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Dimineața La prânz Seara

Drogurile ucidIncertitudinea ce planează asupra morții Annei Nicole Smith a fost spulberată. în camera de hotel în care a fost găsită moartă polițiștii au găsit urme ale unui cocteil de droguri posibil letal, /p.12

Precizare*' Deva (Redacția) - Conform conceptului nostru de design, fotografia de impact apărută în ziarul nostru din 5 februarie a.c. nu are nici o legătură cu textul de deasupra sa titrat „Campioni la divorțuri”. Am făcut această precizare pentru a preîntâmpina eventuale asocieri răuvoitoare sau accidentale între cele două elemente.

Avocatul 
poporului 
Deva (S.B.) - Instituția 
Avocatul Poporului, 
prin Biroul Alba lulia, 
organizează audiențe 
în data de 15 febru
arie 2007, cu 
începere de la ora 
10.00, în Sala Mare 
a Primăriei Deva. 
Avocatul poporului 
este echivalentul 
ombudsmandului 
european, instituție 
de origine suedeză..

Doi martori, prezenți ieri la Tribunalul Hunedoara, au declarat că au participat la dezgroparea brățărilor 
dacice din aur în anul 2000 +++ Aceștia au spus că cele cinci brățări recuperate de statul român sunt 
cele găsite în situl arheologic din Munții Orăștiei.

Petroșani fără primarPetroșani (I.J.) - Primarul Petroșaniului, Carol Schreter, a încetat ieri din viată laSpitalul de Urgență Petroșani - Centrul de Hemodia- liză, la vârsta de 75 de ani. Decesul a survenit în urma < unui infarct miocardic acut, pe fondul unei afecțiuni cardiace și insuficientă renală cronică în program de dializă. 
/p.5

■ Martorii vorbesc 
despre amenințări cu 
mâini rupte și gloanțe 
în schimbul tăcerii.Deva (T.S.) - Remus și Florin Râmbetea, doi dintre martorii în dosarul aurarilor, au recunoscut brătările din aur, prezentate ca probe la

Tribunalul Hunedoara, ca făcând parte dintr-o comoară dacică dezgropată din zona Căprăreața, situată la opt sute de metri de Sarmizegetusa Regia din Munții Orăștiei. Potrivit acestora, în anul 2000, Ciprian Hidișan împreună cu Ioan Nedelcu s-au prezentat ca speologi și i-au plătit pentru a-i însoți în Munții Orăștiei.

„Am înnoptat în Valea Go- deanului, iar a doua zi am plecat împreună cu Ioan Nedelcu. Acesta avea un detector de metale cu ajutorul căruia ne însemna locurile în care urma să săpăm. La un moment dat, am găsit o lespede. Când am dat-o la o parte, în pământ am observat ceva lucind. Era un capăt de brățară. între timp

www.huon.roacolo a ajuns și tatăl meu. Toți trei am dat pământul deoparte și am găsit șase brățări împerecheate câte două, spiralele se întrepătrundeau. La câțiva centimetri detectorul de metale a mai semnalizat ceva și am mai găsit încă patru brățări împe-recheate tot câte două”, a declarat Florin Râmbetea. /p.3
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Păstrarea locului de muncă

Ungaria

Austria

Marea Britanie

România

Bulgaria

li medie, 36%'O.intre ewopeni-consiqg'ă
r.ecesar pentru păstrarea locului de mlincă. La noi pro- 
cenhil este muir mai mic.

 ■ can»cfer4 trarningui necesar -

Devenii preferă cârdurile
■ Cârdurile de credit 
sunt în topul 
preferințelor hunedore- 
nilor față de credite.Deva (I.J.) - Chiar dacă sunt mai ieftine din punct de vedere al dobânzilor, devenii care au deja un loc de muncă mai bine plătit preferă cârdurile de credit în defavoarea creditelor pentru nevoi per

sonale. „Depinde foarte mult de nevoia pe care o ai la un moment dat. Creditul de consum este mai ieftin, dar ai de plătit rate lunare și documentația de întocmit este complexă. Cârdul îți permite totuși și plăți direct la co- mercianți”, susține Valentina Sabău, director BancPost. Cei cu salarii mici, deținători de cârd de credit, consideră că ele sunt doar o găselniță bună

pentru bănci care te pot tapa de bani într-un mod subtil, elegant și legal. „Dobânda este mult mai mare și asta am constatat-o în momentul în care a trebuit să o plătesc. La aceasta s-a mai adăugat și comisionul pentru consultarea soldului și taxele de administrare. Este avantajos, într-o primă fază, dar realitatea este alta”, consideră Ca- rolina Boncan. /p.5

SimulareDeva (C.B.) - Pentru că impactul frontal cu o altă mașină este cel mai periculos accident, campania mondială „Gândiți îna-inte de a conduce” le- a dat posibilitatea deveni- lor să simtă pe propria piele ce înseamnă impactul frontal. Simularea s-a făcut la o viteză de 30 km/h. /p.3

Fondul clasei, o taxă ilegală
■ Colectarea fondului 
clasei este o practică pe 
cale de dispariție din 
școli.Deva (C.B.) - Reclamațiile părinților nemulțumiți că în fiecare an copiii lor sunt ne- voiți să plătească diferite taxe neoficiale la școală nu au trecut neobservate de comisia de învățământ din cadrul Camerei Deputaților. Comisia de învățământ, prin vocea deputatului PRM, Olguța Vasiles-

cu, dorește, diminuarea acestor cheltuieli... care afectează bugetul părinților. în consecință, Comisia a solicitat Ministerului Educației și Cercetării să trimită adrese oficiale către toate unitățile școlare din România prin care să fie interzisă colectarea fondului clasei, a fondului școlii și a fondului pentru comitetul de părinți. Comisia de învățământ consideră aceste taxe ilegale și mult prea apăsătoare pentru părinții care au un salariu mic. /p.3

GalaLeague”, desfășurată vineri seara, Casa de Cultură din Deva, nu a mai avut succesul de public al celor șase edițiirioare, deși a oferit în premieră la Deva un meci între femei, /p.7 
(Foto: Traian
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• Arestat. Poliția britanică a anunțat ieri că a arestat un bărbat în vârstă de 48 de ani,- care a afirmat că a expediat una dintre scrisorile-capcană care au explodat recent în Marea Britanie. Bărbatul a fost reținut joi, după ce a sunat la un post de radio pentru a revendica scrisoarea-cap- cană care a explodat marți la Woking- ham, în sudul Angliei.

Se va adresa Parlamentului

Incident 
rezolvat

Madrid (MF) - Ministrul israelian al Afacerilor Externe, Tzipi Livni, a apreciat joi, la Madrid, că incidentul de miercuri seară de la frontiera libano-israeli- ană, pe care l-a atribuit unei provocări din partea Hezbollah, s-a rezolvat.
Laszlo Solyom 
în România

Târgu Mureș (MF) - Președintele Ungariei, Laszlo Solyom, va vizita România săptămâna viitoare, la invitația președintelui Traian Băsescu, vizita cuprinzând întâlniri cu președintele Traian Băsescu, dar și cu reprezentanți ai comunității maghiare, la Târgu Mureș și la Cluj- Napoca. Oficialul ungar se va întâlni, lunea viitoare, la București, cu președintele Băsescu, în
UDMR din Capitală.
programul lui Solyom fiind inclu să și o vizită la sediul

Gabriel Bivolaru
(Foto: FAN) 

Eliberat 
condi
ționat 
București (MF) - Ju
decătoria Pitești a 
admis, ieri, propune
rea Comisiei speciale 
din cadrul Penitencia
rului Colibași privind 
eliberarea condițion
ată a fostului deputat 
Gabriel Bivolaru, con
damnat la cinci ani 
de detenție pentru 
fraudă. Potrivit rapor
tului Comisiei, exe
cutarea pedepsei lui 
Bivolaru urmează să 
expire în 31 martie 
2009. Bivolaru a exe
cutat 1.036 de zile 
de închisoare în peri
oada 1 aprilie 2004 - 
31 ianuarie 2007. în 
1 aprilie 2004, Bivo
laru a fost încarcerat, 
ca urmare a sentinței 
înaltei Curți. Fostul 
deputat a fost con
damnat la cinci ani 
de închisoare pentru 
păgubirea unei bănci 
cu aproape 50 mil
ioane euro.

■ Președintele Traian Bă
sescu vrea să adreseze 
un mesaj Camerelor reu
nite, săptămâna viitoare.Președintele Traian Băsescu a adresat, ieri, președinților Camerei Deputaților și Senatului, o scrisoare în care informează că vrea să se adreseze, marți, printr-un mesaj, Parlamentului.„Președintele României, Traian Băsescu, a trimis astăzi, 9 februarie, președinților Camerei Deputaților și Senatului o scrisoare în care informează că dorește să se adreseze, marți, 13 februarie, ora 14.30, printr-un mesaj, Camerelor reunite ale Parlamentu

lui României”, se arată într- un comunicat al Administrației Prezidențiale.„în temeiul art. 88 și 65 alin.2, lit. a) din Constituția României și al art. 1 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, vă aduc la cunoștință faptul că în data de 13 februarie 2007, orele 14.30, doresc să mă adresez printr-un mesaj Camerelor reunite ale Parlamentului României”, afirmă șeful statului în scrisoare.
Conform ConstituțieiArticolul 88 din Legea fundamentală prevede că „președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA) politice ale națiunii”.Birourile Permanente reunite ale Parlamentului au adoptat, joi, o declarație, ca reacție la afirmațiile președintelui Traian Băsescu de la ședința DNA, în care i se

solicită public să iasă și s își retragă afimațiile 1; adresa Parlamentului.„Solicitarea finală cătr președintele României est aceea de a ieși public și a-ș retrage afirmațiile făcute li adresa Parlamentului”, i declarat președintele Senatu lui, Nicolae Văcăroiu.Președintele Traian Băses cu a declarat, marți, li ședința de bilanț a DNA, ci va retrimite Parlamentului < lege care acordă anumite seu tiri fabricilor autohtone d( bere și care se află în prezen la Cotroceni spre promul gare, precizând că exiști oameni politici care nu fai altceva decât „legi pentri infractori”.
Primit cu onoruri militare

Alltl. Circa 200 Se studenți iranieni au 
protestat ieri la Teheran împotriva 
prezenței militare americane în Golful 
Persic. Intre ei și forțele de ordine au 
avut Ioc cioniri violente. (Fota: epa)

H Premierul Ivo Sanader 
a venit la București pen
tru a dezbate relațiile 
româno-croate.

București (MF) - Prim-min- istrul croat Ivo Sanader a fost primit, ieri, cu onoruri militare, la Palatul Victoria de premierul Călin Popescu Tăriceanu, cu care va discuta despre relațiile bilaterale dintre România și Croația.Reprezentanții Guvernelor român și croat ar putea semna în acest an un Memorandum de înțelegere privind conducta petrolieră Constanța -Trieste, a anunțat premierul Călin Popescu Tăriceanu, la finalul discuției cu prim-min- istrul croat Ivo Sanader.Conducta Constanța-Trieste, care va avea o lungime totală de 1.360 kilometri, va facilita transportul țițeiului dinspre Marea Neagră către piața europeană, urmând să aibă o capacitate anuală de până la 112 milioane tone de petrol.Proiectul este supervizat de

Premierul Tăriceanu și omologul său croat, Ivo Sanader (Foto: epa)un comitetul interstatal alcătuit din România, Serbia și Croația, iar Italia și Slovenia sunt membri observatori cu drepturi depline. Costurile sunt estimate la o valoare cuprinsă între 2,2 miliarde dolari și 4,6 miliarde dolari, în funcție de capacitatea de transport a conductei.Premierii României și Croației au mai declarat că susțin planul emisarului special al Organizației Națiunilor

Unite (ONU) pentru provincia Kosovo, apreciind că documentul constituie o bază de ■ȘT, între sârbi.;-:..și xuv Ltm/x ±i din Kosovo.Emisarul special al ONU, Martti Ahtisaari, a prezentat, săptămâna trecută, la Belgrad și Priștina planul privind noul statut al provinciei Kosovo, care deschide calea unei forme de suveranitate a provinciei, însă nu menționează explicit independența acesteia.

pe:

Propunere
Londra (MF) - Una dintre principalele grupări insurgente irakiene a prezentat pentru prima dată condițiile încheierii unui armistițiu cu trupele americane și britanice la aproape patru ani după invadarea Irakului, relatează The Independent.Condițiile impuse de gruparea irakiană sunt practic imposibil de îndeplinit de către administrația americană, dar declarațiile lui Abu Salih Al-Jeelani, unul dintre liderii militari ai Mișcării Sunnite de Rezistență Islamică din Irak, demon, strează că insurgenții carp au ucis pește 3.000 de militari americani dis- i cută activ despre posibilitatea încheierii unui armistițiu cu trupele coaliției.Condițiile avansate de gruparea sunnită sunt abrogarea întregii Constituții irakiene.

Optimist în privința 
Insulei Șerpilor
■ Mihai Ungureanu 
speră într-un rezultat 
favorabil al litigiului cu 
Ucraina la Haga.

Acord la Mecca
Mecca (MF) - Facțiunile palestiniene rivale Fatah și Hamas au semnat un acord joi, la Mecca, în Arabia Saudită, privind formarea unui Guvern de uniune națională, a anunțat postul de televiziune Al Jazeera, citat de Reuters.Al Jazeera a declarat că, după semnarea acordului, delegația grupării islamiste Hamas, care a câștigat alegerile palestiniene, și cea a Fatah, partidul președintelui Autorității Palestiniene, s-au întâlnit cu regele Abdullah al Arabiei Saudite.Președintele palestinian Mahmoud Abbas l-a desemnat pe actualul premier, Ismail Haniyeh, membru al Hamas, să formeze Guvernul de uniune națională, a anunțat joi seara consilierul acestuia cu ocazia ceremoniei de semnare a acordului, relatează AFP.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

București (MF) - Ministrul demisionar de Externe Mihai Ungureanu a afirmat, ieri, că România continuă demersurile la Haga pentru a obține un rezultat favorabil în litigiul cu Ucraina, declarân- du-se convins că argumentele

din UE și NATO că orientarea pro occidentală a Kievului este definitivă.Decizia Radei Supreme de la Kiev, din data de 8 februarie, privind înființarea „nominală și formală” a unei localități pe Insula Șerpilor din Marea Neagră, nu poate avea efecte juridice și nu poate influența în niciun fel procesul aflat în derulare la Curtea de la Haga, precizează MAE.
între polițiștii israelieni și musulmani au avut loc confruntări în 
mai multe zone din Orașul Vechi (Foto: epa)

Confruntări la Ierusalim
prezentate de partea română Sunt solide și „nu li se poate contrapune nimic”.El a mai subliniat că relațiile bilaterale nu au de suferit de pe urma deciziei de a rezolva această problemă a delimitării platoului continental la Curtea Internațională de Justiție de la Haga și a apreciat că Ucraina este pentru România un vecin important, cu un rol geo- strategic binecunoscut.în final Ungureanu a repetat că România susține aspirațiile europene și euro- atlantice ale Ucrainei și dorește ca acest stat să aibă cât

Ministrul demisionar de Exter
ne, Mihai Ungureanu (Foto: epa)

mai multe argumente pentru a-i convinge pe toți partenerii

Ierusalim (MF) - Confruntări între credincioșii musulmani și poliția israeliană s-au produs, ieri, atât în împrejurimile moscheii al-Aqsa, cât și în mai multe zone din Orașul Vechi din Ierusalim.Cele mai dure confruntări s-au desfășurat în împrejurimile moscheii al-Aqsa, polițiștii israelieni folosind grenade care produc zgomot precum și dispozitive lacrimogene pentru dispersarea credincioșilor care se pregăteau să protesteze după rugăciunea de vineri.„Manifestările au început la Muntele Templului (Esplanada Moscheilor-n.red.), iar poliția a dispersat mani- festanții”, după rugăciunea

tradițională de vineri, a declarat Micky Rosenfeld, purtător de cuvânt al poliției.„Poliția utilizează grenade care produc zgomot și acționează cu prudență pentru a dispersa manifestanții care strigă Allah Akbar (Allah este mare) și aruncă pietre”, a adăugat acesta.Mai mulți martori au afirmat însă că poliția a utilizat grenade lacrimogene.Confruntări au avut loc la mai multe intrări în Orașul Vechi din Ierusalim, între musulmanii care au fost împiedicați de autoritățile israeliene să intre pe Esplanada Moscheilor, au precizat sursele din cadrul poliției și martorii.
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Amenințați că vor primi glonț• QmlRnanțak Ministrul Muncii a declarat la Petroșani că termenul de aplicare a Ordonanței 16, care stabilește o serie de facilități pentru personalul disponibi- lizat, a fost prelungit până la 31.12.2008 în cazul societăților și companiilor unde mai au loc restructurări, respectiv până la 31.12.2010 în cazul CNH. (M.S.)
MM;;-;

Adrian SAlâgean
adrian.salagean@informmedia.ro

Apa noastră cea 
de toate zilele

Paradoxal, dar criza apei din această 
săptămână a venit pentru noi ca un 
duș rece. Am aflat că viața jetului de 

lichid vital de la robinet se supune în 
județ unei filozofii de tip „ruletă rusească": 
poate muri la orice oră. Sistemul de ali
mentare cu apă din sursa Retezat este, 
spun specialiștii, o „catastrofă".

Cheia de boltă a acestui kitsch 
ingineresc este conducta magistrală. 

Construită din beton acum 20 de ani, con
ducta îndeplinește toate condițiile pentru a 
fi spulberată de presiunea apei din interi
or. Lucru care s-a și întâmplat marți 
dimineață, când pe o porțiune de jumătate 
de metru, apa a țâșnit afară în valuri. Am 
înghițit în sec două zile până ce, de bine 
de rău, s-a putut improviza un „bandaj" 
pe conductă. Criza a trecut, dar numai pe 
moment.

■ Martorii de ieri au 
declarat că au fost 
amenințați de aurari că 
vor fi împușcați.

Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Deva - Florin Râmbetea a mai susținut că brățările din aur au fost duse într-un apartament din Deva, unde au fost spălate, cântărite și împărțite. „Eu am spălat brățările cu apă și șampon și apoi le-am pus pe un cântar de bucătărie. Toate aveau peste zece kilograme. Trei brățări au fost luate de Ioan Nedelcu, trei de Ciprian Hidișan, iar celelalte patru de Florin Nistor”, a spus Râmbetea. El susține că lui și tatălui său li s-a spus că bră-
Fondul clasei dispare
■ Elevii deveni consi
deră ca fiind binevenită 
eliminarea fondului de 
clasă.

CĂLIN Bicăzan

A vem nevoie de o certitudine referitor 
t~Va apa noastră cea de toate zilele.

Un simplu zvon că vine o nouă „secetă", 
zvon lansat ieri de niște glumeți, a aruncat 
în aer telefoanele redacției. Lumea este 
speriată. Nu mai are încredere că serviciul 
de alimentare cu apă și orice „răspândac" 
ce anunță o avarie la apă creează o 
reacție de tip amenințare cu bombă.

Deva - începutul fiecărui semestru școlar e identic în școlile județene cu plata fondului de clasă, a fondului de școală și a fondului pentru comitetul de părinți. Aceste taxe pe care fiecare elev e nevoit să le plătească ar putea fi eliminate dacă Ministerul Educației va aproba o cerere
De aceea, pentru liniștea și apa noas

tră, autoritățile, în speță Consiliul 
«•Județean, au obligația să aloce fondurile 

mecesare modernizării, în regim de 
urgență, a acestei infrastructuri extrem de 
importante. Nu mâine, nici poimâine. De 
ieri, dacă s-ar putea...

Simulatorul, cu „impact"

Compensate la limită
Deva (I.J.) - Farmaciștii spun că fondurile pentru compensate și gratuite sunt mici și \entru anul 2007. O parte dintre aceștia și- âu terminat plafoanele și sunt nemulțumiți că solicitările pentru acest tip de medicamente este foarte mare.„N-am primit nici un telefon de la farmacii cum că și-ar fi terminat plafoanele. Nu văd de unde această nemulțumire. într- adevăr, plafoanele nu sunt suficiente, însă ele ajung până după 20 ale lunii. în acest moment știm de două farmacii care au terminat banii, una este în Deva și alta în Orăștie”, declară Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara.

■ Devenii au simțit ieri 
ce înseamnă accidentul 
frontal cu o altă 
mașină.

Deva (C.B.) - Campania „Gândiți înainte de a conduce”, inițiată de FIA Fundation, Compania Bridgestone și Automobil Cluburile din toată lumea a ajuns ieri și la Deva. Scopul acestei campanii vizează conștientizarea automobiliș- tilor în vederea purtării centu

Brățările au fost ieri la Deva țările vor fi expertizate și apoi duse la muzeu, iar în schimb vor lua bani. Pentru munca lor și mai ales pentru a păstra „legea tăcerii”, Remus Râmbetea a primit 15.000 de ihărci, 
în acest sens. Elevii deveni sunt mulțumiți că aceste taxe vor dispărea, dar nu consideră că până acum acești bani erau dați degeaba. „Cred că ar fi bine să nu se mai plătească aceste taxe care afectează în primul rând bugetele părinților. Nu știu de ce s-a luat decizia asta numai acum. Trebuia să nu mai plătim fondul clasei de mai demult. Totuși, nu cred că banii ăștia se dădeau degeaba, dar ar fi bine să se scoată aceste taxe”, spune Marian Hulubă, elevul unui liceu din Deva. Alți elevi afirmă că anumiți colegi erau 
rii de siguranță, a pregătirii copiilor din autoturism, a șoferului și a celorlalți pasageri. Devenii care au avut curiozitatea să simtă impactul într-o tamponare frontală la o viteză de 30 km/h cu o altă mașină, s-au urcat într-o mașinărie construită special pentru a crea această senzație. Cei care au coborât din simulator au spus că pe viitor vor recomanda tuturor prietenilor șoferi să poarte centura de siguranță. „Șocul la numai 30 km/h e 

iar Florin 18.000. Acesta din urmă a mai spus că Râmbetea a fost amenințat că i se vor tăia mâinile și va primi un glonte dacă va povesti cuiva ce s-a întâmplat. Cu toate aces

Elevii s-au săturat de fondul claseioricum scutiți să achite vreo taxă. „Nu toți elevii de la noi din clasă plătesc fondul clasei. Cei care fac naveta și cei care au posibilități financiare reduse sunt scutiți de plata fondului de clasă și de școală. Uneori banii pe care îi dăm sunt folosiți bine pentru că se 
destul de puternic. Dacă la o viteză atât de mică impactul e așa mare, nici nu vreau să mă gândesc cum e la 60 km/h. Recomand tuturor șoferilor să poarte centura de siguranță”, spune Ștefan Varga, unul dintre curioșii care au testat simulatorul. „Azi m-a ajutat foarte mult centura. Mai demult am avut un accident la 120 km/h și dacă nu aveam pusă centura astăzi nu mai e- ram aici să testez simulatorul”, afirmă Claudiu Costaș. 

tea, ambii martori au susținut că imediat ce au început să fie controlați de polițiști au povestit imediat ce s-a întâmplat. La finalul audierii, procurorii au solicitat ca inculpații Florin Nistor, Mihai Zerkula, Iulian Ceia, David Magda și Mugur Nedelcu să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, cererea fiind respinsă. A fost respinsă instituirea măsurilor asigurătorii pentru bunuri ce aparțin lui Iulian Ceia, Ciprian Hidișan, Ioan Nedelcu, Mihai Zerkula și David Magda. în același context a fost respinsă și solicitarea procurorilor de a se institui sechestru pe bunurile a cinci dintre inculpații în dosar. Următorul termen în acest dosar va fi pe 6 martie când vor fi audiați alți șase martori.

mai repară câte o chiuvetă sau o ușă pe care tot noi le stricăm”, spune Sergiu Duma. Taxele pentru fondul clasei sau pentru fondul școlii variază de la an la an. în Deva unii elevi plătesc pe semestru 15 lei fondul de școală și 5 lei fondul clasei.
Lovif de Dacie

Bârsău (C.L.) - Pentru că s-a angajat în traversarea unui drum județean fără să se asigure, Gheorghe L, a fost surprins și accidentat de un autoturism Dacia 1300 condus de Claudiu P. E- venimentul a avut loc în localitatea Bârsău, vineri seara, în jurul orei 17. Victima a fost transportată la Spitalul din Deva.

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.

DA

cuvtol
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 
>. ; alimentele românești vor putea 

concura cu cele din UE?

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

NU
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.

ce premii punem în joc? Vrei să-ți oferim ediția de astăzi 
GRATUIT?
Ne găsești, azi, în hypermarketul TRIDENT din Deva, începând cu 
ora 12,00.
Fetele noastre îți stau la dispoziție! Te așteptăm!

Cuvântul Liber și 
i 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 

i www.huon.ro vă 
I ajută ca toate

mesajele și felicitările 
voastre să meargă la 
sufletele celor dragi!

De Vale

Un Valentine's fericit 
alături de cel iubit!

’s, aprinde 
dragostea din inima ta!

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro
http://www.huon.ro
informmedia.ro
http://www.huon.ro


COTIDIAN /sâmbătă, 10 februarie 2007
1898 - S-a -născut' scriitorul german Bertold Brecht 
(m. 1956).
1923 — A încetat din viață fizicianul german Wilhefm 

Conrad Rontgen, descoperitorul 
razelor X (n. 1845)._______
1933 - S-a născut actorul Victor
Rebengiuc.________ ______________
1934 — A murit omul politic Vasile 
Gcldiș, membru de onoare al 
Academiei Române (n) 1862).
2005 - A încetat din viață, la vâr

sta de B9 de ani, dramaturgul american Arthur Miller 
(foto), recompensat cu Premiul Pulitzer pentru 
„Moartea unui comis-voiajor".

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 2°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Averse slabe de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 3°C.
Luni. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de circa 2°C.
Calendar Creștin-Ortodox________________________
Sâmbăta celor adormiți (Moșii de iarnă); Sf. Sfințit 
Mc. Haralambie.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Scolastica, fc.

Calendar Greco-Catolic________
Sf. M. Haralambie; Sf. Scolastica.

Energie electrică____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-16.00 în localitățile Grohoțele-Sat, Grohoțele- 
Cătun, După Piatră și Tarnița.
Luni, 12 februarie, furnizarea energiei electrice va fi 
întreruptă în Deva, între orele;
10.30 - 12.30 pe străzile Minerului, Vulcan, E. Văcăres- 
cu
în localitatea Hațeg, între orele:
10.00 - 14.00 la SMA, Stația de Epurare, SC Amigo.

I UMTF și IPLF.

Gaz _______ ___________
Astăzi și luni furnizarea gazului metan nu va fi între
ruptă.

Apă_______________________ ______________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă. I 
Luni, 12 februarie, furnizarea apei potabile va fi între
ruptă în Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe străzile E. Văcărescu, Cloșca, M. Emi- ț 
nescu, A. Mureșan, Călugăreni (parțial) și Vulcan.

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.
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Soluția Integramel din numărul precedent: C - A - 1 - S - VORBĂREȚI - MUȚI - REN

- GURI - CEAS - NANDU - Rl - FILEU - GP - CI - STEAG - FA - TAIA - Â - RIT - PRAF

- SER - BA - UA - U - ORATORI - CANAL - TI - B - TACEA - SILI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT. SO RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Liber vrea f 1
sâ-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele, | Nume............................................... ...............
Dezleagă corect toate integramele apărute în această i ■
perioadă, realizeazâ o colecție șl trimite-o alături de J rrenume .................................................... A
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 j Adresa .......................................................... * j
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau i ™ , o
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 8 | ........................ •........   |
martie j Localitatea................................................. !
Extragerea va avea loc în 9 martie, iar numele i 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 10 martie. ț

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGÂTOR!

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

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 1 
DA □ NU □

Stol

' REȚETA «ui

Supă țărănească
Ingrediente: 2 cartofi, 1 țelină, 1/2 varză albă, 1 fir de 
praz, 1 lingură zahăr, 1 cană de mazăre boabe, 50 g 
unt, 1 morcov, 1 pahar smântână, sare.
Mod de preparare: Se curăță legumele și zarzavatul și 
se taie fideluță. Varza se spală și se taie fâșii, se freacă 
apoi cu sare. Se pune într-un vas adânc cu untul sau 
cu o ceașcă mică de ulei. Când varza s-a înmuiat ușor, 
se pun legumele tăiate fideluță sau rondele, se lasă șă 
fiarbă la foc mic, după care se adaugă o ceașcă de apă 
caldă și se lasă până se înmoaie. La urmă se adaugă 
cartofii. Se sărează și se îndulcește după gust, se mai 
fierbe 10 minute și se ia de pe foc. Se drege supa cu 
smântână și se servește caldă.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:00 Fascinația zborului 
(doc. Australia).

7:30 Răpit de pirați (ep. 5,
Baventuri, Anglia, 

2005). Cu: Tania 
Anderson. R.: Brendan 
Maher

8:00 La Zoo (doc. Aus
tralia, 2003).

8:10 Desene animate. Club 
Dishey (SUA)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy

9:30 Joaca de-a poveștile 
10:00 Arca lui Noe 
10:35 Agitație în grădină

(doc.)
11:30 Cinemaniacii
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
12:35 O vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR
14:20 Cupa Davis. Rezumat 
14:45 Tenis. Cupa Davis:

Franța - România 
17:00 Monica lagăr Grand

Prix
17:50 Celebritățile timpului 

lău (1 episod)
18:00 Teleendclopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Eurovision 2007.
Selecția națională. 
Finala I (live)

21:35 Trăistariu, vocea Euro
vision 2006

21545 Eurovision 2007.
Selecția națională. 
Finala a ll-a

23:10 Jurnalul TVR 
23:20 Eurovision 2007

1:00 Defectiva
* t (dramă, Anglia/Luxem- 

burg, 2004). Cu: Lau- 
ren Holly, Max Martini, 
Brian McNamara, 
Madeleine Potter. R.: 
Jeffrey Reiner

2:35 Fascinația zborului (r) 
3500 Jurnalul TVR (r).

Meteo. Sport
3:50 Monica lagăr Grand 

Prix (r)
4:40 Agitație în grădină (r)
535 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)
5545 Profesioniști (r) 
6s40 Teteshopping

7:00 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 
(desene animate) 

7:30 Fetițele Powerpuff 
(desene animate) 

830 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

10:00 încurcături de familie 
Hbună (film, r) 

12:00 ProMotor 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Gheața verde

Il(aventuri, Marea Bri
tanie, 1981).
Cu: Ryan O'Neal, Anne 
Archer, Omar Sharif, 
Domingo Ambriz. R.: 
Emest Day 

15:15 Lumea dispărută:
S Jurassik Park (aventuri, 

SUA, 1997). Cu: Jeff 
Goldblum, Julianne 
Moore, Pete Postleth- 
waite, Richard Atten- 
borough. R.: Steven 
Spielberg 

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:50 Știri sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

HOROSCOP

&
Berbec

Dimineață este posibil să aveți probleme de comunicare. 
Fiți prudent la serviciu și în afacerii Lipsa banilor nu ar tre
bui sâ vă îngrijoreze. Relaxați-vă!

Taur

La serviciu traversați o perioadă mal dificilă din cauza 
neînțelegerilor cu șefii și cu colegii. Nu stați prea bine cu 
banii, dar vă ajută un prieten foarte apropiat.

Gemeni

S-ar putea să nu vă iasă o afac 
probabil din cauza dificultăților

1.-

:ere și să ieșiți în pierdere, 
de comunicare. Nu vă des-

Rac

0 persoană mai în vârstă vă su 
colaborare. Ar fi bine să accep 
că nu veți câștiga prea mult.

rprinde cu o propunere de 
tați, cbiar dacă vi se pare

Leu

Dimineață sunteți ușor confuz 
mai încet la serviciu. Evitați dis 
șefii și străduiți-vă să recuperat

Fecioară

i este pos bil să vă mișcați 
soțiile în contradictoriu cu 
întârzierile!

& Vă sfătuim să fiți mai atent la
Partenerul dumneavoastră de v 
reproșeze că ați devenit indifer

îrobiemele celor apropiați. 
iață s-ar putea chiar să vă 
ent.

Balanță

Sunteți nevoit să cheltuiți o s 
repara un obiect casnic de car 
amiază, vă schimbați programu

urnă importantă pentru a 
e nu vă puteți lipsi. D >ă 
1.

Scorpion

S-ar putea să faceți o greșeală 
să stați peste program, ca să o 
în grabă șl nu vă ambiționați.

la serviciu și să fiți nevoit 
îndreptați. Nu luați decizii

Săgetător

Nu este exclus să vă enervați dl 
riale. Dacă nu vă păstrați calmu 
sie greșită. Ar fi bine să amâna

n cauza dificultăților mate-
1, riscați să faceți o impre- 
(i examenele.

Capricorn

Dimineață nu prea sunteți în fo 
vă reușește nimic. Nu vă îngrijor 
de viață, veți rezolva totul.

'mă și aveți impresia că nu 
ați! împreună cu partenerul

Vărsător

& S-ar putea ca o problemă de s 
împiedice să plecați într-o călătr 
de viață sunt puțin tensionate.

ănătate a unei» rude să vă 
arie. Relațiile cu partenerul

Pești
i.-M'i w>!«. ,

Intenționați să începeți o nouă 
nerăbdării, riscați să porniți cu 
contradictoriu cu colegii. Fiți m

activitate, dar, din cau;../' 
itângul. Evitați discuțiile în 
ai relaxat!

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

630 Abuz de forță 
O (film, reluare)

8:30 în gura presei, 
, cu Mircea Badea. 

Revista presei
9:30 Casa de piatră 

i 10:00 Roata de rezervă 
1030 Comedia animalelor 

d(serial)
11:00 Desene animate: 

Animax: Căpitanul 
Scarieț Aventurile lui 
Jadde Chan

12:00 Desene animate: 
Jetix: Copiii de la 402; 
Familia Tofu

! 13:00 știri
13:15 Felicia
14:00 în copac (comedie, 

HFranța, 1971). Cu: 
Louis de Funes, Geral- 
dine Chaplin

16:00 Jocul electoral (come- 
Hdie, SUA 2003).

Cu: Jeff Goldblum, 
Anthony LaPaglia, Live 
Schreiber. R.: Roger 
Spottiswoode

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 8:45 Rosalinda (s) 
11:00 Celebritate (s) 13:30 
Muzica de acasă 1430 Iubire 
ca în filme (r) 15:30 Daria, 
iubirea mea (s) 17:30 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz- 
co 19:30 Rebelde (s) 20:30 
Povestea noastră (romantic,

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management. Se
cretele unei afaceri (r) 8:00 
încurcăturile lui Zack (s) 830 
Megatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Campi
onatul de comedie (r) 11:00 
Proiect IT 11:30 Jobbing (r) 
1230 Lumea azi 1230 Atlas 
13:00 Arena leilor (r) 14:10 i 
Orgolii (s) 16:00 Bazar (r)! SUA, 1990). Cu: Bruce Willis, 
1630 Dincolo de hartă 1730 
De la carte la film (doc.) 1730 
Rugby: Scoția - Țara Galilor 
19:20 Hollywood reporter (r) 
19:50 Europa altfel 20:05 Uni
tatea specială 2 (ep. 8) 2130 
Ora de știri 22:10 Scurtcircuitul 
23:50 Transfer (r) 020 Home 
made.ro (r) 0:50 Muzică la 
maxim 1:50 Orgolii (s, r) 335 
Natură și aventură (r)

i

Michelle Pfeiffer 2230 O lume 
a fiarelor (s) 0:30 Poveștiri 
adevărate (r) 1:30 Daria, iubi
rea mea (r) 3:15 Extravagan
ta Anastasia (s) 430 Amy, feti
ța cu ghiozdanul albastru (s)

7:30 Desene animate 8:30 
Viața în afara cabinetului (s) 
9:00 Mugo 10:00 Imobiliare 
Blitz 11:00Autoforum 11:40 
Tele RON 12:30 Umor... din 
greșeală 1330 Sport, dietă și 
o vedetă 1330 Spaima șose-

12:05 Răzbunarea femeii de 
vârstă mijlocie (dramă, SUA,
2004) . 13:35 Fantoma din 
adâncuri (dramă, SUA 2005). 
15:10 Mai e mult până ajun
gem? (comedie, SUA, 2005). 
16:45 Ce vrăji a mai făcut ne-

; vasta mea? (comedie, SUA,
2005) . 18:30 A fost sau n-a 
fost? (comedie, România,
2006) . 20:00 Paînj prietene și 
0 pereche de blugi (comedie, 
SUA, 2005). 22:00 Ultima 
șansă (dramă, SUA, 2005). 
22:50 Alfie (comedie, Marea 
Britanie, 2004).

2030 Vinerea trăsnită
fi (comedie, SUA, 2003). 

Cu: Jamie Lee Curtis, 
Lindsay Lohan, Mark 
Hamon, Harold Gould. 
R.: Mark Waters 

2230 Dragostea ucide (film
H artistic, thriller, SUA 

2006).
în distribuție: 
John Travolta, 
James Gandolfini, 
Salma Hayek, 
Jared Leto.
Regia:
Todd Robinson

0545 Henry și June (dramă, 
HSUA 1990). Cu: Fred 

Ward, Uma Thurman, 
Maria de Medeiros, 
Richard E. Grant, Kevin 
Spacey, Jean-Philippe 
Ecoffey. R.: Philip 
Kaufman

3:15 Pro Motor (r) 
4:15 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:45 Gheața verde (film, r)

20*30 Trenul cu bani
H (acțiune, SUA, 1995). 

Cu: Wesley Snipes, 
Woody Harrelson, Jen- 
nifer Lopez. R.: Joseph 
Ruben

2230 Johnny Mnemonic (SF,
EiSUA, 1995). Cu: Keanu 

Reeves, Dina Mayer, 
Ice-T, Dolph Lundgren. 
R.: Robert Logo

030 Observator
130 Concurs interactiv
230 Jocul electoral

: O(film, reluare) 
în distribuție: 
Jeff Goldblum, 
Anthony LaPaglia, 
Live Schreiber. 
Regia: 
Roger Spottiswoode

430 Săptămâna financiară 
(reluare)

530 Desene animate: 
Jetbc Pfoții Nascar 

6:15 Fefcia
(reluare)

830 Malcolm și Eddie (s) 930 
Dan Dare (s) 10:00 Dragul , ____
nostru Chariy (s) 11:00 Pariu '> lelor (r) 14:30 S.O.S. (r) 15:30 
24 11:30 Agenția de turism ; Super Nanny (r) 17:00 Vice- 
12:00 Ghem, set și meci (seri- versa (r) 18:00 Focus 19:00 i 
al, Canada/ Franța, 2004) Camera de râs 19:20 Cele mai 
13:00 Tibanu' 13:30 Pet Zone 
1430 Magnifica familie Am- \ 
berson (s) 16:00 Ferrari Enzo • 
18:00 Unhappily Ever After (s) 
1830 Știri Național TV 20:00 
Jara Iu' Papură Vouă 20:15

uimitoare filme din lume 
2030 Megastar - Drumul spre 
glorie 2130 Valul ucigaș (ac
țiune) 23:00 Viața de noapte 
(dramă, SUA 1991). 130 Fan
tezii perverse (film erotic) 3:00

10:00 O familie ciudată (r) 
10545 Descoperă România (s) 
11:15 Terapie intensivă (r) 
12:30 Zile fericite (film, r) 
14:30 Iubire în lumina reflec
toarelor (r) 15:00 Dispăruți 
fără urmă (r) 16:00 Verdict: 
Crimă! 1730 Buletin de Bu
curești (comedie romantică)5 mă, România, 1987). Cu: Vic- 
19:00 Drumul spre casă (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Monk (s) 2130 Iubire 
în lumina reflectoarelor (s) 
2230 Câteva zile din viața lui 
Oblomov (dramă)

10:30 Upgrade 11:30 Hobby 
Mix (r) 12:00 Fan X 13:00 Ci
nema Bliz - David Cassidy 
1430 Destinații la cheie 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 High Life (r) 
1830 Briefing - știrile săptă
mânii 19:00 Moromețli (dra-

tor Rebengiuc, Mitică Poces- 
cu, Gina Patrichi 21545 Clipuri 
22:00 Direct în pat 22:30 
Trenul vieții (r) 0:30 Calea 
europeană (r) 130 Top Fan X 
(reluare)

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:10 
Tănase și Dinescu (talk-show) 
(r) 13:20 Capital TV 15:20 
Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:00 1630 3 x 3 17:05 3 x 
3 18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea sportivă 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:10 Eurosceptici 21:00 Rea
litatea de la 2130 22:05 Expe
diții 22:30 Părerea mea 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Jurnal de mare audiență 2430 
Realitatea de la 24:00

12:00 Dependenți de cas
cadorii 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Construcții 
colosale. Vânătorii de dia
mante 15:00 Vânătorii de 
mituri. Titanicul se scufundă 
16:00 Bărbații în alb 17:00 

5 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 18:00 O traversare de 
iad 19:00 Automobile ame
ricane recondiționate 20:00 
Tu alegi azi! 23:00 Povești 
medicale uimitoare 2430 La 
un pas de moarte. Evadare 
din Amazon 1:00 Fenomene 
stranii. Poveste de groază la 
fermă 2:00 Dezastrul perfect 
Supertomada

made.ro


Deea 0 JJ - Este ghidul săptămânal de informație cul
tural* p petrecere a timpului liber, distribuit gratuit în 
60.000 de exemplare în peste 640 de locații.

Cârd de credit cu bune și rele
MM MUffltt MB

|h‘ euro 3.3852
“l dolar SUA 2.6038

1 gram de aur 54,0924

- DN 7: Slmeria - Jrăștle - limită jud. Alba;
- DN 7: Vețel - llia - limita jud. Arad;
- DN 68 A: Bobra - limita Jud. Timiș;
- Deva: d-dul Decedai, Calea Brandului, str. Horea șl 
Mihal Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar in data de 
12.02.2007:

UDABK
Amplasarea aparatelor
10.02.2007:

f>. J! -i:

radar In data de

- DN 7: TStarăști - llia - IM
- DN 66: Băda - Călan;

tă Jud, Arad;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea ;l 
Mihal Eminescu.
Amplasarea aparatelor radar Io data de 
11.02.2007:

■ Cârdurile de credit 
oferă și avantaje de 
sezon, dar au dobânzi 
mari.

Ina Jurcone__________________
Ina.jurcone9lnfarmmedla.ro

Deva - Raiffeisen Bank are o ofertă de sezon: cine optează pentru cârdul de cumpărături în perioada 8 ianuarie - 1 martie și efectuează cel puțin o tranzacție la comercianți până la 30 aprilie este scutit de taxele de emitere și administrare în primul an, 0% dobândă până la 56 de zile, pe viață, cu o linie de credit până la 20.000 de lei. Dobân-

- DN 7: Leșnlc - llia - Zam - limita jud. Arad;
- Dl 687: Bârcea M - Grlstur - Hondtaim - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea $1 
Mihal Eminescu.

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
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®—•

FARiucn os scmcro

da este de 28% pe an.CEC-ul oferă cea mai mare perioadă de grație, de 59 de zile. Cele mai multe bănci nu
Deces la Primăria Petroșani

Petroșani (I.J.) - Car ol Schreter, primarul municipiului Petroșani, a încetat ieri din viață la Spitalul de Urgență Petroșani - Centrul de Hemodializă, la vârsta de 75 de ani.Decesul a survenit în urma unui infarct miocardic acut, pe fondul unei afecțiuni cardiace anterioare - cardio- miopatie dilatativă, bloc de ramură stâng major, fibrilație atrială cronică, cardiopatie cronică ischemică, astenoză aortică, aritmie extrasistolică ventriculară și insuficiență renală cronică în program de hemodializă.Schreter a fost operat în urmă cu șase ani la o clinică universitară din Timișoara unde i-a fost extirpat un rinichi. Din anul 2000, fostul
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", nsn-stop, sir. George Enes- 
cu, nr. 14. .<©-* 717659.
DEVA__________ __
Farmacia .Btftî rar...' ion stop, trJri Decebal, bi. 
5. 231515.
oraștie ____
ratmâh JDros’, sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9 - 18, str. N. Bălceseu, nr. 7 ©—» 240976.

Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

3 1
4 5

9 6 4 2
2 3 8 7 5

1 6
8 7 5 94

5 1 8 3
7 9

6 5

Nu doriți
■ MCC a stabilit criteri
ile prin care persoanele 
private pot concesiona 
monumente istorice.

Deva (S.B.) - Ministerul Culturii și Cultelor (MCC), autoritățile centrale și cele locale vor putea concesiona monumentele istorice din administrarea lor pentru o perioadă de cel mult 49 de ani, prin licitație sau negociere directă. Prevederea apare intr-un proiect de Norme metodologice, care, după ce va fi adoptat de Guvern, va pune în aplicare Ordonanța 21 din 2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice. Ideea acestui demers este aceea de a salva patrimoniul cultural național și de
AVANSAȚI

2 1 3
78 9 5

7 4
7 6 4 9 8

3 9 1 7 2
5 1

7 8 2 4
6 ;4 3

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

918435726 
576928314 
42367 1895 
1 3 9 2 5 4 6 7 8 
782396451 
65418 r 932 
8'6 75 19243 
345762189 
291843567

începători

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

Avansați La biroul de șomaj

Cârdul de credit are și dezavantaje (Foto: T. Mânu)au perioadă de grație. Banca Transilvania are cea mai 
primar a făcut de două ori pe săptămână dializă.Până la organizarea unor noi alegeri, la conducerea Primăriei Petroșani se va afla Tiberiu Iacob, viceprimar.

Carol Schreter

în concesiune un... castel?a-l introduce în circuitul turistic. Potrivit actului normativ, orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română sau străină, poate concesiona un monument istoric în schimbul unei rede- vențe. Acum, MCC detaliază modul în care un investitor privat poate concesiona un monument istoric din România, însă nu a realizat încă o listă cu monumentele istorice din subordinea sa care ar putea fi concesionate, întrucât toate sunt „în stare acceptabilă”, fiind reabilitate și restaurate prin programele specifice. Principalele monumente istorice care vor fi concesionate sunt cele din administrarea autorităților publice locale. Concesionarea se va aproba prin Hotărâre a Gu
Contribuții diverse la șomaj
B Contribuția angaja
torilor pentru șomaj 
diferă în funcție de ca
tegoriile de personal.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infcrmmedia.roDeva - Contribuția angajatorilor la șomaj a suferit modificări și a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007. Astfel, ea poate fi de 2,25% și reprezintă cota aplicată asupra fondului de salarii brute realizat de categoriile de personal pentru care angajatorii nu au obligația să contribuie, potrivit legii, la Fondul de garantare al creanțelor salariale. Cealaltă cotă este de 2.00% și este aplicată 

avantajoasă ofertă pentru dobânda anuală efectivă
Apa nu se va lua

Deva (I.J.) - Zvonul potrivit căruia vom rămâne fără apă potabilă la sfârșitul acestei săptămâni a pus pe jar populația și autoritățile locale care au sunat la redacție pentru a afla dacă este adevărat sau nu. Unele posturi de radio s-au grăbit chiar să anunțe sistarea iminentă a alimentării cu apă în Simeria, Călan și Deva. Victor Arion, directorul firmei Apa Prod, distribuitorul de apă potabilă pentru județul Hunedoara, infirmă zvonul că s-ar mai lua apa în județ. „Nu există nici o programare pentru sistareaalimentării cu apă a.lgca-....tib^yiș|er^rion,..direc- lităților din județ. Totul este torul SC Apa Pro 1 Hune- doar un zvon pornit de nu doara.

Castelul Corvineștilor - monument istoricvernului, a consiliului județean, local sau a Consiliului General al Municipiului Bu
asupra fondului de salarii brute realizat de salariații încadrați în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parțial sau al unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora.
La funcționarii publici...„Aceste categorii de persoane sunt funcționari publici și alte categorii de persoane care desfășoară activități pe baza actului administrativ de numire, persoane care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe 

plătită pentru cumpărături și o perioadă de grație de 55 de zile.„în perioada de grație nu se calculează dobânzi în luna în care s-a emis cârdul și în lunile în care, între 1 și 25 ale lunii, clientul a achitat cel puțin o dată linia de credit integral”, explică Virginia Lucaciu, director Banca Transilvania Deva.Taxele de emitere, de analiză și aprobare cârd se plătesc o data, la început. Taxa de administrare cârd și cont se plătesc anual. Dobânda se calculează zilnic.Comparativ, un credit de nevoi personale, fără garanții, pentru aceeași sumă împru-mutată are o dobândă începând de la 16,94%, dar poate ajunge până la 49,09% în ofertele unor banei.

Victor Arionștiu unde. Telefoanele sună la noi în disperare, iar lumea ne întreabă când și de ce luăm din nou apa. încă o dată precizez: alimentarea cu apă nu se va întrerupe în următoarele zile”, a declarat telefonic pentru Cuvântul 

curești, în administrarea căruia este monumentul istoric concesionat.
durata mandatului, soldați și gradați voluntari și altele. La acest procent se adaugă 0,25%, reprezentând contribuția datorată pentru constituirea fondului național de garantare al creanțelor salariale, aplicată asupra fondului brut de salarii realizat de personalul din această categorie”, declară Va- sile Iorgovan, director ATOFM Hunedoara. Contri-’ buția datorată de angajați a rămas de 1%, cotă aplicabilă asupra salariului de bază lunar brut, contribuție ce va fi reținută și virată de către angajatori. Pentru persoanele care au încheiat contracte individuale de asigurare pentru șomaj contribuția datorată este de 3,25% din venit.

Ina.jurcone9lnfarmmedla.ro
mailto:ina.jurcone@infcrmmedia.ro


sâmbătă, 10 februarie 2007 cwW ACTUALITATE /I

• Job-uri. Mai bine de un sfert din hune- dorenii care au un loc de muncă au apelat la un al doilea loc de muncă. Motivația celor care lucrează în două locuri este legată de suplimentarea veniturilor care, de la un singur loc de muncă sunt insuficiente. (I.J.)
• Faliment. Agricultura, comerțul cu ridicata, construcțiile și textilele se numără printre sectoarele în care un business poate eșua cu ușurință. Studiile de specialitate la nivelul anului 2005, arată că numărul firmelor care au dat faliment în agricultură doar s-a ridicat la 587. (I.J.)

Se poate lucra și în Suedia (Foto: cl)

Drept de muncă în Suedia
București (I.J.) - Cetățenii români au dreptul de a sta pe teritoriul Suediei timp de trei luni, perioadă în care au drept de rezidență și de muncă pe care le obțin automat, fără a îndeplini nicio altă formalitate. Suedia a decis să nu impună cetățenilor români măsuri restrictive privind libera circulație a persoanelor, informează Departamentul pentru Muncă în Străinătate. Pentru o perioadă de ședere mai mare, românii trebuie să se înregistreze la Autoritatea pentru Migrație (Migrationsverket - Swedish Migration Board). Procedura constă în completarea unui formular pentru obținerea dreptului de rezidență, la care se adaugă copii după pașaport sau alt act de identitate, în care este menționată cetățenia, precum și documente care să demonstreze că cetățeanul român este angajat sau că are propria afacere. Pentru studenți trebuie prezentate documente doveditoare ale studiilor și asigurarea medicală valabilă în Suedia.

Inginer pe post de "meseriaș"
■ Facultatea de 
Mecanică Fină l-a aju
tat pe un tânăr să con
tinue afacerea familiei.

Ina Jurcone
ina.jurcane@informmedia.ro

Deva - Fără să-și dorească un post cu patalama la mână, Stelian Bărăceanu a considerat că poate îmbina diploma de la facultate cu perpetuarea afacerii de familie. După ce a deschis un atelier de reparații pantofi, umbrele, de ascuțit foarfece și confecționare de chei, tatăl său i-a lăsat afacerea pe mână imediat după ce a terminat facultatea. îndemânatic în tot ceea ce face, Stelian a relansat afacerea într-o variantă modernă. Astfel, el a devenit un manager tânăr și totodată un executant talentat.
Stelian Bărăceanu, un inginer care comandă și execută (Foto: cl)„Toate reparațiile pe care le fac sunt de cea mai bună calitate. Pentru asta a trebuit să investesc în materiale ce se folosesc în firme de specialitate. Fabricile nu mai fac pro-

Avantaje pentru cei care 
vor să fie experti contabili
■ Profesia de expert 
contabil nu va mai fi 
condiționată de vechi
mea în specialitate.

Ina Jurcone
ina.jurcone@inforiniTiedia.ro

Deva - Condiția de vechime a fost eliminată deoarece, după examenul de acces, este obligatorie perioada de stagiu de trei ani. Hotărârea a fost luată la nivel Guvernamental, actul normativ modifică și completează OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit legislației în vigoare, la examenul pentru profesia de expert contabil se

puteau prezenta persoanele care au studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finanțe, cu diplomă recunoscută și practică de specialitate de cel puțin trei ani sau cele cu studii economice superioare și practică în specialitate de cel puțin cinci ani.Noua lege elimină condiția de vechime și pentru persoanele care vor să se prezinte la examenul pentru profesia de contabil autorizat.O altă modificare constă în lărgirea competențelor exper- ților contabili. Astfel, expertul contabil poate acorda asistență de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale și va efectua servicii

ducție rezistentă ca pe vre muri și întotdeauna est nevoie de o reparație. Estet: ca este foarte importantă î: ceea ce fac, iar clientela s înmulțit considerabil. / ] lierul și-a diversificat prc ducția și mi-a permis să m extind”, susține Steliai Bărăceanu.
Iubește designulNiciodată bărbatul nu și-: dorit să facă altceva și apre ciază că munca pe care ; prestează îi conferă mai mult; satisfacție decât orice alt; meserie. Și pentru că designu face parte din viața sa, în tim pul liber își creează propriii; modele de mobilier, schițeaz; interioare, inventează reclam; pe care le pune în practici doar pentru afacerea sa, dec camdată. Iar când se simt, inspirat, își exprimă firea d; artist în desene unicat.

Acum e mai ușor să ajungi expert contabil (Foto arhiva:profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.De asemenea, persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar și consultanță fiscală, cu respectarea regle

mentărilor specifice aces^1' activități. Actul norma Lv menține prevederea potrivii căreia experții contabili și contabilii autorizați răspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil și penal potrivit legii.

.*•

SC MINEXFOR SA DEVA angajează cu contract pe 
durată nedeterminată muncitori calificați în următoarele 
meserii:

- 1 sudor
- 1 conducător auto, categ. C, D, E, cu atestat profesio

nal
Informații suplimentare la tel. 0254/226917 sau la sediul 

societății din Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 2.
(78560)

gest/onar și mampulant marfă, 

lepozit materiale de construcții, 

jdlarizat atractivă.

îetefon 0221/992.694.

Colegiul Tehnic Energetic 
„Dragomir Hurmuzescu" Deva I 

anunță organizarea unui concurs pentru ocu
parea postului de informatician, în data de 
22.02.2007, ora 9.00.

Relații suplimentare la telefon 220240 sau direct 
la secretariatul școlii. ___. (7783Ș)iy

Capital social subscris și vărsat 115.735.065,4lei • R8-PJR-32- 
045/15.07.1999 * RC-J20/40/2003 * C.U.I-15126725 CARPATICA
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BUCĂTAR
Condiții:

■ experiență în domeniu minim 2 
ani

‘vârsta maximă 50 de ani

OSPĂTAR
Condiții:

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

■ prezență plăcută
* abilități de comunicare șl relaționare.

CV-urile se depun la sediul Hotelului WIEN, Calea Zarandului nr. 55 sau se trimit 
pe fax 233331, e-mail: Georgiana@hotelwlen.ro, până la data de 14.02.2007.

ANGAJEAZĂ pentru DEVA

GESTIONAR DEPOZIT
Cerințe:

• cunoștințe temeinice privind primirea și
• eliberarea mărfurilor din depozit
• cunoștințe de contabilitate primară
• operare PC (Word, Excel)

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV. în 
atenția Manager Zonă, nu mai târziu de data de 
14.02.2007.

SC. PANGRAM SA
Reșița, str. Timișorii, nr.4,jud Caraș-Severtn

PUNCTUL DE LUCRU DEVA
Deva. str. Depozitelor, nr 11, jud. Hunedoara 
Tel ' Fax: 0254/234.736, Mohil.0722-542.377 

E-mail: bindeva^montebanaio.ro

ȘOFER DISTRIBUȚIE

Persoanele interesate, cu 
domiciliul în Deva, și expe

riență de minim 
un an în domeniu sunt 

rugate să trimită un CV la 
fax: 0254/231.068 

sau email: 
monfcamth@zappmobile.ro

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 18 ani- absolvent de studii generale sau medii- apt medical pentru exercitarea funcției de agent de pază- fără antecedente penale- bune abilități de comunicare- deținerea atestatului eliberat de poliție sau a certificatului de absolvire a cursului de agent de pază, precum și experiența în domeniu constituie avantaje.Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, până la data de 18.02.2007. la nr. fax: 0254/228126 sau la sediul sucursalei din B-dul N. Bălcescu, bl.12A, parter. Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de susținere a concursului.

(788S8) -.77273) (77972)

mailto:ina.jurcane@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@inforiniTiedia.ro
mailto:Georgiana@hotelwlen.ro
montebanaio.ro
mailto:monfcamth@zappmobile.ro


Rejucarea Supercupei la Deva

PE SCURT

• Dezertare de la Jiul. Fundașul Adrian Scarlatache, împrumutat de Dinamo la Jiul până la sfârșitul sezonului, a fost cooptat în lotul lui Mircea Rednic, stârnind supărarea antrenorului Marin Tudorache, care îl aștepta în cantonamentul din Antalya. (C.M.)

Procedeele de karate nu au mai atras devenii

■ Campioana, FC CIP, 
și deținătoarea Cupei, 
Energo Craiova, se 
duelează pentru titlu.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Laureatele ediției trecute de campionat, FC CIP Deva și Energoconstrucția Craiova, formații care ocupă primele două locuri și în actualul sezon al Ligii I de futsal, se întâlnesc, duminică, de la ora 18.00, la Deva, într- un meci contând pentru etapa a 18-a. Partida nu are o importanță foarte mare în privința punctelor puse în joc, pentru că, indiferent de rezultat, FC CIP va rămâne lideră a clasamentului cu un avans considerabil. Valoarea meciului e dată însă de factorul psihologic, fiecare dintre formații încercând să obțină un ascendent moral pentru posibilele întâlniri care vor avea loc în play-off
Luciditate pentru victorie

Gala „Fight League", 
show ignorat de deveniDeva (C.M.) - Gala „Fight League” desfășurată, vineri seară, la Casa de cultură din Deva, nu a mai avut succesul de public al celor șase ediții anterioare. Promotorul Cristi Miclea a adus și de această dată sportivi bine cotați care au oferit toate ingredientele spectacolului de gen. de la lovituri dure și scheme la sânge și knock- out-uri, însă sala a fost aproape goală. Astfel, sportivii de la cluburile Respect Gim București, Knock Down Timișoara, Universitatea Timișoara, Metal Box Arad, Kudo-Kai Sibiu, Mondial Lugoj și CS Felix Oradea s- ’ ^au întrecut mai mult pentru orgoliu și pen- ’■* tru premiile puse în joc. Ca noutate față de edițiile anterioare, gala de aseară a oferit în premieră la Deva un meci între femei, în care Doris Reimer (Knock Down Timișoara) a învins-o pe Edith Kiss (Metal Box Arad).

■ Antrenorul de la 
Quasar speră ca jucătorii 
săi să aibă clarviziunea 
de a învinge.

Deva (C.M.) - Quasar Deva susține, sâmbătă, de la ora 18.00, unul dintre cele mai importante meciuri din returul Ligii I de futsal, în tentativa sa de evitare a retrogradării. Echipa antrenată de Marius Sîrbu întâlnește, în cadrul etapei a 18-a, acasă, pe Informatica Timișoara, una dintre echipele în fața căreia șaiisele de a reuși un rezultat bun sunt mai mari. „Informatica e o echipă mai accesibilă, dar nu e în nici un caz slabă. Vom aborda partida cu seriozitate, vom juca la victorie și
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(Foto: Traian Mânu)Partidele dintre FC CIP și Energo au fost de fiecare dată cu scântei
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între campioană și deținătoarea Cupei României.“Energo e singura echipă din campionat care ne-a învins în acest an. Ne-au bătut în Cupă sezonul trecut la ei acasă și în Supercupă înainte de startul sezonului. Ne-am revanșat în tur când i- 
vom lupta să obținem punctele atât de necesare în cursa pentru menținerea în Liga I. Sper să avem mai multă luciditate și mai multă șansă, pentru că și până acum echipa a jucat bine, dar n-a avut clarviziune și noroc să marcheze”, comenta Marius Sîrbu. Din păcate, Quasar nu va putea conta la acest joc pe doi dintre cei mai experimentați jucători ai săi, Florin Stancu și Vasile Vișan (ambii foști la FC CIP), primul suspendat, iar al doilea accidentat. Timișorenii, care nu s- au prezentat la meciul de la Deva cu FC CIP, de acum două etape, din cauza unor neînțelegeri cu sponsorii, și-au rezolvat problemele interne și sunt hotărâți să-și vândă cât mai scump pielea. 

am învins la Craiova și vrem să îi batem și acum.Oltenii formează însă o echipă incomodă care se închide bine în apărare și e periculoasă pe contraatac, de aceea ne pot pune probleme. Totuși, sper să dăm repede goluri și să ne impunem
Ocazie de redresare

Deva (C.M.) - Cetate Deva are oportunitatea perfectă de a drege busuiocul după remiza din etapa anterioară cu penultima clasată, U. Timișoara, întrucât joacă acasă, cu codașa Mureșul Tg. Mureș care nu a obținut nici un punct în acest campionat. Meciul de duminică, de la ora 11.00, va însemna și un debut neoficial al noului antrenor ale echipei Cetate, Florin Pera, tehnician venit tocmai de la Mureșul Tg. Mureș. „Nu voi putea sta pe banca tehnică, pentru că nu sunt încă rezolvate toate formalitățile cu Federația. Totuși, am pregătit bine jocul împre

jocul, pentru că valoric le suntem net superiori”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP.Campioana, FC CIP, ocupă locul I cu maximum de puncte 51 din 17 jocuri, iar Energo e pe poziția a doua cu 41 de puncte.
ună cu secundul meu Ioan Mătăsaru, iar jucătoarele au înțeles cam ce vrem de la ele și au lucrat bine la antrenamente”, comenta Florin Pera. Indiferent de situație și de rezultatul meciului, finanțatorul Marian Muntean s-a declarat în continuare supărat pe echi-pă. „Nici nu știu dacă o să merg la meci. Nu<mă mai interesează rezultatele. Vreau doar să mențin echipa până la finalul campionatului, indiferent dacă retrogradează sau nu, pentru ca jucătoarele să nu rămână libere de contract și să poată pleca gratis la alte echipe”, afirma Muntean.

REGULAMENT I i

Vrei ca CL să-ți^aducă FURO-premii? Câștigă în 27 februarie;
< LuL_vSLLu_v L' Lr SL-.-uLA Li LzLlL-v sau CLL-l'CLl CU. LllLCLlC U.LL'. L sau < L:llLu l L£ <L-uLG.J_'
pentru ca munca ta in gospodărie sa fie mai ușoară, sau 1CC L\_C pentru că după Sărbători, cu siguranță ai rămas
făta bani1 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!

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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• Nevinovat? Tânărul de 17 ani, pus sub acuzare pentru omucidere voluntară în cazul uciderii inspectorului de poliție Filip- po Răciți, la meciul Catania - Pâlermo, susține că este nevinovat.
Sancțiuni

Londra (MF) - Federația Engleză de Fotbal (FA) intenționează să interzică scandările împotriva homosexualilor pe stadioanele din Anglia, prevăzând sancțiuni în acest sens, începând din sezonul viitor.
Prea sexy

Sydney (MF) - Actorul Russell Crowe, câștigător al unui premiu Oscar pentru rolul din drama „Gladiatorul”, a concediat majoretele de la clubul de rugby Rab- bitohs din Sydney unde este coproprietar pentru că erau prea sexy iar bărbații nu se simțeau în largul lor în prezența acestora, transmite agenția Reuters.

Russell Crowe (Foto: fan)
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S-au antrenat iar împreună
■ Ronaldinho, Eto'o și
Messi, la pregătirile
Barcelonei după 136 de 
zile.

Beckham (Foto: fan)

M W WFara 
permise 
București (MF) - 
Autoritățile ameri
cane nu au acordat 
permise de muncă 
celor opt membri ai 
staff-ului ce asigură 
securitatea fotbalistu
lui David Beckham și 
a familiei sale. Beck
ham va evolua din 
luna iunie la Los 
Angeles Galaxy și 
urmează să se mute 
în SUA împreună cu 
soția sa Victoria și cei 
trei copii, Brooklyn, 
Romeo și Cruz. 
Posh și Becks au 
depus formularele 
pentru întregul lor 
staff de securitate, 
însă autoritățile de la 
serviciul de imigrări 
au respins cererile.

Interzis în deplasare
Ciudad de Mexico (MF) ■ Suporterii clu- burilor mexicane de fotbal vor avea accesul interzis la meciurile susținute de echipele lor în deplasare, ca urmare a incidentelor produse pe stadioane, a anunțat cotidianul Reforma, citând un oficial al Federației Mexicane de Fotbal.în cursul ultimelor trei etape din campionatul mexican au fost înregistrate incidente pe mai multe stadioane, însă acestea nu au fost grave. Fosta echipă a actualului selecționer Hugo Sanchez, Necaxa, a fost sancționată în acest sens și va juca duminică un meci fără spectatori.Suporterii cei mai cunoscuți pentru violență sunt cei ai echipelor America de Mexico, Pumas și Toluca.

București (MF) - Fotbaliștii echipei FC Barcelona, Ronaldinho, Samuel Eto'o și Lionel Messi s-au antrenat pentru prima oară împreună după 136 de zile, informează, vineri, presa spaniolă.
Antrenament pe ploaieCei trei au participat, joi, la o ședință, de pregătire desfășurată pe ploaie. Potrivit presei spaniole, Ronaldinho a revenit la antrenamente după o accidentare la meciul cu Real Zaragoza, din Cupa Spaniei, de la 31 ianuarie. Brazilianul s-a alăturat came- 55.......................................... ....................Rytaara ra putea conta pe trio, 

duminică, împotriva iui Racing

Ziarul spaniol ASrunezului Eto'o și argentinianului Messi, cei trei antre- nându-se împreună după patru luni și jumătate.Tehnicianul Frank Rijka- ard a pregătit o ședință de pregătire ușoară, la care au participat patru jucători ce au jucat cu selecționatele lor: fundașul Carles Puyol, mijlocașii Xavi Hernandez și An- dres Iniesta și atacantul Javier Saviola. în schimb, olandezul Giovanni van Bron- ckhorst și mexicanul Rafael Marquez nu au ajuns la timp pentru a se pregăti alături de coechipierii lor.Samuel Eto'o, absent de pe

Se întorc extratereștrii Ronaldinho, Eto'o și Messi! (Foto: FAN)teren din septembrie 2006, a revenit pentru câteva minute la FC Barcelona, în meciul din deplasare cu Osasuna Pam- plona, scor 0-0, duminică, în etapa a XXI-a a campionatului Spaniei. Eto'o, golgheterul campionatului Spaniei în sezonul 2005-2006, a fost operat la menis- cul drept în septembrie, fiind

prevăzută o indisponibilitate de cinci luni. Internaționalul ca- merunez s-a accidentat la me-
C8 RAC1NK

FC Barcelona întâlnește, duminică, 
formația Racing Santander, în eta
pa a XXIl-a a campionatului 
Spaniei.

ciul cu Werder Bremen din Liga Campionilor, scor 1-1, la 27 septembrie.Lionel Messi a revenit în Spania săptămâna trecută, după ce în ultimele două luni s-a aflat în Argentina pentru perioada de refacere în urma accidentării la piciorul stâng suferită la 12 noiembrie.
Dragomir vede sancțiuni drastice

București (MF) - Președintele LPF, Dumitru Dragomir a declarat vineri, la ieșirea de la întâlnirea la care au participat oficiali ai Inspectoratului General al Jandarmeriei, ai ANS, LPF și FRF, că sancțiunile vor fi drastice pentru cei care instigă la violență, odată cu modificarea ordonanței nr. 11/ 2006.„Am discutat și problema

comportamentului conducătorilor din fotbal și în acest proiect se prevede că orice comportament neadecvat duce la sancțiuni drastice cum nu vă închipuiți. Până la pușcărie, dacă se constată că este vorba de instigare la violență. Ca să se învețe minte altădată. Este valabil și pentru fotbaliști și pentru orice persoană de pe terito

riul României”, a spus Dragomir.Președintele LPF a afirmat că acest proiect de lege urmează să fie susținut în Parlament.„Cred că legea poate să iasă în două luni, poate chiar într-o lună și jumătate și să se aplice pe o parte din returul actualei ediții de campionat”, a precizat Dragomir. „Mitică" vrea eradicarea violen
țelor (Foto: FAN)

Alături de soră. Jucătoarea de

Antrenorul Steve Mc Claren 
(Foto: FAN)

Pierderi mari pentru englezi
București (MF) - Federația Engleză de Fotbal (FA) ar înregistra pierderi de 50 de milioane de lire sterline dacă reprezentativa antrenată de Steve McClaren nu se va califica la Campionatul European din 2008, informează The Sun, care menționează că acest lucru ar reprezenta „un dezastru financiar”. „Ratarea turneului final de anul viitor, din Austria și Elveția, ar putea lăsa federația cu o gaură neagră de 50 de milioane de lire sterline”, scrie The Sun.The Sun notează că dacă Anglia nu va învinge luna

viitoare, în Israel și Andor- ra, speranțele de calificare vor fi practic năruite și selecționerul McClaren „se va zbate să își păstreze postul”, plătit cu 2,5 milioane de lire sterline pe an. „Cele 5 milioane de lire sterline pe care i le-ar plăti dacă îl va concedia ar fi cea mai mica din problemele FA - implicațiile financiare ale necalificării la Euro-2008 provoacă deja îngrijorare în rândul celor de la federație. La Euro-2004, cele 16 echipe calificate au împărțit 140 de milioane de lire sterline. Anul viitor,

suma ar putea fi de 210 milioane de lire sterline. Anglia a câștigat, pentru accederea în primele opt echipe în 2004, 6,75 milioane de lire sterline din vânzarea de bilete, drepturile de televizare și premiile în bani. Incredibil este că în cele cinci săptămâni în Portugalia englezii au reușit să înregistreze o pierdere de 450.000 de lire sterline, cheltuind uimitoarea sumă de 7,2 milioane de lire sterline pe hoteluri, călătorie și prime pentru Sven Goran Eriksson și echipa sa”, se precizează în cotidianul englez.
Un nou record la hochei

tenis Serena Williams, câștigătoare a Australian Open, va disputa primul tur al Fed Cup în fața Belgiei, în 21 și 22 aprilie, la Delray Beach, alături de sora sa Venus, a anunțat căpitanul reprezentativei SUA, Zina Garrison. (Foto: fan)
x._______________________________ >

Los Angeles (MF) - Letonul Karlis Skrastins a stabilit un record de 487 de meciuri consecutive jucate de un fundaș în liga profesionistă nord- americană de hochei (NHL).Skrastins, în vârstă de 32 de ani, care evoluează la Colorado Avalanche, nu a lipsit de la niciun meci din 21 februarie 2000, atunci când juca la Nashville. Karlis Skrastins, care a recunoscut că a jucat și accidentat, a depășit recor

dul lui Tim Horton, care a evoluat 486 de meciuri consecutive în perioada 11 februarie 1961 - 4 februarie 1968. Recordul pentru toate posturile îi aparține lui Doug Jarvis, care a disputat 964 de meciuri consecutive în perioada 8 octombrie 1975 - 10 octombrie 1987. Skastins ar trebui să mai joace aproape toate meciurile din următoarele șase sezoane pentru a depăși acest record. Letonul. Karlis Skrastins petn un Innnaviu o.n
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Vând ap. 2 camere (03)
• bloc de cărămidă, zona Mărăști, 2 focuri gaz, 
apometre, hol, bucătărie, modificări, balcon 
închis, vedere în 2 părți, preț 105.000 ron. Tel. 
0751/560740. rt)
• decomandate, contorizări, repartitoare, ușă 
metalică, termopane, henco, Al. Streiului, bl. 66, 
et. 5, ap. 32 sau schimb cu 2 camere zona 
Scărișoara, Minerului, 64.000 ron. Tel. 
0788/192361.
• Deva, Mărăști, bl. D5, etaj 2, ap. 6. Tel. 
0254/223775. (T)
j* parter, balcon închis cu termopan, beci sub 

' ton, centrală, ușă metalică, intrare prin scară 
.balcon, Al. Crinilor, 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)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, ușă metalică, parchet laminat, 
gresie, faianță, et. 2, zona Piața, 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, tei. 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. (Ă2)

• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona piață centrală termică, dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, parchet, faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona i. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
spjdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3) 
'circuit, gresie,faianță parchet, balcon închis,

etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Gojdu, etaj intermediar, cu balcon mare 
închis, termopan, parchet, nu are modificări, 
bine intreținut, ocupabil imediat, preț 120.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Eminescu, etaj 2, balcon 
mare, centrală termică bucătărie mare, 
parchet, gresie, faianță preț negociabil, tel. 
0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona 22 Decembrie, 62 mp, cu 
balcon mare închis, parchet, nu are modificări, 
bine intreținut, ocupabil imediat, preț 140.000 ron 

- ^ȚCiabli, tel. 0730/474275,0740/535095.  (A4)

LEGENDĂ AGENȚII

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

j A1O - Liliacul Multicom

• decomandate, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 118.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zona Miriști, bucătărie modificată, balcon 
mare, închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)

Soluții pentru dezvoltarea IMM - urilor - Hunedoara 2007
15 Februarie 2007 - Deva
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• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)

• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)

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

• zonaLic. Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

(72256)

RECLAME

PRIMA-INVEST
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• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)

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

o zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779281 (A8)
o sdet, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță, 
geamuri termopan, CT, parchet laminat, vedere 
pă 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț neg., tel. 
0740/317.314. (A9)

• dea, camere cu parchet, contorizări Integrale, 
etaj intermediar, Bd. I. Maniu, Deva, preț neg., 
tel.231800. (A9)
• dea, amenajat modern (CT, termopane, aer 
condiționat), mobilat, etaj 1, zona Zamflrescu 
Deva, preț 150.000 Ron, tel. 231.800. (A9)

• Brad, aoartanwit 2 camere, carter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.49Q 
0788/158.483. (A10)

• Inul, Minldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificata, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)

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

Vând ap. 3 camere (05)

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

• decomandate, parter înalt, 2 băi, 2 balcoane, 
80 mp, pivniță, acces la pod, zona Primăriei 
Hunedoara, 50.000 euro. Tel. 0749/146400, 
0747/340539. (T)
• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică, amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903.

• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nlcolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băi, 
preț 16&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)
• dea, 2 băl, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)

ÎMPREUNA afaceri
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• dea, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., 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, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț 210.000 ron negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• apartament 3 camere cu garaj, st-160 mp, 
zona 22 Decembrie, etaj intermediar, cu centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, 3 
balcoane, 2 băi, poziție deosebită, zonă liniștită, 
preț 80.000 euro negociabil, tel. 0723/251498 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo vedere pe 2 părți, bucătărie modi
ficată, centrală termică, termopan, ușă metal, 
parchet, gresie faianță, preț 150.000 ron nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• «fol 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță, Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228(A5)
• *ta| 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă, gresie, faianță, multiple îmbunătățiri, 
Al. StreiuTui, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688.(A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, 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 chele, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere'decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)

• zona L Creangă, parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dea, 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)
• dea, hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231300 (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță, 
grădină, zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613866,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, BRAD, 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8 preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788458483. 
(A10)

• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel. 
206003,230324. (A7) .
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288, (A8)
• dea, 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Progrest pre: 55.000 euro neg., tel. 231800. (A9)

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 (as)

Vând case, vile (13)
• caiă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)

• Deva, 8. Văcărescu, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, curte comună Informații 
tel. 0721/435255. (4/5.02)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

I

I
\ ■ ■■ :W

SILVIC VALEA ORAȘTIil
organizeozâ în data de 19.02.2007, de la ora 1O.OO, licitație de masâ 
lemnoasâ pe picior, producția anului 2007, pentru un volum total de 79 
mc, dupâ cum urmeazâ:

- râșinoase - 35 mc; - fag - mc;

- qvercinee - 11 mc; - diverse tari - 32 mc;

- diverse moi - 1 mc.

Licitația este publicâ, deschisă, cu preselecfie, cu strigare și va avea loc în data 
de 19.01.2007, la sediul Ocolului Silvic Valea Orâștiei, cu sediul în municipiul 
Orâștie, strada Nicolae Bâlcescu, nr. 16 (în clădirea spitalului vechi din centrul 
istoric, la etajul 1 dreapta), tel./fax 0254-247044. /
Tot în data de 19.02.2007, de la ora ] 1.00 va avea loc licitația de produs 
fasonat pentru un volum total de 470 mc, din care 250 mc fag (F.E, F.T, CI, C2, 
C3 și C4) și 220 mc gorun (F.E, F.T, G.S., CI, C2) și lemn de foc.
Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic.

Preselectia agenfilor economici, va avea loc în data de 16.02.2007, între orele 
9.00-15.00.
Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de preselecfie, se 
vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orâștiei, până cel târziu 
16.01.2007, ora 16.00, conform H.G. 85/2005.

(78939)

e Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
e Brad, ST -1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613866,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
O7>w040. notaSAtaJM-raj..

330025 - Deva
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mall: stamprodOfrdslink.ro 
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• în Deva, orice zonă, indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel 10/474275,0740/535098 (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

noo!UNA pentru birou 
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• 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)
• dea, 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)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, 2 băi preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Eminescu, cu balcon mare închis, 
centrală termică, parchet, fără modificări, sau 
amenajări, poziție deosebită, accept credit 
ipotecar, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, 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, dea, etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7) I

• nouă, Deva, P+E+M, șc 240 mp, 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, teren, 128000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent 75.000 euro, 
tel. 0722/564004 (Al)
• Răduleștl, 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)
• 2 cernere, bucătărie, baie, piscină, curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală, preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• 3 camera, 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 dif lerență 0742/290024,232060. (A3)
• cest nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilltățille, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băl, 2 bucătării, dea, CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Judecătoriei. 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 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)
• uregentîh Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro neg, tel. 231800, 
0745/511.776. (AȘ)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Para Deva, preț 190.000 
euro neg, tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST- 580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 
231800,0740/317813. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, șurt, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)

Cumpâr casa (14)

e urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 2J5ÎL2. (Al)

Vând case la țarâ (17)
e cest In satul Bretea Mureșană loc central, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• caii mare cu încălzire centrală cu toate 
anexele, în Cugir, preț 70.000 euro, negociabil. 
Tel. 0254/216784,0723/120350,0722/785138  CT)

• et 3, gresie, faianță, contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, et 3, gresie, faianță, contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 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 nea., tel. 231.800,0W/317.314. (A9)

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

Cumpâr garsoniere (20)

Case de vacanță (15)
• P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu Băi. Tel. 
0254/241044, după ora 17. (T)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75.000 euro, neg, 0742/290024, 
232060. (A3i

• foarte urgent garsonieră în Deva, orice zonă, 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095.(A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobar' 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317- 
(A9)

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

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

SUPER OFERTA! 
Uși de interior PORTA DOORS

,----- PVC Șl ALUMINIU rriOFII ««HAU
• GIAM TIRMOPAN ■ JALUZILI VERTICALI ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
'• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Consiliul de administrație al S.C. REALCOM S.A. Petroșani 
cu sediul în Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, județul Hunedoara, 
CONVOACĂ în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, 

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, în data de 12.03.2007, ora 9 la 
sediul societății. în cazul în care adunarea nu se va putea ține datorită neîm- 

plinirii cvorumului, a doua convocare este pentru data de 14.03.2007, în 

același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

La adunare pot participa acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la 

sfârșitul zilei de 12.02.2007, considerată dată de referință. Ordinea de zi va 

fi următoarea:

1. Prezentarea raportului consiliului de administrație și a raportului comisiei 

de cenzori.

2. Aprobarea bilanțului contabil a contului de profit și pierderi și a anexelor 

acestuia la 31.12.2006.

3. Aprobarea repartizării profitului.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.

5. Alegerea comisiei de cenzori și indemnizației cenzorilor.

6. Aprobarea datei de 26.03.2007 ca dată de înregistrare în conf. cu Legea 

297/2007. Formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul 

societății. După completarea și semnarea procurii speciale, 1 exemplar al 

acesteia se va depune până la data de 05.03.2007.

(78895)

• semldecomandate, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii, negociabil, tel. 
0742/019418.(Al)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, bucătărie, faianță gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, amenajată etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona I.Manlu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, zona Zarandului, preț 65.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec., bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 
intermediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dacia, eL 4, semidec, s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• bd. 22 Decembrie, dec, et. 4/8, s=46 mp, 
balcon, amenajat contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată contorizări, preț 26.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mârăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• ugent semidec, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Decebal cu balcon mare închis, 
contorizări, parchet, bine întreținută, liberă 
imediat, ideal pentru investiție, închiriere - 
urgent- preț bun, 80.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți etaj 1, decomandată 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Zamflrescu, cu balcon, parchet, 
contorizări, gresie faianță pentru cei interesați 
se poate da cu mobilă ocupabilă repede, preț 
77.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)

• două terenuri extravilan de 6.000 și 24.70tâ$. 

localitatea Toitești - Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• Intravilan 4600 mp, la șosea asfaltată, racor

dare gaz, conductă apă curentă și canalizare. 
Tel. 0729/055585,0254/212803, după ora 18. CD

• Intravilan In Băcia, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)

• pădure tn comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)

• zona Trident 1500 mp, utilități apă canal, gaz. 
curent, preț 50 euro mp, negociabil. T' 
0729/088488 0744/896777. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)

• intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, între case, 
preț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent teren intravilan, st-1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• urgent grădină + construcție casă, livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• teren intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)

• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt 
Casă facilități: apă curent gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• teren In Deva, zona. Eminescu, parcelat de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptun
ghiulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construție casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp, 
la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• la DN7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel.223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)

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

• 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)
• et ■ 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, ntf- > 
tel.223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

• teren Intravlan, st= 2000 mp, la strada Archfa, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

organizează în data de 28.02.2007, ora^W.OO, 

licitație publică deschisă, în vederea închirierii 
spațiului - Stație autobuz Densuș -

telefon 0254/775.210,0254/775.21CK;

RECLAME

stamprodOfrdslink.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-medla care deține poziția de lider In publicarea de 
ziare șl servicii Internet în vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severln, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

« Descrierea postului:
»- administrează veniturile și cheltuielile pentru departamente ae 
marketing, vânzări și distribuție,
- aprobă acțluinile de marketing
- este responsabil de promovarea și dezvoltarea produsului în 
zona atribuită
■ reprezintă compania în relație cu autoritățile locale
- lucrează împreună cu administratorul companiei la diverse 
proiecte de dezvoltare

Csrinfs:
- minim 3 ani de experiență în funcții de conducere
- expenența in presă constituie avantaj
- cunoștințe de administrare a afacerii
- cunoștințe avansate de limba engleză
• permis de conducere categoria B.

Ofertă (bonusurl, beneficii):
- pachet sala rial motlvant
■ posibilități de dezvoltare a cariere. Intr-o companie 
multinațională.

Numai persoanele selectate vor fl 
contactate pentru Interviu.

Daca oferta noastră v-a trezit Interesul, 
contactatl-ne la adresa:

SC Inform Media SRL
Fax 0256/305.742 sau
a-mall: recrultment@lnformmedia.ro

Decese(75) Comemorări (76)

Cu adâncă durere în suflet regretăm tecerea în neființă a colegului nostru
CAROL SCHRETERPrimarul Municipiului Petroșani.

U Dumnezeu să-l odihnească!I Partidul Democrat I Biroul Permanent J Județean Hunedoara
(13/9.02)

Cu aceeași durere în suflet reamintim că se împlinesc 5 ani de la încetarea din viață a celui care a fost
PETROIANU GRIGORE - GOGU

Nu te vom uita niciodată. Soția Victoria, fiul Nicu cu familia.
(6/9.02)

Familia prof. Molnar aduce un ultim omagiu celui care a fost un om de excepțională calitate,
prof. LIVESCUILIE

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

o Mravflin, li 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, * 2 clădiri pe teren, Ideale 

pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (AS)
• Intravilan, tn Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
- 18, utilități în zonă, preț 80 euro/mp, tel. 
212.141,231300,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
W)
"Intravilan, Deva, zona Dorobanți, 5 - 220mp, F - 

22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)
s inent, 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, 
Slmeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, Intravilan, 22 ari, pe șosea Brad-Crlșclor, 
lăngă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 10CO mp pt construcție vilă, în sat 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

S
- Deva, 1800 mp, intravila acces la 
certificat de urbanism, preț negociabil, 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,07881/158.483. 
(A10)
• Brad - 04 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanțe, la șosea, pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10

Imobile chirii (29)

• ofer sw» închiriere brutărie nouă pe gaz, 
tn Podele • Luncolu de Joi, preț avantajos. 
Telefon 0740/302283. (78296)

• ofer spra închiriere, In Brad, spațiu 
producție • depozitara ■ servicii, preț 79% 
din prețul pieței TeL 0740/302283. (78296)

Auto românești (36)

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

• vând autoturism Cielo, culoare vișinie, af 1996, 
preț negociabil. Tel. 0722/377405. (T)
• vând Dada 1310 TLX, af 1990, în stare de 
funcționare,, preț avantajos. Tel. 0720/400457. (T)
• vând Dada Logan Laureate 1,6, af 2005,26.000 
km, aer condiționat, albastru metalizat, preț 
6500 euro. Tel. 0722/734783. (T)

Auto străine (37)

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

• vând urgent Volskwagen Passat Variant 
1,9 TDI ful l-opt ions, consum 4,5 ■ 51, af 1994, 
preț negociabil. Tel. 0740/130417. (5/6.02)

(11/9.02)

Soția Domnica împreună cu nepotul Gigi deplânge _r\ încetarea din viață a celui care a fost un bun frate și 
|j" unchi,

prof. LIVESCU ILIE
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Materiale de construcții (53)
• vând bile (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi, 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
0254/215795. CD

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

Oferte locuri de muncă (74)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic măre, in stare bună, 230 
ron, negociabil. Tel. 0254/213355. (T)

Instrumente muzicale (60)
• vând „saxofon sopran". Informații tel. 
0722/842710.
• vând plan cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Cumpăr teren (22)
• In Deva, minim 50 m deschidere, pentru 
benzinărie. Tel. 0740/218164. (T)
» 5 hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
țlataimediat. 215212. (Al)________________

Vând spații comerciale (25)

• vând Voi 244 GL, CI, numere noi, piese de 
schimb; casă grădină, dependințe, teren arabil, 
pădure și polizor trifazic, diametrul 300, nego
ciabil. Tel. 0721/614402. (T)
• vând Volvo V40,1,9 TDI, af 2001, full electric, 
ABS, SRS, jenți Al 16, persoană fizică preț 8500 
euro. Tel. 0723/227569. (T)

Altele (61)

Au trecut 2 ani de când scumpul nostru soț și tată
BOZAN IOANdin Sulighete ne-a părăsit pentru totdeauna, lăsând în urmă doar lacrimi și durere. Comemorarea va avea loc duminică 11 februarie la Biserica din Sulighete, Te vom păstra mereu in sufletele noastre.Soția Dochița și fiul Alin.

(1/9.02)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă gaz, 82.000 euro, tel. 
215212.(Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15 nno Auro. tel. 0745/786578. (A8)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând fereastră 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)

Imobile chirii (29)

• vând 2 tractoare U 650, combină Class, 
semănătoare de grâu aproape nouă și adaptor 
nou pentru semințe mici, semănătoare de 
porumb, 2 pluguri cu 3 brăzdare, un plug cu 2 
brăzdare normal, un plug cu 2 brăzdare 
reversibil, prășitoare, pompă de erbicidat nouă, 
presă de baloți pe ață, grape, sămânță de 
lucerna și sămânță de porumb Turda 200. Tel. 
246342,0745/468766. (9/5.02)
• vând urgent și convenabil tractor L 445 în 
stare de funcționare, Hațeg. Tel. 0724/362663. (T)

• pierdut atestat AFER seria SC ISFT 3 A, nr. 0339 
pe numele Tudoroiu P. Florica. Se declară nul. 
(8/9.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Boar lulia. Se declară nul. (4/9.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Golgoțiu Elena. Se decalră nul. (9/9.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Rădoni Ovidiu Sorin. Se declară nul. 
(3005460/7.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Spătaru Râul. Se declară nul. (2/9.02)

■ angalâm asistenți medicali generaliști de 
preferință cu experiență. Relații la tel. 
0788/240554,0744/561280. (5/5.02)
• angajez frizer. Informații la tel. 0726/133518. 
(8/9.02)

• angajez șef punct de lucru pentru lucrări în 
șantier de construcții. CV-urile se vor trimite la 
CP 83, OP1, Deva. (5/7.02)
• angajez șofer intern categoriile C, E, cu domi
ciliul în Deva. Relații la tei. 0740/599790. (3/9.02)
• flrmâ de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigura transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (4/7.02)
• Fundația Mara angajează asistent matemal.
Informații latei. 0254/221200. (12/9.02)
• Protego Cleanlng angajează, în orașul Hațeg, 
femei și bărbați pentru servicii de curățenie. 
Condiții: studii medii/școală profesională, fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331.(77955)
• 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)

Azi 10 februarie se împlinesc 9 ani de când inima mamei mele
JURCA MARIAdin Zdrapți a încetat să mai bată. Cât voi trăi pe acest pământ nu voi uita căldura sufletului, dragostea și grija pe care mi-a purtat-o. Rog pe bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul ei drag și bun în pace și liniște. Fiul Gheorghe din Șoimuș cu familia

(1/8.02)

• garsonieră Deva complet mobilată 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră, dec, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• S - 45 mp, zonă ultracentrală Deva, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)

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

Prestări servicii (72)

Suntem numărul
1 în județul 

Hunedoara!

Piese, accesorii (42)
• vând uși pentru Ford Sierra, preț 50 ron 
bucata. Tel. 0723/227569. (T)

• COSMIN: transport persoane în Italia, preț 110 
euro, doar cu buletinul, rapid și sigur. Tel. 
0729/339973,0727/248417. (5/9.02)
• mâ ofer să fac menaj și alte munci 
gospădărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T) (35428) LIBER

Mobilier și interioare (47)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

r

• vând dulap cu vitrină, masă extensibilă 4 
scaune, servantă tv, toaletă cu oglindă covor 
persan manual 2,8/3,4 tn, Hunedoara, 
0747/340539. (T)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 33/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)

Maica Paraschlva, binecuvântată de Dumnezeu vine 
Tn ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice speranță. 
Maica Paraschlva deschide cartea sfântă veche de 
sute de ani, vizionează cu exactitate trecutul, 
prezentul șl viitorul prin cartea sfântă. Tel. 
0748946177.

Sunt Irlna din Hunedoara șl aduc mll de mulțumiri 
Maldl Paraschlva pentru că ml-a dezlegat cununia și 
acum sunt căsătorită șl o femele fericită.

Sunt Vaslle șl Dumnezeu să binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschlva că m-a lecuit de beție și a 
îndepărtat farmecele șl blestemele din familie.

Aduc mll de mulțumiri măicuței, că după 20 de ani 
de despărțire m-am împăcat cu soțul, acum sunt 
fericită șl mulțumită. Apelați cu încredere șl veți fl 
ajutați. Tel. 0748/946177.

(78182)
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Afrodisiac pentru femei
• Burse și granturi. Cinci muzicieni, un dansator, trei scriitori și un actor au primit burse și granturi în valoare totală de aproximativ 30.000 lei (8.780 euro) de la Ministerul Culturii și Cultelor, în cadrul primei sesiuni de finanțare a Fondului Național de Mobilitate din acest an. (MF)

Tirajul ziarelor pe mapamondParis (MF) - Tirajul total al ziarelor distribuite la nivelul României a scăzut cu 16,22%, în 2005, față de 2001, relevă o statistică anuală realizată de Organizația Mondială a Ziarelor (WAN). Față de 2004, tirajul total al ziarelor a scăzut în România cu 3,75%. Tirajul mediu anual în 2005 a fost de 1,1 milioane de copii. Raportul citat arată faptul că, pe piața românească, în anul 2005 se publicau 46 de cotidiene, ceea ce înseamnă o creștere de 155,56% comparativ cu 2001. La nivel mondial, creșterile totale ale tirajelor au fost de 9,95% pe perioada cuprinsă între 2001 și 2005. Numărul de cotidiene plătite a crescut de asemenea. La nivel global, în 2005, acestea au sărit pentru prima dată în istorie de pragul de 10.000 de titluri, o creștere de 13% față de 2001, când se publicau 8.930 de ziare. La nivelul Europei, tirajul total al ziarelor a crescut cu 14,24% în perioada 2001-2005.

■ Transpirația bărbaților 
este considerată cel mai 
puternic afrodisiac pen
tru femei.Washington (MF) - O substanță care se găsește în transpirația bărbaților este cel mai puternic afrodisiac pentru femei și ar putea fi utilizată în tratarea unor boli hormonale, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani și publicat în Journal of Neuroscience. Cercetătorii de la Universitatea California din Berkeley au declarat că substanța respectivă provoacă creșterea nivelului de hormoni sexuali, a libidou- lui, dar și a pulsului la femei. Studiul este primul care aduce probe concrete în sprijinul ideii că oamenii secretă un
Va fi realizat filmul „Borat 2"

Spice Girls

■ Actorul Sacha Baron 
Cohen a semnat pentru 
realizarea unei conti
nuări a filmului „Borat".

Film de 
animațieBucurești (MF) - Un film de animație 3D coprodus de Germania, Franța și România, „Jasper - Călătorie la capătul lumii”, a intrat în producție la București, a declarat Camelia Nicolae, directorul studioului Dacodac - România. Noul film este u- nul dintre cele două proiecte de animație căști gătoare ale concursului organizat de Centrul Național al Cinematografiei (CNC) la sfârșitul anului trecut. Bugetul lungmetrajului ajunge la aproximativ 8 milioane de euro, din care Germania (Toons 'n' tales) acoperă 50%, Franța (Amuse Films) - 30%, iar România (Dacodac) - 20%. O parte din fondurile cu care participă România - 970.000 lei (circa 280.000 euro) - vin de la CNC.

Spice se 
reunesc?!

New York (MF) - Actorul britanic Sacha Baron Cohen a semnat un contract pentru

Sacha Baron Cohen - Borat

Londra (MF) - Mem
brele fostei trupe 
Spice Girls au fost 
văzute împreună la 
câteva ore după ce 
Emma Bunton a de
clarat că i-ar plăcea 
ca trupa să se reu
nească, alimentând 
speculațiile despre o 
posibilă relansare a 
grupului. Imediat du
pă ce a făcut decla
rația ea a fost văzută 
cinând împreună cu 
Victoria Beckham și 
Geri Halliwell. Fostele 
membre ale uneia 
dintre cele mai pro
fitabile trupe pop din 
istoria muzicii au dis
cutat timp de mai 
multe ore.

Peste 100 de americani au protestat, în capitala Statelor Unite, împotriva

Droguri in camera Annei
■ Poliția a descoperit 
droguri potențial letale 
în camera în care a mu
rit Anna Nicole Smith.Los Angeles (MF) - Fost playmate, manechin și actriță, Smith, în vârstă de 39 de ani, a fost găsită inconștientă, joi, în camera sa de la Seminole Hard Rock Cafe Hotel and Casino, a fost transportată la spital, iar decesul său a fost a- nunțat o oră mai târziu. Dacă, în primă fază, poliția nu a precizat circumstanțele decesului, nefiind cunoscute, acum se cunoaște faptul că ofițerii de poliție au găsit în camera de hotel medicamente eliberabile pe rețetă, dar și substanțe ilegale, ceea ce alimentează spe-

unei aprobări ce permite ca brânza șî carnea vacilor clonate să fie comercializate în toate magazinele din America.
(Foto: EPA) !______________ J

Monument, ca mesaj religios

Dispută între tată și fiuLos Angeles (MF) - Avocatul lui Ryan O'Neal și al fiului său Griffin au ținut o conferință de presă în timpul căreia fiecare l-a acuzat pe clientul celuilalt de provocarea bătăii care a avut loc între aceștia, și care s- a finalizat cu arestarea starului din „Love Story”.La conferința de presă a participat și prietena însărcinată a lui Griffin O'Neal, Joan- na Berry, în vârstă de 25 de ani, bandajată la un ochi după ce a fost victimă colaterală în conflictul izbucnit în locuința actorului între acesta și fiul său.Actorul Ryan O'Neal, în vârstă de 65 de ani, a fost arestat la începutul săptămânii și acuzat că și-a amenințat fiul, Griffin O'Neal, cu o armă cu care a tras câteva focuri, în timpul unei dispute de familie.

■ Proces în Florida din 
cauza unui monument 
având ca temă Cele 
Zece Porunci.Florida (MF) - O grupare de susținere a drepturilor civile din SUA a dat în judecată autoritățile unui ținut din Florida pentru ridicarea unui monument de granit în cinstea Celor Zece Porunci, lângă tri

Armstrong și cântăreața Sheryl Crow, care s- au despărțit anul trecut, ar putea fi din nou împreună. (Foto: epa>

Bărbații atrag femeile prin se
creție de hormonimiros secret care influențează hormonii sexului opus. Cercetătorii au studiat androstendi- onul, uri semnal chimic masculin. Studiile anterioare au demonstrat că mirosirea unei cantități mici din această substanță influențează starea de spirit a femeii, accelerează activitatea creierului și contribuie la creșterea libidoului, dar impactul său asupra hormonilor nu era clar stabilit.
realizarea filmului „Borat 2”, o continuare a aventurilor a- mericane ale unui personaj mustăcios care se prezintă drept jurnalist din Kazahstan, a indicat Ruperi Murdoch, președintele News Corpora- tion. „A semnat pentru realizarea unei continuări pentru noi”, a spus Murdoch, președintele unuia dintre cele mai mari trusturi media din lume. Parodia realizată în stil documentar „Borat! - învățături din America pentru ca toată nația Kazahstanului să profite”, distribuită de 20th Cen- tury Fox, a avut încasări de 248 de mii. dolari în lumea întreagă și a obținut o nominalizare la ediția de anul acesta a premiilor Oscar pentru cel mai bun scenariu adaptat.

Anna Nicole Smithculațiile unui deces provocat de o supradoză. Anchetatorii așteaptă rezultatele autopsiei și ale unui raport toxicologic pentru a stabili cauza decesu- 
bunalul local. Uniunea Americană pentru Libertăți Civile (ACLU) a intentat un proces la Curtea Federală împotriva ținutului Dixie care are o populație de 14.647 de locuitori. Regiunea din Florida este acuzată că a violat Constituția prin ridicarea unui monument de 1,5 m și șase tone lângă tribunal, clădire care adăpostește și departamentul șerifului. Gruparea a declarat că prin

(Foto: EPA)lui. Surse apropiate starletei spun că aceasta se afla în cameră împreună cu o asistentă medicală a hotelului când a început să se simtă rău. Asis
Constituție se interzice ca organizațiile guvernamentale să aprobe mesajele religioase cum ar fi Cele Zece Porunci. Un avocat al ACLU a declarat că expunerea preferă o religie în favoarea alteia, iar o inscripție de la baza monumentului, care spune „Iubește-L pe Dumnezeu și urmează poruncile Sale”, adaugă practic a unsprezecea poruncă, scrisă de. oficialii din ținut. 

tenta a sunat la spital în timp ce garda de corp a lui Smith a încercat să o resusciteze. Partenerul său Howard K Stern a declarat că Smith ave*" febră miercuri noaptea.Suferea de simptome de gripă când a sosit la hotel, dar febfa a crescut miercuri noaptea. Vickie Lynn Hogan, născută în Texas pe 28 noiembrie 1967, într-o familie modestă, ei devenit celebră după ce s-Ei căsătorit, în 1994, cu miliardarul J. Howaril Marshall. în urma morții acestuia la vârsta de 90 de ani, Smith s-a angajat într-o lungă bătălie judiciară pentru averea acestuia. Decizia este încă în apel și o va privi pe Dannielynn, uni ca descendentă supraviețuitoare a lui Smith.

Ciclistul Lance


