce Pisoiu a fost faultat în careu. Aflată la al doilea amical din această iarnă (după 0-1 cu Corvinul), Mureșul a părut într-o bună dispoziție de joc, deși tehnicianul Gică Barbu nu a avut la dispoziție patru jucători im

“Prin acest meci am dorit să facem o inaugurare festivă a sălii care în această iarnă a fost modernizată cu sprijinul Primăriei Simeria și al sponsorilor. S-a montat o tribună de 100 de locuri, s-au pus porți noi și s-a retrasat sala, astfel că FRF a omologat-o pentru a găzdui meciuri în Liga I și Liga a Il-a. Obiectivul echipei Olimpic care e formată exclusiv din jucători din Simeria rămâne menținerea în liga secundă”, afirma Horațiu Za- iu, președintele clubului Olim- 
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A marcat: Bițiș (min. 60 din penalty)
Mureșul Deva: Moldovan - Lăcătuș, Zaiați, Dosan, Ordean - Vălășutean, 
Bud, Polvrea, Pisoiu - Chelariu, Szemely. Au mai jucat: Horvath - Bițiș, 
Păuna, S. Boloș, Salamon. Antrenor - Gică Barbu.
Minerul Lupeni: M. Rus - Pop, Csik, Luca, Tâlvan - M, Niculescu, Vezan, 
Itu, Bulzan, Torok - Spinoke. Au mai jucat: Corneanu (Cîrstina) - Cireș, Cîm- 
peanu, Neagu, A. Rus, Daj, Ov. Niculescu, Miovici, Boubătrân, Diacpnes- 

cu. Antrenor - Dan Mănăilă.
Arbitri: Sorin Ciotlăuș - Cristian Petrean și Alin Mariș (toți Deva).

portanți accidentați: Raho- veanu, Lintaru, Șuvaina și Baciu. în schimb, Minerul s-a arătat destul de în urmă cu pregătirea, iar rezervele și jucătorii aflați în probe s-au

Olimpic Simeria - FC CIP Deva 5-
11 (4-5)
Au marcat: Ov. Buta (5, 18), 
Popovici (8), Danciu (13), Jig- 

mond (32) / Gherman (4, 12, 33), 
Al- loani (11, 22, 24, 31), Dobre 
(19, 34), Tomescu (20), Matei 
(39).
Olimpic: Șendrilaru, Deak - 
Mihăiescu, Ov. Buta, CI. Popo
vici, B. Buta, Moglan, Jigmond, 
Ad. Popovici, Moț, Danciu, Filip, 
Corne, Pleian. Antrenor - Adri
an Costea..
FC CIP: Juverdean, lancu, Beji- 
nariu - Gherman, Matei, Dobre, 
Al-loani, Tomescu, Șotârcă, Lupu. 
Antrenor - Karoly Gașpari.
Arbitri: Edy Kovacs și Alin Cîrstoiu 
(ambii Deva).

pic. “Sprijinim echipa, pentru că există emulație în rândul tinerilor care iubesc acest sport. Dorim să le asigurăm condiții cât mai bune, astfel că am înaintat un proiect la Guvern prin care solicităm construirea unei noi săli de sport mai mari”, afirma primarul orașului Simeria, Petru Păun Jura care a asistat la meci.

dovedit mai mult decât apatici, antrenorul Dan Mănăilă certându-i deseori. Mureșul va susține următorul meci amical sâmbătă, tot pe teren propriu, cu CSM Reșița.

Vrei ca CLșă^l aducă EURQ-premii? Câștigă în 27 februarie:
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după Sărbători, cu siguranță ai rămas fără banii Fă-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o 
lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la concurs cu 
copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!

------ --

O rată mică pentru o casă mare!

Ai verde pentru 

planurile tale

REGULAMENT: l.s acest concurs nu pot 
participa angajați! S.C. Inform Media 
S.R.L. și nici rudele acestora de gradele 
I si II Relații suplimentare la tel 
211275, mt 8806.
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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, 
parchet, gresie + faianță, et. 2, zona luliu Maniu, 
preț 1,350 mld., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, b-dul Decebal, et. 3, st 55 mp, 
contorizări, preț 42.500 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• semldecomandate, 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, et 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, preț 32.000 euro, tel, 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et. 2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat, .preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona piață, centrală termică, dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971.(A2)
• dec, parchet, faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin. met 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• eemldec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3) 
e drtufagreile, faianță parchet, balcon închis, 
etaj Intermediar, zona Dacia preț 970 ml I, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
e zona Piață etaj Intermediar, decomandate, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie modificată ocupabll Imediat, 
preț 39.000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Mihal Viteazul, balcon 
mare, modificat, bucătărie modificată centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță 
ocupabll în 24 ore, preț 39.000 euro negociabil, 
tel.0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandată zona Goidu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată preț 118.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808 (A4)
• zona Mărățtl, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabll Imediat, parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• ota| 2, zona Zamflrescu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare șl electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron negociabil, tel. - 0723/251498, 
0745/302200. (A4I-
• eta| 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, eta| intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400. 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684, (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324, (A7)
• pe Tltu 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)
• fa blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)

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 in 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, 
eontactați-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) I

• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lfc. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona 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)
• dec., camere cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, Bd. 1. 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, semldecomandate, 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. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42,000 euro, tel. 
0730/47427! 740/535095. (A4)

vând ap. 3 camere (05)

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

• Deva, Liliacului, etaj 4, izolat, 2 băi, beci, 
uscătorie, interfon, apometre, repartitoare, fără 
îmbunătățiri, preț 148.000 ron; fără intermediari. 
Tel. 0729/412550,0740/124232.(T)
• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică, amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent zona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băi, 
preț 168.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Minerului, etaj intermedair, 
balcon, centrală termică, preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, 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 Lldo, 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. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., etl, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, 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, in 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, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec., bala (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. 231800 (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, 
(AU)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Dava, 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.0730/474975,0740/535095 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• transformat In 3, living, termopane, centrală 
termică, mobilat și utilat la chele, preț 235.000 
ron. Tel. 0745/253413. (T)
• zonă centrală, 80 mp, 2 balcoane, termopane, 
parchet laminat, ușă metalică 2 băi cu gresie și 
faianță, preț 180.000 ron. Tel. 0254/611615, după 
ora 16, și 0749/065938. (T)
• centrală termică parchet, gresie + faianță 
garaj, boxă, et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, et 1, parchet, 2 băi, balcon mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent, zona Dorobanți, amenajat modern, 
st=110 mp, preț 65.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie ■ spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Carpațl, 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. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL Laleleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec., 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Progresul, preț 55.000euro neg., tel. 231.800. (A9)

VinziCumperi închirieziSchimbiCauți

Capital sodal subscris șl vărsat 115.735.065,41» * RB-PJR-32- 
045/15.07.1999 ‘ RC-J 20/40/2 OO 3 * C.U.I-15126725

BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA 
SUCURSALA DEVA

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi, 
pentru Reprezentanța Hunedoara

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 18ani- 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. 4 camere (08)

• decomandat», fără îmbunătățiri, ofer 
150.000 ron, nu sunt agent imobiliar, 
informații tel. 0723/756528. (8/29.01)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• 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)

• caiâ In Geoagiu, 4 camere, 2 holuri, baie, 
cămară, 2 intrări, pod, pivniță, bucătărie de 
vară, garaj, curte, grădină, gaz, preț nego
ciabil. Tel. 0726/694936, 0721/089191. 
(3/12.01)

• cată 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)

• Deva, Qh. Lazăr 26,2 camere, bucătărie, hol, 
baie, cămară, terasă, boxă demisol, pivniță, 
magazie, garaj, încălzire centrală, grădină 750 
mp, negociabil. Tel. 260526,214801. (T)
• nouă, Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 128.000 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 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 2 camera, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală, preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
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)
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• 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 băl, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725, (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro. neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro. neg., tel. 0745/786578 (A8)
• în Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living. 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST - 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• uregent în Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST- 800 mp, zona Parc, Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul! in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte.ST - 580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• Brad, zona Țărățel, casă cu 2 camere, h 
pivniță, grădină, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona Buceș, casă 5 camere, anexe, teren, 
apă curentă, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, zona Hertești, șură, grădină și 2 ha teren, 
preț atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, zona centrală casă cu 5 camere, living, 
anexe, garaj, incălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613X 
0788/040.490. (A10) .
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 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)

Alege CL pentru anunțul tău
RECLA\

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0768/040.490.0788/158.483. (A10)

Cumoăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• 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)
• 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)

• casă 3 camere, anexe, grădină, comuna 
Dobra, satul Stretea, nr. 1, preț negociabil. 
TeL 283312. (3/74)2)

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

• casă in Bărcea Mare, construcție nouă, 
cărămidă, 2 camere, bucătărie cu gresie, 
cămară, bale, pivniță, pod, magazie, garaj, 
încălzire cu gaz, sobe de teracotă, 
zugrăvită, mobilată, curte, grădină peste 
1000 mp $13 ha teren, preț 1004XX) euro. Tel 
212428X11/294)1) '

• casă In satul Bretea Mureșană, loc central, 
preț negociabil. Toi 0254/21SB5. (T)_________

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, 
23206 A3)

Vana garsoniere (19)

• Simeria, zona pieței, 27 mp, etaj 4, balcon, 
ușă metalică, preț 54.500 ron, negociabil. 
Tel. 0722/281322. (3/8.02)

• zona Carpațt etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
75.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• 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) ptr. informații

jgy O picătură din natură
Te plictisești? Atunci vino să ne vizitezi!

S-au deschis granițele, 
s-a deschis cel mai mare 
magazin de animale mici 
în Debrețin, str. Szent 
Anna (colț cu str. Varga)!

• zona Zarand, etaj 1, balcon închis, centrală 
termică, termopan, ușă metalică, faianță, sau 
schimb cu apartament 2 camere, diferență, preț 
negociabil. Tel. 0722/316549, după ora 17. (T)
• semidecomandat®, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, contorlzărl, parchet, gresie, 

viță, balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
J00 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., amendată, etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona l.Maniu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, zona Zarandului, preț 65.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 

■’nedlar, Dacia, preț 20.000 euro, tel.
Or^/154401,227542, seara (A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, bale șl 
bucătărie, balcon închis, contorlzărl, 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, 

partitoare, balcon închis,etaj Intermediar,
jna Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

ZHEs 
nopT»

Acvarii unice de 3.000
• ți 7.000 litri! Puteți 

cumpăra pe loc 200 
specii de animale 
ți puteți comanda 

din încă zece mii de 
specii! Gamă dFfm
unică de plante țuJM 
pentru acvariu!

Răspundem !a orice cerințe, de ia cele mai simpie până la 
cele de lux: o gamă larga de acvarii, terrarii, construire, 
proiectare, execuție, întreținere, accesorii.

Alte reduceri 
pentru 
comercianți!

E-PET.hu
Debrețin, str. Szent Anna (colț cu str. Varga) 

Tel. 0036/30/3816969, OO36/52/31153O. 
Program: luni—vineri, orele 10:00-21:00.
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RECLAME

Județul Hunedoura. ROMÂNIA, lei. 004G 726/ 777.606
c-miilli nffiee^ptniduiiL'ataleri.,rri
Se warhcțlt! In H mhiie: enplezi. franceză germ un A. (75918)

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA .F.N. S.A.

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate,
credite pentru:
• Pet£aiâ££^JU]£Lâfa£@n o Capital tte lucru etastitii ! 
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate șl fără activitate ! 
web: http7/www.aur<x,a.oom.ro

(tef tel.: 0254 219112,2», 0726/223889,0726/118355

I
Ferii Ffesta Ambiente df la S.2^1 euro, preț C!P
Ferd Fusion reducere 500 euro
Ford Fem reiluim w«
Foni Motrâeo diesel Ambiente de la 13.S90 em
Ford M«o besaaâ Ambfetrte, de in 11240 euro

■ /'PKMINEXFORs
DF/A

SOCIETATE DE MlC-țOHNAI¥7ARJE 
AURORA l-E.IM. S.A

i acordă I.M.M. și persoanelor fizice autorizate excelente oportunități de 

demarare și finanțare a afacerilor prin:
CREDITE IN CONDIȚII AVANTAJOASE

■ împrumuturi și pentru firme nou înființate și fără activitate

■ Valoarea creditului, până la 25.000 euro

- Operativitate in acordarea creditului
- împrumuturi de refinanțare

- Formularistică simplificată

- Dobânzi reduse centru împrumutul standard

- Dobândă zero pentru credite pe termen foarte scurt 

Informații: tel. 0254/219.112,0254/219.580,0726/118.355 sau 0726/223.889 

Deva, str. M. Kogălniceanu (vls-a-vis de Ulpița), nr. 4

AICI 
POATE 

FI 
RECLAMA 

TA!

a.oom.ro
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LEGENDĂ AGENȚII
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• zona Dada, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 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 
21.000 euro neg., tel. 231 «no. n?4O/317.314. (A9)

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

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, Mărâștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
A9)

Vând alte imobile (27)
• Brad, zona Blăjenl, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel, 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

• 700 mp teren, în Vețel, pe Valea Muncelului, fs 
65 m, utilități în apropiere, la drum de beton, 
proiect pentru cabană, preț 4800 euro. Tel. 
0730/362847. (T)
• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

e Intravilan 4000 mp, la șosea asfaltată, racor
dare gaz, conductă apă curentă și canalizare. 
Tel. 0729/055585,0254/212803, după ora 18. (T)
• Intravilan In Băcia, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452.(T)
e pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
e Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
e intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, între case, 
creț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, teren intravilan, st= 1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=155C mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• 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 zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• la DN7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 eure/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teran extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6,000 
mp -18.000 mp, situat între Deva șl Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp Intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• st ■ 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
■ teren Intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400. 
0724/169303,0742/005228. (A5)
e Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect șl branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, 4 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg,, 
tel. 0745/786578. (A8)
e Intravilan, In Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS
- 18, utilități în zonă, preț 80 euro/mp, tel. 
212.141,231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel, 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva, zona Dorobanți, S - 220mp, F - 
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel, 0745/511.776 (A9)
• urgent, teren Intravilan, 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.0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva 1800 mp intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha intravilan, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/lnchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 într-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu ■ 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orățtie ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Wa ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat ■ Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chlzid);
8. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) _
Sintuhalm nr. 25 g

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+1+ terăn, 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=90 
mp, grup social, termopane, Intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărățtl, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, t»l.0745/70.57f A8)

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

"L-ol Computer ’ 
' Rol Troubleshooters j

r m n i n n v r. n t v r r

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,§ 

vânzări calculatoare, îș 
imprimante la 230441

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

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 
8

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei SB/10 g 

tel. 0354405-002,0254-235509 s

3300 2 5 - Deva
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail : sumprod@rdslink.ro

79,99RON/SET*

DOUĂ ȘTAMPILE DINTR-UN FOC I

BENE
Internațional

calculatoare’ monitoare

UNA PENTRU BIROU
M UU L/C7C3 I UNA PENTRU BUZUNAR !

imprimante * accesorii pc
importator direct sisteme noi șl second hand

în limita 
stocului!

(748775)“Pentru diametrul de 24 mm|

ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE 

35 LEI 45 LEITOTU—UMA,:»
COMPLEX COMERCIAL

PALIA ORĂȘTIE &

1? I I OIZ I I LIMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ^X ^X | I 11-1 I | INF.LANr. 0729/986 0B7
I XlF X# MMM MM ■ CV-UL LA FAX 0254)216 022

angajează:

DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr 11( LÂNGĂ CLUB RENO ) SI QRAȘTIE-COMPLEX PALIA

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 90 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat cbmplet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec., mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț400 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)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Cumpâr terenuri (22)

• In Deva, minim 50 m deschidere, pentru 
benzinărie, Tel. 0740/218164. (T)

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

Imobile chirii (29)

• Închiriez depozit, In Deva, 900 mp. Relații 
la M 0724/285438. (11/2X2)

• vând Dada 1310, af 1990 și set motor nou, ur 
proprietar, preț negociabil. Tel. 0254/21351 
0744/616167 (T)
• vând Dada 1310, af 1999, cu instalație pe 
(GPL), cutie 4 trepte, preț 6350 ron, negoc 
Tel. 0751/202341. (T)

• închiriez in regim hotelier cameră, cu baie, 
mobilată utilată, termopan, centrală termică, 
preț 80 ron/noapte. Tel. 0721/055313. (T)
• oier pentru închiriere apartament 2 camere 
decomandate, etaj 2, Deva, zona piață mobilat 
occidental, centrală termică, preț 250 euro/lună 
cu taxe incluse. Tel. 0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, utilat, contorizări, mobilat, etaj 2, 
str, luliu Maniu (Tineretului), preț 150 euro/lună 
Tel. 0742/744353. (T)

• vând Dacia 1310 TLX, af 1990, în stare de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0720/400457. (T)

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

Auto străine (37)

• vând urgent Volkswagen Passat Variant 
1,9 TDI fu 11-options, consum 4,5 - 51, af 1994, 
preț negociabil. Tel. 0740/130417. (5/6.02, 

L---’—----- -  -L-—, . . ~
• vând sau schimb Espero 1,8 automa; 
autoturism cu consum mic. Tel. 0723/3950A (
• vând Volvo 244 GL, CI, numere noi, piese 
schimb; casă grădină dependințe, teren arai 
pădure și polizor trifazic, diametrul 300, neg 
Ciabrl. Tel. 0721/614402, (T)
• vând Volvo V40 1.9 TDI, af 2001, full-electr 
ABS, SRS. MP3, jante Ai 16 inch, climatron 
persoană fizică, preț 8500 euro. Tel. 0723/22751 
(T)

Utilaje, unelte, industriale 
agricole (40)

• vând tractor 40 CP in 4 pistoane, răcire p: 
aer, preț negociabil. Teri. 0254/719684, 
0724/053231. (5/8.02)

■ Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției 
publice: - minim 1 an;
• Cunoștințe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;

Cerințe specifice: Abilități, calități, aptitudini necesare: capaci
tatea de a lucra în condiții specifice, ore suplimentare, efort intelec
tual, adaptarea la complexitatea muncii,, asumarea riscului 
decizional și menținerea spiritului de echipă, interpretarea unui 
volum mare și diversificat de informații, inițiativa prezentării de 
soluții noi, motivarea ideilor, evaluarea consecințelor la schimbări, 
inițiativă și creativitate, capacitatea de adaptare la munca în echipă, 
seriozitate.
Condiții generale:
candidați) trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 50 

din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:
a) Copia actului de identitate;
b.) Formularul, de înscriere;
c) Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectu
area unor specializări:
d) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să 
ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) Copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale indivi 
duale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă,
h) Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că 
nu a desfășurat activități de poliție politică
Concursul va consta în două probe:

14.03.2007 - ora 09,00 proba scrisă;
15.03.2007 - ora 12,00 - interviul;

Dosarele de înscriere se depun de către candidați ia Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în termen 
de 20 de zile de la data oubiicării anunțului, până în data de 
01.03.2007
Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Județene^ 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara și la nr. de telefon 
0254-21.61.51 sau 0254-21.70.48, int 235,236. \

(78565/

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Munca Hunedoara scoate la concurs, în zilele de 14.03.2007 
și 15.03.2007, la sediul agenției din Deva, Piața Unirii, nr. 2, 
următoarele posturi de:
1. Consilier cl. I, grad profesional superior, treapta de salarizare 3
- Direcția Managementul Pieței Muncii - Comp. Relații cu angaja
torii
2. Expert d. I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3 - 
Biroul Resurse umane șl salarizare
Condiții pentru participarea la concurs:
1, Consilier cl. I, grad profesional superior, treapta de salarizare 3
- Direcția Managementul Pieței Muncii - Comp. Relații cu angaja
torii
Condiții specifice:
■ Pregătire de specialitate4 - studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă;

Vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției 
publice: - minim 9 ani;
■ Cunoștințe operare PC, Word, Excel, Power Point, Internet;

Cerințe specifice: Abilități, calități, aptitudini necesare: capaci
tatea de a lucra în condiții specifice: ore suplimentare, efort intelec
tual, adaptarea la complexitatea muncii, asumarea riscului 
decizional și menținerea spiritului de echipă, interpretarea unui 
volum mare și diversificat de informații, inițiativa prezentării de 
soluții noi, motivarea ideilorj evaluarea consecințelor ia schimbări, 
inițiativă și creativitate, capacitatea de adaptare la munca în echipă, 
seriozitate.
2. Expert cl. I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 3 - 
Birou Resurse umane și salarizare
Condiții specifice:

Pregătire de specialitate: - studii universitare de licență absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licență sau echivalentă (economice);

GESTIONAU
ȘOFER DISTRIBUȚIE

Persoanele interesate, cu 
domiciliul în Deva, și 
experiență de minim 

un an in domeniu sunt 
rugate să trimită un CV la 

fax: 0254/231.068 

sau email: 
monicamtH@zappmobile.ro

(74956)

„• , .... 1

entrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

Administrator pensiune 
turistica și agroturistică 
Manager în turism

înscrieri silnic, între orele 9-16, 
p ana la data de 15.02.2007 

Adresa contact: Deva, Udul 22 Decembrie Nr. 37 A 
I r.l./l ax: 0254 21X1 1 I: I -niuil: tn.isti i 1 ■ -.ui tx.ri.

CFNTIUrt. AFACFRI

QQSKiSia

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

B
• '-«•i’LARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAI
■ 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

a 
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CO OPTATIV 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) /

Societcile comercială

gestionar și manipulant marfă, 
pentru depozit materiale de construcții. 

Salarizare atractivă.

(77835)i
< • s

RECLAh

mailto:sumprod@rdslink.ro
mailto:monicamtH@zappmobile.ro
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Societate Comercială Angajează:
- Șef secție ateliere confecții metalice și

A tâmpldrle

N
Condiții: - studii superioare (inginer) 

- posesor auto

U ■ Inginer constructor pentru coordonare 
lucrdrl șantiere

N
T

Condiții: - vechime minim 3 ani
- posesor auto

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

(78170)

Comemorări (76)

Au trecut 6 ani de când scumpul nostru tată
BAICAN IOSIFdin Hărțăgani ne-a părăsit pentru totdeauna, lăsând în urmă doar lacrimi și durere. Comemorarea va avea loc duminică 11 februarie la Biserica din Hărțăgani.

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace.

Decese (75)

Soția Aurelia, cu durere în suflet anunță încetarea din viață a celui care a fost un bun soț
NICODIM GAȘPARîn vârstă de 73 de ani. înmormântarea va avea loc la Biserica ortodoxă din Boz, sâmbătă 10 februarie, ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

2 INJUIAIlt Dl PARIiaPARl
• COhEIUIUL LOCAL al municipiului Orâștie. In temeiul prevederilor an.13, litera d) din 

V brdonanțl da Urgență nr.34/2006. cu modificările ;l compldlrlle ulterioare, orga-
fltewM.lh data de 23 .02.2007. ora 10. la sediul din Piața Aurel Wlalcu, nr. 3, selecție de . 
liftei simplificată pentru achiziționarea de servicii financiare de structurare a tmpru- 

lllil pr>~ ohllgațfunl și/sau credit bancar
< AEgsta Mwlcll sunt necesare Consiliului Local al municipiului Orlștie penw atragerea 

•Aâl frhppimut prin obligațiuni șl/sau credit bancar In valoare de a 0.000.000 lei, necesar 
Jnanțlril unor proiecte de Investiții de Interes local.

lllîdtrucjltmlle pentru ofartanțl pot fi ridicate până la data de 10.02.2007, ora îl2, de la 
Mul altuat I laț Aurel Vlalcu nr.3, jud Hunedoara.

• *MMp'mwM»ptiM până la data de 23.02.2007. ore 9.3E,' la aceiași sediu, Mm*
' .Ratațil BubUca".

«rotit lupă această dată, respectiv oră, vor fl respinse ca oferte întârziate.
* fi depuse personal sau transmise prin poșta.

I ițnțormațll aupllmentare se pot obține la tel 0254/241153 - compartimentul Achiziții 
. •Pubâcerau fax 0254/242560.

’ <7865®

(6/6.02)

(8/8.02)

Familia reamintește cu aceeași durere în suflet că se împlinesc 6 luni de la încetarea din viață a celui care a fost
ing. ȘTEFAN OANĂParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 10 februarie, ora 9, Ia Catedrala „Sf. Nicolae” din Deva.

Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Fiul Iulian, nora Ileana, nepoții Irina și Alexandru cu inimile frânte de durere își iau rămas bun de la cel care a fost dragul lor tată, socru și scump bunic
NICODIM GAȘPAR

Te vom păstra mereu în inimile noastre îndoliate! 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

• vând 2 tractoare U 650, combini Class, 
semănătoare de grâu aproape rouă șl 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, prășltoare, pompă de erblcldat nouă, 
presă de baloțl pe ață, grape, sămânță de 
lucernă șl sămânță de porumb Turda 200. Tel. 
246342,01

Instrumente muzicale (60)

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

(10/8.02)
(8/8.02)

i. (9/5.02)

Piese, accesorii (42)
Altele (61)

• vând ufI pentru Ford Sierra, preț 50 ron 
bucata. Tel. 0723/227569. CT)

• cumpăr lăzi de plastic cantități nelimitate. Tel. 
0723/301857.(T)
• vând cazan pentru făcut țuică. Tel. 
0254/218172, după ora 18. (T) .

Mobilier și interioare (47)
• vând 2 uși simple cu toc, geam dublu cu toc și 
18 geamuri simple fără toc. Tel. 711063, 
0723/455092.(T)
• 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. CT)
■ vând mobilă combinată, pat dublu, dulap, 
vitrină, măsuță cu fotolii, birou, toate în stare 
foarte bună. Tel. 0720/400422. (T)

• vând cuptor rotativ, pe gaz, pentru pati
serie, malaxor, mașină întins aluat, conge
latoare orizontale; stare foarte bună, preț 
negociabil. Tel. 0765/246805.

• vând foroasH în 2 canate, cu toc, nouă, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (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)

Materiale de construcții (53)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Bogdescu Maria. Se declară nulă. 
(4/&02)

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

Prestări servicii (72)

Plante și animale, agroali 
mentar’e (57)

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

• vând plantă aloe pentru tratament. Tel. 
0727/952033. (T)
• vând purcei de 70 ■ 90 kg, scrofițe apte de 
montă, rasă de carne. Tel. 210900,0744/611145. 
(T)

• firmă de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în fiecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Dumnezeu 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 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

S.C. producătoare de incălț noit 
cu latllHl io Hunedoara, str. Sântuhalm, nr.10, 

angqfează: mtmdtori necalificați și calificați in domeniul de 
incălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba Italiană, 
șofer, mecanic.

Mtamațil tain mele 9.OT-16.00, la telefon: 0254/74&510. 
CV-urile se depun la sediul firmei.

(77649)

Copiii Ramona și Daniel Lungu cu familiile anunță pe cei care l-au cunoscut că s-au împlinit 7 ani de la trecerea în neființă a celui care a fost tată, bunic, prieten și un bun coleg
EMIL LUNGUParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 10 februarie 2007, ora 12, la Cimitirul ortodox din str. M. Eminescu, Deva.

• mâ ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• efectuez reparații mașini de spălat automate, 
la domiciliul clientului, prețuri convenabile. 
Relații la tel. 0743/902265. (9/8.07)

Solicitări servicii (71)

• caut o femeie pentru ajutarea unei 
persoane bolnave la domiciliul acesteia, 
respectiv cumpărături, menaj. Relații la tel. 
0254/216203.(T)

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 rriotivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (4/7.02)
• magazin încălțăminte, centru Deva, angajează 
vânzătoare. Relații latei. 0727/881104. (9/6.02)
• Protego Cleaning angajează, în orașul Hațeg, 
femei șl bărbați pentru servicii de curățenie. 
Condiții: studii medii/școală profesională, fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331. (77955)
• SALINA 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)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează muncitori necalificați pentru împachetare. 
CV-urile se trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează secretară cu experiență în domeniu; 
cunoașterea limbii maghiare obligatorie. CV- 
urile se trimit lafax 0254/224111. (11/2.02)

(2/8.02)
• electrician de întreținere și reparații, Căi an, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva, 1 
post, data limită 18.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Lupeni, 2 posturi, data limită 20.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Orăștie, 1 post, data limită 15.02.. 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician montări și reparații aparate elec
trice de protecție, relee, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 17.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Lupeni, 4 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Simeria, 1 post, data limită 
25.02., curs calificare. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• infirmieră, Petroșani, 2 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Lupeni, 1 post,'data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer electromecanic. Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

Fiul Nicodim, nora Dana Gașpar împreună cu nepotul Andrei Gașpar deplâng decesul dragului lor tată, socru și bunic
NICODIM GAȘPARplecat pentru totdeauna dintre noi.

Nu te vom uita niciodată! 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

(8/8.02)

Cumnatul Petru și soția Ana, nepoții Emanuel și Alexandru Ciun aduc un ultim dmagiu dragului lor cumnat și unchi
NICODIM GAȘPARși sunt alături de Aurelia în aceste momente grele pricinuite de decesul soțului ei.

Dumnezeu să-l odihnească!

(8/8.02)

Gânduri bune pentru cel care a fost un suflet deosebit
PETRU ȘERBANDumnezeu să-l odihnească în pace. Condoleanțe Adinei Neagu, suntem alături de tine.Monica Tolgy și colegele

Suntem alături de colegul nostru Dorin Domșa în momentele de durere și regretăm din tot sufletul dispariția dintre noi a tatălui său
IOAN DOMȘASincere condoleanțe familiei îndoliate.Colegii de la Carpat Cement Holding SA Deva

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 șl 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 șl Dumnezeu s-o 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)

(7/8.02)
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PE SCURT

• De mari regizori. Scurtmetraje realizate de mari regizori câștigători la Cannes, precum Gus Van Sânt, Ken Loach și Lars von Trier, care vor fi prezentate în premieră și care nu vor rula în cinematografe pentru publicul larg, vor marca cea de-a 60-a ediție a prestigiosului festival.

Ninsori abundente în Anglia

Reevaluați psihologic
Washington (MF) - NAȘA a anunțat că va revizui procedurile de evaluare psihologică a astronauților săi, după ce unul dintre aceștia a fost acuzat de tentativă de asasinat asupra unei persoane din motive de gelozie și ar putea fi pedepsit cu închisoarea pe viață. La începutul săptămânii, astronauta americană Lisa Nowak (43 ani) a parcurs cu mașina 1.500 de kilometri din Texas până în Florida pentru a o agresa pe Colleen Shipman, ofițer în armata americană, în vârstă de 30 de ani, pe care o bănuia că are o relație sentimentală cu astronautul William Oefelein pentru care făcuse o pasiune. Nowak a fost acuzată de tentativă de asasinat și eliberată pe cauțiune. Astronauta, mamă a trei copii, a fost suspendată din funcție de NAȘA, pentru o lună, și nu va mai avea voie să participe la zborurile spațiale.

■ Ninsorile abundente 
din ultimele zile au per
turbat traficul în Anglia 
și Țara Galilor.Londra (MF) - Căderi masive de zăpadă au afectat traficul auto și feroviar în unele zone din Anglia și Țara Galilor, iar aeroporturile Luton, Stansted, Cardiff, Bristol și Birmingham și-au întrerupt activitatea. Școlile din mai multe zone ale Angliei și Țării Galilor sunt închise, iar șoferii au fost sfătuiți să nu folosească autoturismele decât în caz de necesitate. Stratul de zăpadă a atins cinci centimetri în anumite regiuni din Anglia iar meteorologii au anunțat că ninsorile vor continua.O pistă a aeroportului Gatwick a fost închisă din cauza condițiilor meteo nefa-
Dacă nu dorm, devin obezi

„Big Brother" 
cu maimuțe

Beijing (MF) - O grădină zoologică din China a organizat propria versiune a celebrului reali- ty show „Big Brother” în care șase concurenți locuiesc împreună cu maimuțele în cușca special amenajată pentru acestea. Câștigătorul va primi un premiu în valoare de 11.888 de yuani (1.182 de euro) și titlul onorific de iubitor de animale.
O posibilă 
reunireLondra (MF) Membrele fostei trupe Spice Girls au fost văzute împreună la câteva ore după ce Emma Bunton a declarat că i-ar plăcea ca trupa să se reunească, alimentând speculațiile despre o posibilă relansare a grupului. Baby Spicea dat un interviu televizat pe postul Chan- nel 4, apoi a fost văzută cinând împreună cu Victoria Beckham și Geri Halliwell.

Costă 25 de do
lari pe zi (Foto: FAN)

Washington (MF) - Copiii care nu dorm suficient prezintă mai multe riscuri de a deveni obezi. O echipă de cercetători de la Northwestem University din Illinois a monitorizat peste 2.000 de copii, timp de cinci ani, cu ajutorul unor jurnale detaliate ținute de familiile acestora. Specialiștii au dorit să vadă dacă
Creșă 
pentru 
căței
Zagreb (MF) - Cu 
doar câțiva ani în 
urmă, ideea unui 
croat, Neven Silvestar 
Kovacevic, de a înfi
ința un centru de zi 
pentru îngrijirea 
cățeilor a fost întâmp
inată cu râsete descu- 
rajoatoare în Croația, 
cu toate acestea afac
erea lui este pe 
picioare și începe să 
scoată profit. Centrul 
Nesi, singurul de 
acest fel din Croația, 
a funcționat patru ani 
până să fie profitabil. 
„Avem între 15 și 20 
de căței în grijă în 
fiecare z", a spus 
Kovacevic.

Somnul reduce riscul obezității
(Foto: EPA)

Ieri s-a deschis Berlinala

Puii de leu alb sunt primii care s-au născut în marea britanie, la West Mid- land Safari Park din Bewdley. (Foto: epa)

■ Festivalul de Film de 
la Berlin a întins covorul 
roșu pentru starurile 
invitate.Berlin (MF) - Cea de-a 57-a ediție a Festivalului de film de la Berlin a întins, ieri, covorul roșu pentru vedetele invitate la prestigiosul eveniment. Berlinala s-a deschis cu filmul francez „La mdme”, în regia lui Olivier Dahan, despre viața celebrei cântărețe Edith Piaf, care concurează pentru Ursul de Aur alături de alte 21 de filme din întreaga lume.Printre starurile așteptate să participe la festival se numără Cate Blailchett și David Soderbergh, veniți pentru a prezenta filmul polițist
Este disperat să revină pe scenă

Sofia Coppola, la operă
Paris (MF) - Regizoarea americană Sofia Coppola va semna prima sa punere în scenă a unei opere lirice, „Manon Lescaut” de Gia- como Puccini, la Opera din Montpellier, în stagiunea 2009 - 2010, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției franceze. Din distribuția piesei va face parte tenorul francez Roberto Alagna care a stârnit valuri de critici în decembrie după ce a părăsit scena teatrului Scala din Milano în plină reprezentație, pentru că a fost fluierat de spectatori. Opera din Montpellier a anunțat și că va organiza pe 19 iulie o „Zi Francis Ford Coppola” la care regizorul va fi prezent.

■ Michael Jackson a 
apelat la managerul 
Spice Girls pentru a-și 
relansa cariera.

Los Angeles (MF) - Cântărețul american Michael Jackson negociază cu Simon Fuller, managerul fostei trupe pop Spice Girls, pentru a-și relansa cariera întreruptă de câțiva ani. Michael Jackson este dis
i

Copiii se bucură de zăpadă în 
Birmingham * (Foto: epa)vorabile, aceasta fiind repusă în funcțiune ulterior. Pistele aeroporturilor Luton, Stansted, Cardiff, Bristol și Birmingham au fost închise temporar. ,Cursurile au fost întrerupte în școlile din Birmingham, Solihull și Dudley. Alte aproximativ o sută de școli au fost închise în Țara Galilor.
există o legătură între tiparul de somn al copiilor și greutatea lor.„Copiii care dorm mai puțin au prezentat tendința de creștere în greutate după cinci ani”, a indicat Emily Snell, coordonatorul studiului. O oră de somn în plus pe noapte reduce riscul de creștere în greutate, de la 36% la 30% la copiii cu vârste între 3 și 8 ani și de la 34% la 30% la cei cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani.Somnul insuficient afectează hormonii care influențează apetitul. în plus, poate provoca apariția unei stări de somnolență din cauza căreia copiii evită să mai facă sport.

Membrii juriului: Gael Garcia Bernal, Hiam Abbass, Paul Schrad- 
er Film, Nansun Shi și Willem Dafoe (Foto: epa)„The Good German”, Clint Eastwood, Isabella Rossellini, Robert de Niro, Sharon Stone, Lauren Bacall și Marianne Faithfull. Juriul ediției de 
perat să revină pe scena muzicală internațională și să se reinventeze după procesul care i-a fost intentat pentru abuzuri asupra unui minor în 2005. Starul a fost achitat dar reputația sa a avut foarte mult de suferit.în noiembrie 2006, Michael Jackson a avut o revenire dezamăgitoare pe scena muzicală londoneză, în cadrul ceremoniei World Music Awards,

anul acesta, prezidat de regizorul american Paul Schrader. în afară de Urs de Aur pentru cel mai bun film, juriul va mai decerna pe 18 februarie și 
unde a fost recompensat cu premiul pentru întreaga activitate. Cântărețul nu a mai lansat nici o piesă de șase ani.în urma acestui eșec, Jackson s-a hotărât să apeleze la Simon, un geniu britanic ce a inventat emisiunea de televiziune Pop Idol, le-a lansat pe fetele de la Spice Girls și a fost în spatele recentului transfer al fotbalistului David Beckham la echipa de fotbal LA Galaxy. 

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor și cele mai bune interpretări masculine și feminine, dar și premiul pentru cel mai bun film de debut, ' creat în 2006.Printre filmele cele mai așteptate din cadrul unui program axat pe politică se numără „Letters from Iwo Jima” în regia lui Clint Eastwood, prezentat în afara competiției, și „The Good Shep- herd”, în regia lui de Robert De Niro, despre înființarea serviciilor secrete americane.România este reprezentată de lungmetrajul de debut al lui Cătălin Mitulescu, „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii” și de scurtmetrajul „The Sound of Mountains” de Alexandru Bele.

Contract ActorulRussell Crowe este coproprietar al clubului ! de rugby South Sydney I Rabbitohs. De curând, I Virgin Blue a semnat | un contract de partener- iat cu clubul australian.
(Foto: EPA)


