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Cer variabil. Posibile averse de 
ploaie. Au dat bani SMURD-ului
Dimineața

■ Hunedorenii au donat 
organizațiilor nonguver- 
namentale4,1 milioane 
de lei noi.

Deva (C.P.) - Această sumă 
s-a strâns anul trecut după ce 
hunedorenii s-au prezentat la 
fisc pentru a cere redirec-

ționarea a 2% din impozitul 
pe venit, a declarat Lucian 
Heiuș, directorul DGFP Hune
doara. „Circa 1,6 milioane au 
fost date SMURD-ului, restul, 
în sume mult mai mici, a fost 
direcționat spre alte ONG-uri 
sau biserici din județ. Cred că 
succesul celor de la SMURD se 
datorează campaniei susținute

pe care au avut-o”, a mai spus 
directorul finanțelor hune- 
dorene. Recent, Raed Arafat, 
coordonatorul SMURD, a de
clarat că în acest an se vor 
achiziționa încă două ambu
lanțe SMURD pentru Hune
doara, din care una va fi pen
tru intervenții în Munții Rete
zat. Și în acest an, contribua

bilii pot dona sume de bani 
din impozitul pe venit aferent 
anului 2006, în aceeași pro
porție de 2%. în acest sens se 
va completa o declarație ce se 
va depune la fisc până cel târ
ziu în luna mai.

Brățărîle în capitala Unirii
^Deva (M.T.) - Cele cinci brățări, prezen

tate vineri, la Tribunalul Hunedoara, ca 
probe în dosarul „Aurului dacic”, au fost 
expuse sâmbătă la Muzeul Național al 
Unirii din Alba Iulia, unde vor rămâne 
timp de o săptămână, /p.3

Nicoleta Luciu i
Deva (S.B.) - Volup- i 

Tisa brunetă Nicoleta i 
L^ciu are un site per- i 
sonal: www.nicoletalu- 
ciu.ro. Cariera Nicoletei : 
este în plină ascensiune, i 
ea interpretând în pre
zent rolul Soniei din i 
telenovela „Lacrimi de 
iubire”. Filmările pentru ; 
serial îi ocupă însă mai 
tot timpul, obligând-o să 
enunțe la 

Jlte con
tracte, mai 
avanta
joase poate 
din punct 
de vedere 
financiar.
/p.S

înviorarea
Deva (H.A., V.P.) - în
viorarea de dimineață 
și puțină mișcare în 
pauza mare. în plus, 
mai multe ore de 
educație fizică în pro
grama școlară. Cam 
asta prevede un nou 
proiect de lege, care 
așteaptă să treacă de 
votul parlamentarilor. 
„Există un proiect, 
însă nu am primit 
nici o directivă pe 
cale oficială. Profe
sorii de educație fi
zică cred că mai mult 
sport le-ar face foarte 
bine elevilor", afirmă 
Dumitru Rus, purtă
tor de cuvânt al IȘJ 
Hunedoara, /p.3
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Tinerii aleg calea străinătății

17% dintre tineri 
dată unul dintre | 
străină—te

1 7% dintre tineri se gâ 
J la plecarea din țară^ț

vor să plece tem
poral*. . rinripalul motiv
este turismi».

Carnaval! Carnavalul 
de la Veneția a început 
sâmbătă și se desfășoară pe 
parcursul a 12 zile. îngerul 
Carnavalului este în acest 
an campioana italiană la 
înot Federica Pellegrini.

www.huon.ro (Foto: EPA>

întreabă-ți patronul!
■ Autoritățile fiscale 
recomandă angajaților 
să verifice dacă patronii 
le plătesc dările.

Deva (C.P.) - Atenționarea 
vine din partea directorului 
DGFP Hunedoara, Lucian 
Heiuș, care susține că în ulti
ma vreme tot mai multe per
soane reclamă faptul că 
patronii la care au fost anga
jate nu le-au plătit nici măcar 
contribuțiile care se rețin din 
salariu. Aceste persoane se 
aflau în situația de a fi obli

gate să plătească spitalizarea 
ori nu puteau beneficia de 
pensie. „Angajații ar trebui să 
le ceară din când în când 
patronilor documentele cu 
care au plătit contribuțiile. Au 
acest drept! E adevărat că este 
mai ușor să se facă acest 
lucru acolo unde există un 
sindicat. Pe de altă parte, 
reținerea contribuțiilor de 
sănătate, șomaj, pensie din 
salariul angajatului și nevi- 
rarea sumelor la buget con
stituie infracțiune. Aviz pa
tronilor care fac astfel de 
fapte!”, precizează Heiuș.

Atenție la factura de gaz
■ E.ON Gaz a proce

dat la reîncadrarea 
consumatorilor în 
grupe de consum.

Deva (C.P.) - Ca urmare 
a acestei operațiuni sunt 
emise facturi de regu
larizare către clienții pen
tru care a fost necesară 
reîncadrarea într-o nouă 
grupă de consum, diferită 
de cea în baza căreia s-a

efectuat facturarea pe par
cursul anului 2006. Factura 
de regularizare este însoțită 
de o notă de calcul în care 
se prezintă în mod explicit 
și detaliat operațiunile de 
regularizare efectuate. 
Această factură va intra în 
posesia consumatorilor pe 
parcursul acestei luni. Re
gularizarea va face ca unii 
consumatori să fie nevoiți 
să plătească sume de bani 
în plus, /p.3

Buget aprobat la Petroșani
■ Autoritățile au 
prevăzut finanțarea mai 
multor lucrări de interes 
general pentru oraș.

Petroșani (M.S.) - Consiliul 
Local al municipiului Petro
șani a aprobat bugetul pentru 
acest an. in cadrul acestuia 
fiind prevăzută finanțarea 
mai multor lucrări de in

vestiții apreciate ca impor
tante pentru comunitatea 
locală. Potrivit sumelor apro
bate de consilierii locali, în 
acest an vor fi executate 
lucrări de reparații și mo
dernizări la străzile din 
Petroșani în valoare de 1,6 
milioane lei. De asemenea, în 
acest an se va moderniza cen
trul civic al municipiului, 
fapt pentru care in buget au

fost cuprinși 1,5 milioane lei. 
Municipalitatea din Petroșani 
dorește să încheie, în acest 
an, operațiunile de introduce
re a gazului metan în blo
curile de locuințe din oraș. în 
acest sens, în buget au fost 
cuprinse sume în valoare de 
un milion de lei. Tot un mi
lion de lei au fost alocați pen
tru investiții în activitatea de 
salubrizare a municipiului.

http://www.huon.ro
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• Vizită de stat. Președintele Republicii 
Ungare, Laszlo Solyom, se va afla, azi și 
mâine, în România, într-o vizită de stat, 
care va cuprinde și deplasări la Târgu 
Mureș și Cluj-Napoca. Președintele Traian 
Băsescu va fi gazda șefului statului ungar.

Operațiune 
în Bosnia

Sarajevo (MF) - NATO 
a anunțat sâmbătă că a 
efectuat o operațiune la 
Pale, în apropiere de Sa- 
rajevo, îndreptată împo
triva rețelei de sprijin a 
fostului lider al sârbilor 
bosniaci Radovan Kara- 
dzici, acuzat de genocid 
de către Tribunalul Pe
nal Internațional pentru 
fosta Iugoslavie (TPI).

Desemnat 
oficial

Haga (MF) - Regina 
Beatrix a Olandei l-a 
desemnat oficial pe pre
mierul creștin-democrat 
Jan Peter Balkenende 
pentru a forma viitorul 
guvern. Partidul Creș- 
tin-Democrat, Partidul 
Muncii și Uniunea Creș
tină (protestantă) au în
cheiat un acord pentru 
formarea unei coaliții, 
după alegerile parla
mentare din noiembrie
2006. Balkenende a a- 
nunțat deja că va rămâ
ne prim-ministru și că 
liderul laburist Wouter

voet, 
Uniunii
Creștine.

Bos va fi minis
trul Finanțelor. 
Din guvern va 
face parte

Viktor lușcenko
(Foto: EPA)

Ucraina 
vrea să 
adere
Munchen (MF) -
Ucraina va depune 
eforturi pentru a se 
integra în Uniunea 
Europeană și NATO 
cât mai rapid, a de
clarat sâmbătă, pre
ședintele ucrainean 
Viktor lușcenko. 
„Vom depune efor
turi pentru a ne inte
gra în instituțiile eu
ropene", însă nu to
tul depinde de Ucrai
na, a spus lușcenko, 
aflat la Munchen. 
întrebat cât de re
pede va deveni U- 
crainâ membru al 
Alianței Nord-Atlan- 
tice, el: a răspuns că 
acest lucru nu depin
de numai de Kiev. în

, ceea ce privește 
intrarea țării sale în 
UE, lușcenko a afir
mat că aceasta se 
desfășoară, în princi
pal, după aceleași 
linii directoare ca și în 
cazul Rusiei, care cre
ează patru spații co
mune cu UE.

ucise, ieri, în urmă urnii atac sinucigaș 
cu camion-capcană, comis asupra unei 
secții de poliție situate la nord de Bag
dad. Camionul-capcană a lovit secția de
poliție aflată în orașul Dour. (Foto: epa)

Apel împotriva moțiunii
Ploiești (MF) - Președintele PD, Emil Boc, 

a făcut un apel, ieri, într-o conferință de 
presă la Ploiești, către partidele parlamenta
re să lase deoparte „ambițiile politice” și 
„șicanările” și să respingă moțiunea simplă 
depusă la Senat împotriva ministrului Justi
ției, Monica Macovei.

„Partidul Democrat face un apel la toate 
forțele politice parlamentare să lase deopar
te toate ambițiile politice, să lase deoparte 
toate șicanările care pot avea loc și să ne 
aplecăm asupra interesului general care ți
ne de continuitatea reformei justiției și a 
semnalului pe care România îl dă atât în 
plan intern, cât și în plan extern cu privire 
la continuitatea acestor reforme”, a declarat 
Emil Boc.

Președintele PD a precizat că justiția, cu 
toate problemele ei, începe să funcționeze, 
anchetele judiciare simt dincolo de orice 
partizanat politic și sunt trimiși în judecată 
demnitari, lucruri care pot deranja.

CWâffll IE
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 
Nr. ISȘN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Miting islamic La Teheran a fost organizat ieri un 
miting național cu ocazia aniversării a 28 de ani de la re
voluția islamică. Pariciparea populației în număr foarte 
mare s-a dorit a fi o confirmare a sprijinului acordat politi
cii nucleare a președintelui iranian Mahmoud Ahmadine-

jad. Manifestanții au purtat steaguri iraniene și pancarte 
pe care scria „Moarte Americii și moarte Israelului”. Alții 
purtau pancarte pe care scria „energia nucleară pașnică 
este dreptul nostru legitim” sau fotografii ale președinte
lui Ahmadinejad. (Foto: epa)

Se pune de-o restructurare
■ Tăriceanu: Noul minis
tru de Externe ar putea 
fi numit odată cu re
structurarea Guvernului.

București (MF) - Noul mi
nistru de Externe ar putea fi 
numit odată cu restructura
rea Executivului, proces de 
reconfigurare a structurii gu
vernamentale care va repre
zenta un test privind modul 
de funcționare a majorității 
în Parlament, în raport cu re
acția opoziției, consideră pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu.

El a arătat că Mihai 
Răzvan Ungureanu a avut o

performanță foarte bună în 
calitate de ministru al Aface
rilor Externe, motiv pentru 
care i s-a propus să se ocupe 
de componenta doctrinar-ideo- 
logică promovată de PNL, și 
a amintit că decizia nominali
zării înlocuitorului acestuia 
nu se ia sub presiunea timpu
lui.
Pregătiri

Premierul Tăriceanu a de
clarat că se pregătește de re
structurarea Guvernului și că 
numirea ministrului. de. Ex
terne nu se va face înainte de 
aceasta, la emisiunea Pro 
Vest de la Pro TV, difuzată 
ieri. El a arătat că noua con

ducere a MAE va trebui să ai
bă capacitatea de a reprezen
ta România la nivelul miniș- 
H......................................—
Mâ pregătesc peș- . 
tru restructurarea 
Guvernului și 
există varianta să 
na facem o mnmre 
înainte de această 
resfructarare.
Premierul Tăriceanu

...................  :.........-N 
trilor de Externe și șă benefi- 
ci$aș-SfeJ^iune, credibilitate 
și o bună experiență politică.

Referindu-se strict la re
structurarea Cabinetului, pre
mierul a precizat că el va

decide procesul și â aprecia 
în acest context, că președi: 
tele PC, Dan Voiculescu, nu 
adoptat „o atitudine înțelea 
tă prin formulările făcute” 
nunțând că nu va mai susții 
decât un Guvern minorita 
Tăriceanu a arătat că form 
la Guvernului va corespunc 
noilor cerințe ale Români 
de stat membru UE, cu mod 
ficări eventual la nivelul n 
mărului de miniștri delega 
și al pozițiilor în Cabinet, r 
și al ministerelor.

'■:! Propunerea de restr®un 
re a Guvernului va fi p 
zentată Parlamentului și '■» 
presupune un test al moduli 
de funcționare a majorității

Confruntări în Kosovo
Priștina (MF) - Două per

soane au murit, în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, în ur
ma rănilor suferite în urma 
confruntărilor violente între 
poliție și protestatarii alba
nezi din Kosovo, relatează 
Reuters.

Forțele ONU și poliția din 
Kosovo au folosit gaze lacri
mogene și gloanțe de cauciuc 
pentru a dispersa câteva sute 
de albanezi care protestau fa
ță de planul Națiunilor Unite 
pentru statutul provinciei, ca
re nu precizează în mod clar 
declararea independenței a- 
cesteia.

Poliția a deschis focul în

momentul în care manifestan
ții au încercat să forțeze tre
cerea la o baricadă ridicată în 
apropierea Parlamentului din 
Priștina.

Incidentele au subliniat te
merile occidentale privind 
riscul producerii de violențe 
în cazul în care nu va fi a- 
nunțată în curând o decizie 
referitoare la statutul provin
ciei. în cazul în care va fi 
adoptat în Consiliul de Secu
ritate (CS), planul ONU pen
tru Kosovo prezentat la înce
putul acestei luni va deschide 
calea declarării unui stat în 
Kosovo, la opt ani după inter
venția NATO în Serbia.

Polițiști israelieni și palestinieni pe Esplanada Moscheilor(Foto ei

Mobilizare la Ierusalim
Ierusalim (MF) - Circa 2.000 

de polițiști israelieni au fost 
mobilizați ieri la Ierusalim, 
pentru prevenirea unor even
tuale manifestații împotriva 
controversatelor lucrări de pe 
Esplanada Moscheilpr. Acce
sul pe Esplanada Moscheilor

va fi permis în continuare ni 
mai pentru musulmanii î 
vârstă de peste 45 de ani, rez 
denți ai Ierusalimului de E: 
și deținători ai unor doci 
mente de identitate israelien 
ceea ce îi exclude pe palest 
nienii din Cirsiordania.

Puțin sare la gâtul Statelor Unite ale Americii
■ Vladimir Puțin a 
acuzat SUA și Occidentul 
că își impun voința 
asupra restului lumii.

Munchen (MF) - Președin
tele rus, Vladimir Puțin, a 
criticat dur sâmbătă Statele 
Unite și alte țări occidentale, 
acuzându-le de ceea ce a pre
zentat drept o încercare de 
a-și impune voința asupra 
restului lumii, pe care vor să 
o transforme într-o „lume 
unipolară”.

„Ce este o lume unipolară? 
Oricât am înfrumeseța acest 
termen, înseamnă un singur 
centru de putere, un singur

centru de forță și un singur 
stăpân”, a spus Puțin, în fața 
participanților la conferința 
pentru securitate de la Mun
chen.

„Nu are nimic în comun cu

democrația, deoarece aceasta 
este opinia majorității care ia 
în considerare opinia minori
tății. Oamenii ne învață întot
deauna democrația, dar cei 
care ne învață pe noi demo
crația nu vor să o învețe și 
ei”, a adăugat el.
Extinderea NATO

Puțin a afirmat că Statele 
Unite, în principal, și-au de
pășit în repetate rânduri gra
nițele naționale în problemele 
de securitate internațională, 
o politică despre care a apre
ciat că nu face lumea mai si
gură. Dimpotrivă, lumea a de
venit mai puțin sigură, a spus 
el.

Puțin a mai declarat că e: 
tinderea spre est a NATO ; 
fectează relațiile Rusiei c 
Alianța Nord-Atlantică și n 
are nici o legătură cu mode 
nizarea organizației. El a ; 
dăugat că extinderea NAT 
către granițele Rusiei nu ai 
nici o legătură cu contrac; 
rearea amenințărilor globali 
în special a terorismului. j

De asemenea, președinte: 
Puțin a apreciat că intervei 
ția americană a făcut mi 
mult rău Irakului decât Sa< 
dam Hussein, relatează AF1 
citând textul unui interviu ; 
cordat postului de televiziun 
Al-Jazeera și publicat pe siti 
ul oficial al Kremlinului.
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• Manuale interzise. Peste 2.000 de 
elevi au cumpărat deja manualele scoase 
pe piață de Editura Art. Autoritatea pen
tru Protecția Consumatorului a decis, 
însă, să oprească de la vânzare cărțile cu 
subiecte pentru examenele naționale pen
tru că nu conțineau o sută de subiecte

>*•-rezolvate, ci mai puține. (S.B.)

• Semnalarea abuzurilor. în vederea 
prevenirii traficului de persoane, Agenția 
Națională împotriva Traficului de Per
soane a pregătit un număr gratuit de 
telefon: 0 800 800 678, prin care orice 
cetățean poate semnala abuzuri asupra 
persoanelor. (S.B.)

Prezentare 
literară

Deva (S.B.) - Un nou 
volum de pamflete sem
nat de scriitorul hune- 
dorean Dumitru Hurubă 
va fi prezentat mâine, 13 
februarie, la Cercul Mi
litar Deva. Evenimentul 
va începe la ora 17. 
Prozatorul și publicistul 
D. Hurubă a devenit 
cunoscut în literatura 
românească prin vo
lume de proză scurtă 
satirico-umoristice. Scri
itorul a semnat zeci de 
studii și articole, cro
nici literare și recenzii, 
""olumul de plamfete, ce 
p fi prezentat de autor 

mâine, este intitulat „A- 
colo șezum și... râsem”.

Dumitru Hurubă

Brățările dacice, la muzeu
■ Brățările dacice ex
puse sâmbătă la Mu
zeul Unirii din Alba au 
atras sute de vizitatori.
MlHAELA ȚăMAȘ

mihaela.tanias@informmedia.ro

Lucian Heiuș

Evaziune
Deva (C.P.) - Cele mai 
multe cazuri de evazi
une fiscală s-au 
descoperit în Valea Jiu
lui și Brad, unde firmele 
au încercat să profite 
ilegal de beneficiile fis
cale ale zonelor defa
vorizate. Un alt dome
niu unde evaziunea 
este mare este cel al 
colectării fierului vechi, 
declară Lucian Heiuș, 
directorul DGFP Hune
doara. în urma con
troalelor fiscale 
desfășurate în 2006, 
s-au transmis, pentru 
continuarea cercetă
rilor, 16 dosare, prin 
care s-au stabilit 
prejudicii în valoare 
totală de 36 de mil
ioane de lei.

Oină, din nou în programă
Deva (H.A., V.P.) - Profesorii cred, de 

asemenea, că sportul i-ar putea îndepărta 
pe tineri de obiceiurile pe care nu le învață 
la nici o materie școlară, fumatul și con

sumul de alcool. Același proiect prevede și 
dt'învierea unui sport național, uitat azi de 
tineri. Viitoarea lege vrea introducerea 
oinei în programa școlară, în special în 
mediul rural. „Dacă îi întrebăm pe bunicii 
noștri, aceștia cu siguranță știu ce este 
oină, elevii de azi nici n-au auzit de acest 
sport. Ar fi foarte bine ca tinerii să-l prac
tice și să se organizeze cât mai multe com
petiții pe această activitate”, declară 
purtătorul de cuvânt al IȘJ Hunedoara. 
Conform zicalei „minte sănătoasă într-un 
corp sănătos”, și profesorii de educație fiz
ică cred că tinerii ar putea scăpa de multe 
probleme, atât de comportament, cât și de 
sănătate, dacă ar face mai mult sport.

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.

f

CUVÂ» Vot prin 
s SMS
Wtrebarea săptămânii: Credeți că 
alimentele românești vor putea 
concura cu cele din UE?

Trimite SMS conținând cuvântul

Vot prin 
SMS

[ ■ W

ÎUVAW

DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate 
și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

Alba Iulia - Opt tezaure 
vechi de 2.000 de ani, cosoni 
și celebrele brățări dacice au 
fost expuse sâmbătă la Mu
zeul Național al Unirii, din 
Alba Iulia. Aceste brățări 
sunt și probe în dosarul 
căutătorilor de comori din 
siturile arheologice din Mun
ții Orăștiei. Comorile dacice

Sute de persoane s-au înghesuit să vadă comorile dacice (Foto: cl) 

au fost expuse sâmbătă în 
premieră la Muzeul Unirii 
din Alba Iulia și au fost su-

Salt în gol cu taxiul
■ Conducătorul unui 
autoturism a trecut 
„glonț" pe lângă 
moarte.

Căinelu de Jos (M.T.) - 
Viteza excesivă și carosabilul 
ud, într-o curbă strânsă la 
stânga au fost de ajuns pentru 
producerea unui accident ruti
er. în timp ce se afla la volan
ul unei Dacii Logan, un tânăr 
din Deva a fost, duminică 
dimineață, victima unui acci
dent petrecut în localitatea 
Căinelu de Jos. Sergiu S., 22 
de ani, din Deva, a pornit într-

un autoturism Dacia Logan, 
înregistrat ca taxi, spre Brad, 
unde îl aștepta prietena sa. La 
Căinelu de Jos, din cauza 
vitezei, tânărul a pierdut con
trolul volanului și a intrat cu 
mașina într-un parapet de pe 
marginea drumului. De aici, a 
căzut cu mașina în albia unui 
pârâu. A fost nevoie de aju
torul unei echipe de des- 
carcerare pentru ca șoferul să 
fie eliberat dintre fiarele con
torsionate ale mașinii. Con
form martorilor prezenți, ca 
prin minime, după un salt de 
circa 10 metri, tânărul a fost 
scos din mașină conștient,

pravegheate de către jandar
mi, polițiști și reprezentanți 
ai serviciilor secrete.

Mașina a căzut în pârâu.

acuzând doar dureri la unul 
din genunchi. El a fost trans
portat de urgență la Spitalul 
județean din Deva.

Printre exponate se 
numără cinci brățări din aur, 
12 cosoni și opt tezaure care 
însumează 10.000 de monede 
de diferite tipuri, unele din
tre ele mai vechi de 2.000 de 
ani. La vernisaj au participat 
reprezentanți ai autorităților’ 
focale, dar și cei care au 
anchetat cazul (polițiști, pro
curori) și au contribuit la 
recuperarea tezaurelor res
pective.

Expoziția poate fi vizitată 
și în această săptămână și se 
bucură deja de un succes 
imens, dacă ținem cont de 
afluxul de persoane care au 
vizitat-o în primele două zile.

Furt de cărbune
Petroșani (M.T.) - Un 

bărbat de 27 de ani, Con
stantin K., din Petroșani, 
a fost prins de jandarmi 
în timp ce fura 10 saci cu 
cărbune, din incinta unei 
societăți de exploatare a 
cărbunelui din Petroșani. 
Bărbatul se pregătea să 
transporte cele 600 kg de 
cărbune cu ajutorul unui 
autoturism Skoda, în 
care încarcase „marfa”. 
Jandarmii i-au întocmit 
acte de constatare pentru 
furt.

Plătește cine a depășit baremul de consum
■ Regularizarea arată 
dacă anul trecut ne-am 
încadrat în consumul 
de gaz estimat.
Clara Păs_____________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - încadrarea într-o 
anumită clasă de consum, 
conform contractului-cadru 
de furnizare a gazelor natu
rale, se face de către furnizor 
pentru o perioadă determi
nată de un an, în baza volu
mului de gaze naturale con
sumate în perioada 1 ianua
rie - 31 decembrie 2006.. în 
situația în care factura de

regularizare are valoare neg
ativă, sumele rezultate în 
bază recalculării și care tre- 

‘ buîe râttîbUrsate de E.ON Gaz 
clienților vor fi compensate 
cu facturi ulterioare. în situ
ația în care sumele plătite de 
clienți sunt mai mici decât 
contravaloarea consumului 
aferentă noii categorii de 
încadrare, factura de regu
larizare are o valoare pozi
tivă. în acest caz este nece
sară achitarea de către client 
a facturii de regularizare, în 
termenele de scadență spe
cificate pe factură.

Spre exemplu, dacă s-a 
estimat că, în 2006, vom con
suma 23Q0 de mc, am fost

încadrați la clasa de consum 
Bl. La finele anului s-a obser
vat că am consumat 2600 mc. 
adică ne încadrăm în clasa de 
consum B2. E.ON va emite o 
factură de regularizare și con
sumatorul va plăti diferența. 
Dacă am fost încadrați inițial 
în clasa B2 și am consumat,

CLASE DE CONSUM

I. Consumatori racordați la sistemul
B1 - consum anual 
B2 - consum anual 
B3 - consum anual 
B4 - consum anual 
B5 - consum anual 
B6 - consum anual peste

! '' '

în anul 2006, doar 2300 de mc, 
E.ON gaz va emite o factură

< de regularizare prin care ne 
Va restituifdîferența de bani 
prin compensare, adică redu
când valoarea facturilor vii
toare cu suma ce va fi în
scrisă pe factura de regulari-

de distribuție: ______
până la 2.400 mc
2.401 mc - 12.400 mc
12.40' mc - 124.000 mc
124.001 mc - 1.240.000 mc 
1.240.001 mc - 12.400.000 mc 
12.400.000 mc.

Primar, pe ultimul drum
Petroșani (MF) - Primarul 

municipiului Petroșani, Ca- 
rol Schreter, a fost înmor
mântat, ieri, la Cimitirul 
evreiesc din localitate, în pre
zența a sute de localnici care 
au dorit să fie alături de cel 
care timp de aproape două 
mandate a condus cel mai 
mare oraș al Văii Jiului.

Ceremonialul religios a fost 
oficiat de rabinul Comu
nităților Evreiești din Româ
nia, Ehrenfeld Abraham, ală
turi de secretarul general al 
Comunităților Evreiești, Al- 
bert Kupferberg. Primarul 
municipiului Petroșani, Carol 
Schreter, a decedat vineri la

Spitalul de Urgență din Pe
troșani, la vârsta de 75 de ani, 
în urma unui infarct mio
cardic supraacut survenit în 
timp ce făcea dializă. Medicii 
de la SUP spun că Schreter 
era de anul trecut inclus într- 
un program de hemodializă.

Carol Schreter
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Un Valentine’s fericit 
alături de cel iubit!

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.serbam® 
informmedia.ro 
Pe 14 februarie, 
Cuvântul Liber vă 
oglindește senti
mentele într-o 
pagină specială, de
dicată dragostei, iar 
www:huon.ro vă 
ajută ca toate 
mesajele și felicitările 
voastre să meargă la 
sufletele celor dragi!

’s, aprinde 
dragostea din inima ta!

mailto:mihaela.tanias@informmedia.ro
mailto:clara.pas@informmedia.ro
informmedia.ro
www:huon.ro
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1809 - S-a născut Charles Darwin, autorul teoriei
despre evoluția speciilor de plante și animale prin

zimir (m. 1967).

lățrn. 1882).
1809 - S-a născut Abraham Lin- 
coln, al 16-lea președinte al 
Statelor Unite ale Americii 

(m.1865).______________________________

1862 - S-a născut Alexandru Davi- 
la, autorul dramei Istorice „Vlaicu 

Vodă" (m. 1929).

1894 - S-a născut poeta Otilia Ca-

1893 - A fost încheiată, la Paris, Convenția comercială 

româno-franceză pe baza clauzei națiunii celei mai 
favorizate. Convenția a intrat în vigoare la data de 22 

martie 1893.__________________________________________________
1923 - S-a născut regizorul Franco Zefflrelli (foto).

1953 - S-a înființat, la București, Institutul de Cercetări 
Economice al Academiei. _________________

1979 - A murit Jean Renoir, regizor francez de film 

(n. 1894).

4°
minim

luni ii0
maxim

Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, 

iar minima de 4°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Ploaie slabă. Maxima va fi de 9°C, 

iar minima de 3°C.
Miercuri. Averse de ploaie. Temperatura 

maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa 
-2°C.

Calendar Crețtln-Ortodox____________________
Sf. Ier. Meletle al Antiohiei; Sf. Mc. Eulalla, ocrotitoarea 

Barcelonei.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Eulalia, fc. m.

Calendar Greco-Catolic
S. Melețiu, aep.

Energie electrică__________________ __ _____
Astăzi, 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, 

UMTF și IPLF.

Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă________________ ____________ ___________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:

8.00 - 15.00 pe străzile E. Văcărescu, Cloșca, M. Emi- 
nescu, A. Mureșan, Călugăreni (parțial) și Vulcan.

RETETAZILKI

Clătite cu nuci
Ingrediente: 3 ouă, 1 ceașcă făină, 1 pahar lapte, 2 lin

guri ulei, 250 g nuci măcinate, 200 g zahăr pudră, 1 

plic zahăr vanilat, 200 g frișcă, sare.
Mod de preparare: din 3 ouă, făină, lapte, zahăr vani

lat și sare se prepară un aluat din care, după ce s-a 

odihnit 30 de minute, se prepară 18-20 foi de clătite. 

Se macină nucile care se amestecă cu 100 g zahăr, se 

presară pe fiecare clătită și se rulează. După ce toate 

clătitele sunt gata, se așază într-un vas și se țin la 

cuptor 10 minute. Se consumă cu sau fără frișcă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul precedent: A - B - NAS - FLOARE - AS - IR - SĂRUT 
- AMAR - ME - O - ELAN - TOM - IN - PERORA - TEI - URAT - SES - AG - TO - E - 
TUN - HOL - ACUT - CARO - RA - APRIG - BARFA - TEU - PE - MU - REAL

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Liber vrea 
s5- demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție ;i trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 8 
martie.
Extragerea va avea loc în 9 martie, Iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 10 martie,

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

i t
! Nume................. qL
j Prenume.................................... X
[ Adresa......................... ,............. |
I .........................Tel....................... I
I I
j Localitatea................................. J
I Suntefi abonat la Cuvântul liber? I

Ut h"'"1i

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și (1.

Berbec
Nu ezitați să încheiați contracte sau să semnați acte of 
ciale! Relațiile cu cei din jur sunt foarte bune și aveți suc 
ces în afaceri.

Taur

Aveți succes în afaceri și spor la tot ce faceți în gospodărie 
Prietenii și familia vă susțin, deși s-ar putea să aibă pâre1 
diferite. «

Gemeni
Vă sfătuim să mi călătoriți și să evitați întâlnirile cu pri 
elenii, pentru că s-ar putea să nu fiți în cea mai bună formă

Rac . s
S-ar putea ca planurile de îmbunătățire a situației finan 
clare să nu fie realiste. Dacă insistați să le puneți în prac 
tică, există riscul să suferlți un eșec.

beu
Slffi|l|i nevoia să faceți o investiție importantă pentru câmir 
șl intenționați să cheltuiți o sumă importantă. Vă sfătuim 
să fiți prudent.

Fecioară
S-ar putea să faceți Fost de bani pentru a cumpăra 
aparatură electrocasnică nouă. Vă sfătuim să nu vă grăbiți 
pentru a nu strica banii pe lucruri ieftine.

Balanță
Se pare că aveți multe de rezolvat. Mai bine odihniți-vă și 
menajați-vă sănătatea. împreună cu partenerul de viață, 
doriți să faSeți schimbări în cămin.

Scorpion
Dimineață aflați că vi se anulează o delegație. Vă sfătuim 
să nu vă enervați. Oricum, nu este o zi favorabilă călători
ilor.

Săgetător
Puteți avea succes în activități casnice. Dimineață câștigați 
o sumă importantă de pe urma unei afaceri și începeți să 
vă faceți planuri de viitor.

Capricorn
Dacă doriți să faceți schimbări în casă, acum este momen
tul. Este o zi bună pentru reamenajări, mutat sau schim
bat mobilă, zugrăvit etc.

Vărsător
Sunteți original și vă hotărâți brusc să schimbați ceva prin 
casă. Pentru aceasta, sunteți nevoit să faceți câteva dru
muri scurte.

Pești - ... .. — .... .. ■ '
- : ? • I

Ar fi bine să nu vă ocupați de probleme importante, 
necesită putere de concentrare. Puteți avea succes în ato- 
vltățile legate de cămin.

7:00 Jurnalul TVR
8:00 Justiție militară (s).
El Cu: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Armonii în natură 

0(doc., ep. 1, Italia, 
2004)

9:10 Eurovision 2007.
Selecția națională

11:50 Trăistariu, vocea Euro
vision 2006 (r)

12:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Hannah Montana (ep. 
ra25, comedie, SUA, 
“2006). Cu: Miley

Cyrus, Emily Osment 
13:30 Desene animate.

Aventurile rățoiului cel 
urât

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

15:00 Viața în Laguna 
gVenețiană (doc. ep. 1, 

Austria, 2006)
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiarii
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Sănătate pentru toții 
17:45 Dis-de-seară.
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Foc înaudșat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați
«g(s, dramă istorică, 

Franța, 2005). Cu: Jean 
Moreau, Gerard Depar- 
dieu, Tcheky Karyo, 
Philippe Torreton. R.: 
Josee Dayan

2295 Reflector
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Nocturne. 30 de ani 

dedicați Televiziunii 
Române

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

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon.

0:35 Decepție (thriller,
- «SUA, 1991). Cu: Goldie 

Hawn, Damon Redfem 
2:30 Jurnalul TVR (r).

Sport. Meteo
3:35 Regii blestemați (r) 
4:25 Atenției Se cântă din 

nou (r)

790 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:15 Apropo Tv (r) 
11:15 Eroi adolescenți (film,

r)
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Dallas: J.R. se întoarce

«(film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
“Joshua Morrow, Lau- 

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

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

g(serial, comedie). Cu:
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dra leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci 

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

Vremea

2030 Capcana suspiciunilor
•1 (thnller, Canada,

2005). Cu: Erika Eleni- 
ak, David Millbem, 
Michelle Harrison. R.: 
George Erschbamer 

22:15 Meseriașii (prima
ediție)

2390 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s, 

.... SUA, 2002). Cu: Antho- 
*•’ ny LaPaglia, Poppy

Montgomery, Mari- 
anne Jean-Baptiste, 
Enrique Murciano Jr., 
Eric Close. R.: David 
Nutter si Rachel 
Talalay

0:45 Icstrim Tivi (prima 
ediție)

1:10 Omul care aduce 
cartea (r)

1:15 Știrile ProTv 
2:1Ș iapcana suspiciunilor 
“(film, r)

415 Stilul Oana Cuzino (r) 
4:45 Te vezi la Știrile Pro

Tv(r) 
5:15 Icstrim Tivi (r)

6:00 In guta presei 

cu Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 In gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11:00Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Vreau să fiu mare...

Vedetei (reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 
fad

18:00 Vocea inimii (serial, 
dramă, România, 

02006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

2030 Plunkett și Madeane: 
U Blestemul rabinului 

(aventuri, Marea Bri- 
tanie/SUA, 1999). Cu: 
Liv Tyler, Robert Car- 
lyle, Jonny Lee Milier, 
Michael Gambon, Ken 
Scott. R.: Jake Scott 

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

2490 Sd-fighter (SF, SUA,
> 2004). Cu: Lorenzo 

Lamas, Don T/re Drag
on Wilson, Dan Mayid, 
Cynthia Rothrock, Aki 
Aleong, Rebecca 
Chaney.
Au crezut că e doar un 
joc video făcut de 
bunicul... Acum se 
luptă să-și salveze 
viețilel

2:00 Concurs interactiv
390 Vivere (r) 
490 Observator (r)
590 9595 (r)

■3

I

9:00 Jurnalul Euronews 9:10 
Atlas (r) 9:40 Salt în dumbravă 
10:00 Tonomatul DP2 1130 
Egipt (doc., r) 1230 Jamie se 
întoarce la cantina școlii 
(doc.,r) 1390 Dincolo de hartă 
(r) 1490 ABC... de ce? 1430 
Aventuri din Kytera (ep. 13) 
15:00 Împreună în Europa. 

Emisiune pentru rromi 1690 
Jurnalul TVR (r) 1630 E Foram 
17:00 Vânătorii de comori (s) 
18:00 Lecția de... știință 
1835 Lege și ordine: în fața 

juraților (s) 19:25 Populații 
străvechi (doc. It.) 20:00 EU- 
RO Case 20:30 Lumea de 
aproape 2190 Ora de știri

22:10 Trezindu-te în Reno 
(comedie, SUA, 2002) 23:50 
Sport extrem (r) 0:20 Familia 
mea dementă (d. a) 0:50 
Tonomatul DP2 (r) 2:15 
Plumbul din sânge (s, r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
690 Rebelde (r) 7:00 Cristina 

Show - invitați: actorii din 
Suflete rănite (r) 9:00 Fetele 
Gilmore (r) 10:00 Culoarea 

păcatului (s) 11:00 Pariul 
iubirii (s) 13:30 Jurământul (s) 
1530 Iubire de mamă (s, Me- 
xic/SUA, 2005) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 

urâtă (ep, 1) 1930 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca in filme (s, 
România, 2006) 21:30 SOS, 
viața meal (s) 23:30 Jurămân
tul (r) 1:15 Poveștiri adevărate 

(r) 2:15 Iubire ca in filme (r) 
3:15 Acasă în bucătărie (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

I 730 Dragoste de închiriat 
I (romantic, SUA, 2005) 9:10

Trăiește! (dramă, Franța, 
i 2005) 11:35 Echipa Sfarmă-
1 Tot (comedie, SUA, 2005)

1 13:25 Green Day - Live la Mil-

■ ton Keynes (2005) 14:25 Suro
rile (comedie, SUA, 2005) 
16:20 Fraierul (comedie, SUA, 

' 2000) 17:55 Vacanță cu fami-
1 lia Johnson (comedie, SUA,

2004) 20:00 Pușculițele 
(dramă, SUA, 2004) 21:30 

Trăiește! (dramă, Franța,
2005) 24:00 Băiatul de la

7:00 Camera de râs 7:30 (dramă, SUA, 2003)

Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 8:30 Spaima 
șoselelor (r) 10:00 Al 7-iea cer o „camaica

630 Parker Lewis (s, SUA. (s r) 11.90 Tele RON 12:30 ț^j^esAide kimea'‘l2:00 

1990) 790 Poză la minut (s) ‘ *
890 Malcolm și Eddie (serial) 
990 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Raven (s) 1290 
Look who is winning 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 13:20 Look who is 
winning 1430 Agenția de tu
rism 1590 Sare și piper 1630 
Pentru o cauză dreaptă (r) 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri Național TV 20:00 Țara 
Iu' Papură Vouă (div.) 20:15 
Echipa de investigații 22:00 
Miezul problemei

I

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 8:00 Realitatea de la 8:00

,PI?y. Drag0Sîe Șl pUte,r<; Realitatea de la 12:00 13:20 
s) 14:45 Proiectul Jennie (r) EU, Romania 14;50 Rea|itatea 

(comedie, SUA, 2001) 16:25 bursieră 15:2o Fabrica 16:00 
Al 7-lea cer (s) 17:25 Mon
denii (r) 18:00 Focus 19:00 

Camera de râs 1930 Sporturi 
trăsnite 20:00 Poliția în 
acțiune 2130 Trădați în 
dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 1, sezon nou) 
2230 Focus Plus 23:30 Alertă
medicală (ep. 9)

Realitatea de la 16:00 16:50 
Marfă 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 17:10 Tu 
faci Realitatea 18:50 Reali
tatea zilei 20:05 Realitatea 
zilei 20:50 Marfă 21:50 Prima 
ediție 22:00 100% cu Robert 
Turcescu 23:00 Ediție specială

. J

9:00 Misterele planetei albas
tre (doc.) 1020 Bătăușii de la 
Hollywood (r) 11:15 încă o 

dată cu dragoste 13:15 
Monștrii lui Brady (s) 13:45 
Misterele planetei albastre 
1445 Verdict Crimă! (r) 1690 

Calea misterelor (s) 1890 Spi-J 
talul de urgență (s) 1990 Te-f 
rapie intensivă (s) 2090 Enter- 
tainment News 20:20 Smal- 
Iville 2130 Iubire în lumina 

reflectoarelor (s) 22:00
Jurământul onoarei (acțiune, 
SUA, 1993)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Gangiu și Oana Frigescu 990 
Cinema (reluare) 10:00 Euro- 
maxx (reluare) 10:30 Căminul 
de cinci stele (reluare) 11:00 

Ne privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r) 
14:35 Lumea cărților. Cu 

George Mihalcea 15:35 Drep
tul la sănătate (r) 1635 Euro- 
maxx 1790 Calea europeană. 
Talk-show cu Dan Cărbunaru 

18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 Film 

artistic 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 24:00 
6! Vine presa! (reluare)

7:00 O pradă mortală 8:00 

Teste 9:00 Automobile ame
ricane recondiționate 10:00 
Motociclete americane 11:00 

Confruntări și fiare vechi 1290 

Megaconstructori: Cea mai 
rapidă mașină din lume 13:00 
O pradă mortală 14:00.Teste 

15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1790 

Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 

americane 19:00 Vânătorii de 
mituri 20:00 Megaconstructori 
2190 Trauma 2290 Dosarele 

FBI 2390 Pregătirea unui raliu 
mondial 24:00 Radiografia 
unui dezastru
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Deva (O.P.) - Slte-ul oferă Informații utile celor oare 
doresc să obțină un contract legal de muncă în țările 
UE. Există Informații legate de accesul romanilor pe 
piața muncii din Bnlanda sau Cabla, despre proce
dura ce trebuie urmată dacă vrei să devii lucrător 
Independent în Spania ori despre dreptul de ședere 
în Olanda.

cm viMmui in - I8.0U007
1 euro 3,3852 lei

1 dolar american 2,6038 lei

1 gram aur 55,0924 lei

1 liră sterlină 5,0745 lei

Dispecerat apă rece 221087
Dispecerat apă caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212125
Urgențe 112
Pompieri 981
jandarmerie 956
Poliție 955

. O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221185 ; i

; î

ÎNCEPĂTORIReguli:
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.

8
7 5 9

3
8

2 1 7

2 6 7 4 5

2 9
1
7
4

4
9

6
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6 7

6 8 7 3
9 7 5 4 8
3 2

AVANSAȚI
'■

6 1 7
6 3 1 2

1 8
5 6 4

6 7 8 9
8 9 2

8 6
5 9 4 8
3 7 9

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

5 8 2 6 9 7 4 3 1

3 7 4 8 1 5 6 2 9

9 1 6 4 3 2 5 7 8

2 3 1 9 8 4 7 6 5

4 9 5 1 7 6 3 8 2

8 6 7 2 5 3 1 9 4

7 2 9 5 6 1 8 4 3

1 4 3 7 2 8 9.5 6

6 5 8 3 4 9 2 1 7

Avansați

2 7 4 5 1 6 3 8 9

8 6 1 4 3 9 5 2 7

9 5 3 7 8 2 4 6 1

5 1 7 6 2 4 9 3 8

6 4 2 3 9 8 7 15

3 8 9 1 5 7 2 4 6

4 3 5 8 7 1 6 9 2

7 9 8 2 6 3 1 5 4

1 2 6 945873

Nou program IT pentru șomaj
■ Contribuția pentru 
șomaj ce trebuie achi
tată lunar de firme este 
diferențiată.

Clara Păs______________________
clara.pisalnformmedla.ro

Deva - Contribuția angaja
torilor la bugetul asigurărilor 
pentru șomaj diferă în funcție 
de categoriile de personal 
încadrate. Firma plătește 
pentru șomaj 2,25% sau 2%. 
Cota de 2,25% se aplică 
asupra fondului de salarii 
brute realizat la categoriile de

personal pentru care angaja
torii nu au obligația să con
tribuie la Fondul de ga
rantare al creanțelor salari
ate.

„Cota de 2% se aplică 
asupra fondului de salarii 
brute realizat de salariații 
încadrați cu contract individ
ual 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 acest procent se adaugă 
0,25%, reprezentând con-

Declarațiile de șomaj se depun din data de 15 februarie
(Foto Traian Mânu)

PLiifESC S.IB% LA lOMIU
- funcționarii- publici și alte categorii de persoane care desfășoară 
actlvdtSțl pe baza actului administrativ de numire;

: - persoanele care îșl desfășoară activitatea în funcții elective sau care 
sunt numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, 
pe durata mandatului;

' - soldațil și gradații voluntari;
- persoanele, care au raport de muncă în calitate de membru coo
perator:
- alte persoane care realizează venituri din activități desfășurate, 
potrivit legii, care nu se regăsesc în situațiile prevăzute anterior și 
nu prestează activitate în temeiul unui contract Individual de muncă.

j'j:

■

tribuția datorată pentru con
stituirea fondului național de 
garantare al creanțelor salar- 
iale”, a declarat Vasile Iorgo
van, directorul AJOFM Hune
doara. Contribuția datorată 
de angajați a rămas 1%, cotă 
aplicabilă asupra salariului 
de bază lunar brut, contri
buție ce va fi reținută și vira
tă de către angajatori. Pentru 
persoanele care au încheiat 
contracte individuale de asig
urare pentru șomaj contri
buția datorată este de 3,25% 
din venitul asigurat.

Depunerea declarațiilor pe

ntru șomaj pentru luna ia
nuarie se va face în perioada 
15-25 februarie. Noua versi
une a programului informa
tic necesar pentru comple
tarea declarației va fi disponi
bilă din această săptămână pe 
site-urile www.anofm.rosau
www.ajofmhd.ro.

Declaraiile se pot depune și 
prin poșta electronică la ad
resa: declarații@ajofmhd.ro. 
începând cu declarațiile afer
ente lunii februarie, se va 
reveni la perioada cunoscută 
de de-punere între 1-25 ale 
lunii, pentru luna precedentă.

Job-uri în Germania
București (C.P.) - OMFM 

organizează la sediul său, în 
perioada 12-26 februarie, pre- 
selecție pentru cei care do
resc să muncească în Germa
nia. Contractele sunt pentru 
o perioadă de un an cu posibi
litatea de prelungire cu încă 
șase luni. Participanții tre
buie să aibă vârsta maximă 
de 40 de ani și cunoștințe 

- foarte bune de limba ger
mană, experiență de .minim 
trei ani dovedită prin cartea 
de muncă și/sau adeverință 
de muncă în domeniul solici
tat, imediat anterior anului

Facilități
Deva (C.P.) - întreprinde

rile mici și mijlocii își vor 
putea deconta 70% din chel
tuielile eligibile pentru in
vestiții în producție prin 
intermediul programului sec
torial de creștere a competi
tivității, în timp ce întreprin
derile mari au dreptul să 
deconteze 50% din cheltuieli, 
în programul sectorial de 
creștere a competitivității 
sunt incluse și firmele din 
Siderurgie, constructorii de 
nave, industria de prelucrare 
primară a produselor agri
cole, activitățile de export.

Deva str.Ulpia nr.15
Tel :+40 - (0) 254-215294; 215770; 0725/285576; Fax:*40r(0)-254  218151, e-mail: otice deva@aeva aconnn.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

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

DULGHERI
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANTARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO

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

2007. La preselecție se pot pre
zenta numai persoanele care 
au diplomă de calificare pen
tru meseriile de grădinari, 
lăcătuși mecanici, mecanici, 
mecanici agricoli, electrici
eni, tinichigii, tâmplari, zu- 
gravi-vopsitori, lăcuitori, mă
celari.

Se caută măcelari

Reguli pentru pensionari
Deva (C.P.) - Din această 

lună pensionarii care pri
mesc banii pe cârd nu vor 
mai trebui să se prezinte la 
Casele de Pensii, pentru că 
verificarea și completarea 
datelor se va face automat. 
Taloanele mov, distribuite 
prin poștă, vor servi doar 
la informarea pensionarilor 
care primesc banii pe cârd 
asupra drepturilor ce li se 
cuvin, iar eventuala nepri- 
mire a acestora nu va mai 
influența alimentarea luna-

ră a conturilor bancare. 
Pensionarilor li se elibe
rează două tipuri de cupoa
ne: roșii, pentru cei care 
primesc pensia acasă prin 
intermediul Poștei, și mov, 
pentru cei cărora li se 
virează banii în conturi 
curente sau pe cârd. Luna 
trecută unii pensionari nu 
au putut să-și ridice banii 
de pe cârd- în județ sunt 
120.000 de pensionari, peste 
20.000 luând pensiile pe 
cârd.

în mod natural contra ejaculării precoce

In ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru 
rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge 
satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până 
acum de nici un produs farmaceutic.

Ejacu larea prematură este o problemă care nu poate fi tratată pri n produse farmaceutice care au 
ca scop mărirea potentei, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților și se manifestă în principal Ia bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă, 
ca fiind apariția ejaculării mâi devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de mai multe ori dc anxietate și de stimulație 
exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de serotonina selectiva, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung, asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, 
dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, 
care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol 
financiar. *0 de capsule contra ejaculării premature

Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și. totodată, poate 
susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Sitnplicifolia, extractul de 
fructe de Cistanche, Vitamina B6. Acidul folie.

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor; 1 -2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe 
informații accesați situl www.premutrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742- 141071 sau 
0742- 141 072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 lei) + taxe poștale.

f 
In DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zârandukiî, Bl, 43, parter B

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

RECLAME

clara.pisalnformmedla.ro
http://www.anofm.rosauwww.ajofmhd.ro
mailto:ii@ajofmhd.ro
aconnn.ro
http://www.premutrol.ro
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• Nou statut CRP. Potrivit noului statut 
al Clubului Român de Presă (CRP), votat 
de Adunarea Generală, CRP reunește 
repre-zentanți ai jurnaliștilor și ai patro
natului, urmând ca în termen de un an 
fiecare grup să se constituie în organizații 
diferite cu personalitate juridică. (S.B.)

Vreau să fiu profe
sionistă în ce fac• La școală! Vacanța dintre cele două 

semestre ale anului școlar 2006-2007 s-a 
terminat. Până la încheierea anului școlar, 
elevii vor mai avea o săptămână liberă în 
timpul Sărbătorilor de Paște, între 7 și 15 
aprilie 2007. Vacanța de vară va începe la 
16 iunie 2007. Elevii claselor a Vlll-a vor 
termina pe 8 iunie 2007. (S.B.)

Deva (S.B.) - în urma apariției în publi
cația noastră a articolului „UPC taie fără 
factură”, am primit păreri pe forumul site- 
ului nostru www.huon.ro:

1. La dracu cu UPC. Autor: Anonim, 
08.02.2007, 10:01: O firmă care se respectă 
prima dată își face clienți și după aceea 
dușmani. Cine sunt ăștia, UPC? Au idee cine 
stă în Deva, ce salarii sunt în Deva, ce 
interesează pe abonat, dacă se întrerupe 
semnalul Tv la ce despăgubiri aveți drep
tul?... Bine că aveți numai obligații! Băi, 
devenilor îmi place de voi că înghițiți totul 
de la orice instituție care vine pe la voi ca 
să vă ia banii... Halal să vă fie!

La o ceașcă de cafea, una 
dintre cele mai sexy românce 
s-a confesat ziarelor trustului 
nostru de presă.

Liviu Băeșanu__________________
adevaruldearad@informmedia.ro

Arad - Nicoleta Luciu este 
una dintre cele mai sexy femei 
din România, fiind solicitată 
de revista Playboy pentru 
patru pictoriale. Cariera „stu
foasă” a Nicoletei este alcă
tuită din participări la con
cursuri de frumusețe, printre 
care și Miss Model of The 
World, prezentări pentru case 
celebre de modă, reclame foto, 
coperte de reviste, participări 
în emisiuni tv, roluri în seri
ale tv și în filme pentru 
marele ecran, precum și o 
carieră muzicală, în care a 
decis, de curând, să fie pe cont 
propriu. Nicoleta a avut ama-

deveni au loc la fiecare sfârșit 
săptămână în cluburile care le oferă 
petrecerea de momente de neuitat.

www.huon.ro <Foto: CL)
------

uneri în acest sens?
N.L.: Am jucat deja în două

bilitatea de a răspunde la câte
va întrebări pentru fanii săi.

Data și locul nașterii: 12.09.1980 

București 
înălțime: 1.75 m

Greutate: 51 kg

Dimensiuni: 96-61-90

Hobby: sportul, lectura și filmele.

Nicoleta Luciu

REPORTER.: Ți-ai început 
cariera la o vârstă fragedă. 
Care este activitatea pe 
care o îndrăgești cel mai 
mult?

Nicoleta Luciu: Mi-am
început cariera profesională 
la 15 ani. Nu aș putea să 
aleg o activitate anume, tot 
ce am făcut până acum a 
fost și este important pentru 
mine, așa că o alegere ar fi 
foarte greu de făcut.

R.: Ce a însemnat pentru 
tine colaborarea cu revista 
Playboy?

N.L: A însemnat foarte 
mult și sper ca mai târziu să 
devin și muză pentru pic
torii de succes.

R.: Faptul că joci într-o 
altă telenovelă va sta la 
baza unei cariere pentru 
marele ecran? Ai prop-

Nicoleta Luciu, vedeta cu un corp de invidiat pentru menținerea căruia 
face eforturi zilnice. (Foto:Liviu Băeșanu)

filme pentru marele ecran, 
„Azucena” și filmul realizat 
ca o continuare a telenovelei 
„Lacrimi de iubire”. Deocam
dată nu mai am oferte de alte 
roluri.

R.: Odată cu „despărțirea” 
de Laguna ai optat pentru o 
carieră muzicală solo. 
Urmează un album?

N.L.: Anul trecut am lucrat 
la un. album pe care l-am 
lansat pe piață în luna noiem
brie. Se numește „Prinde- 
mă”. Are toate piesele com
puse de Laurențiu Duță șî 
este editat de Acasă Music/ 
MediaPro Music. Stilul pe 

care l-am abordat este pop- 
dance, care consider că mă 
prinde foarte bine.

R.: Oferă cititoarelor noas
tre cinci trucuri pentru a 
avea un corp de succes.

N.L.: Sport, dietă, bună dis
poziție, simplitate și natu
ralețe.

R.: Pe viitor care sunt 
țelurile și aspirațiile tale?

N.I.: Să devin o profesio
nistă în tot ceea ce fac pentru 
că eu consider că am întot
deauna ceva de învățat de la 
oamenii de lângă mine, care 
sunt adevărați profesioniști.

REGULAMENT
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Vrei ca CL să-ți aducă EURO-oremii? Câ$tigă_ în 27 februarie:
sau • iu

pentiu t d rnurva îa în gospodărie sa fie mai usoaia, sau pentiu 1 Jupa Srirbatori, cn iquianta .11 iar nas
fata bani1 Fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelunqește ți actualul abc-narnent cu minim o luna și participa la 
concurs cu copia dupâ chitanță până in 26 februarie Cu CL, 2007 a început câștigător1
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CUVÂW Mitul perfecțiunii spulberat
SPORT ■ FC CIP a făcut pri

mul pas greșit în actu
alul sezon, remizând cu 
ocupanta locului doi.

• Remiză. Mureșul Deva, ocupanta locu
lui secund în Liga a lll-a, a continuat seria 
rezultatelor bune din meciurile amicale. 
După victoria (1-0) obținută miercuri cu 
Minerul Lupeni, devenii au remizat 0-0 
cu CSM Reșița, sâmbătă la Deva. Mureșul 
va juca, miercuri, în deplasare, cu Minerul 
Lupeni. (C.M.)

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Răzbunare pe „neică nimeni"
Deva (C.M.) - Handbalistele de la Cetate 

au câștigat la 14 goluri diferență (scor 32-18) 
partida cu ultima clasată în Liga Națională, 
Mureșul Tg. Mureș, disputată, ieri, la Deva, 
în cadrul etapei a 19-a. Sub comanda noului 
antrenor, Florin Pera, devencele au încercat 
să facă uitat semieșecul din etapa trecută 
cu Univ. Timișoara (penultima clasată) și s- 
au răzbunat cât s-a putut de crunt pe echi
pa care nu a obținut nici măcar un punct 
în actuala ediție de campionat. în urma 
acestui rezultat, Cetate a urcat pe locul opt 
în clasament, cu 19 puncte, la patru puncte 
distanță de locul cinci care aduce califi
carea în cupele europene. Pentru devence 
urmează însă un meci foarte dificil, în de
plasare, cu U. Jolidon Cluj (locul 3), iar 
rezultatul acestuia poate arăta dacă forma
ția deveană a depășit sau nu criza de formă 
)e care o traversează.în celelalte partide ale 
etapei a 19-a, disputate duminică, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: HCM Ro
man - HCM Baia Mare 27-32; Oțelul Galați - 
Oltchim Rm. Vâlcea 22-29; HC Zalău - Rapid 
CFR București 27-24; Rulmentul Brașov - 
Univ. Timișoara 37-18; Astral Buzău - U. 
Jolidon Cluj 32-25; Tomis Constanța - 
Dunărea Brăila 24-20.

Deva - Lidera autoritară și 
incontestabilă a Ligii I de fut- 
sal, FC CIP Deva, care a avut 
un parcurs cu 17 victorii în 
17 etape și-a pierdut eticheta 
de echipă perfectă. Cam
pioana a fost la câteva 
secunde de prima înfrângere 
din actualul sezon, în parti
da disputată, ieri, la Deva, în 
cadrul etapei a 18-a, cu 
cealaltă , laureată a sezonului 
trecut, Energoconstrucția 
Craiova, deținătoarea Cupei 
României. Dincolo de remiza 
4-4 care supără puțin pentru 
că înseamnă primul pas 
greșit al devenilor în campi
onat, meciul a fost de foarte 
bună calitate, poate cel mai 
bun din campionat, primele 
două clasate onorându-și bla
zonul. Partida a avut toate

Alb și negru pentru Jiul

Noul antrenor la sfat cu jucătoarele

■ Minerii i-au învins 
pe austriecii de la Alt- 
ach și au pierdut cu 
Dinamo Brest.
ClPRIAN MARINUȚ_____________________

clprlan. marlnut@lnf orm media, ra

Petroșani ■ Culorile tradi
ționale ale clubului Jiul (alb 
și negru) au „guvernat” parcă 
și rezultatele echipei în pri
mele două jocuri amicale din 
stagiul de pregătire pe care 
minerii îl efectu^ss|^ An- 
talya (Turcia), fn ’ primul 
meci, Jiul a reușit un rezul
tat surprinzător, învingând, 
vineri, cu scorul de 2-1, pe SC 
Altach, locul cinci în prima

încă un pas fals
Deva (C.M.) - Quasar Deva 

a ajuns pe un loc retrogra- 
dabil (13) după ce n-a reușit 
să învingă nici pe Informati
ca Timișoara în partida dis
putată sâmbătă la Deva în 
cadrul etapei a 18-a. Cronica 
partidei și alte informații 
despre meci vom publica în 
pagina sport de marți.

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

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

REGULAMENT: la atest contur', 
nu pot participa aofjajatii SC 
Inform Media S.R L si uni ludele 
acestora de gradele- I si II 
Extragerea se va lac e o dala pe 
luna, in mod aleator, din baza de 
date a abonați lor CL. Relații supli
mentare la tel. 211275. nit 8806.

JURNAL B«|

Primele clasate au oferit un spectacol pe cinste (Foto: Traian Mânu)

ingredientele spectacolului, 
de la goluri și faze frumoase 
la tensiune, adrenalină și sus
pans, ținându-i pe spectatori 
cu sufletul la gură din primul 
până în ultimul minut.
Strategii diferite

FC CIP a mizat ca de obi
cei pe ofensivă și a început în 
forță. Șotârcă a deschis scorul 
în secunda 43, iar Molomfă- 

ligă din Austria. Golurile alb- 
negrilor care au încasat ast
fel o bilă albă au fost marcate 
de M. Voicu '40 și Drida '68. 
în al doilea joc, echipa antre
nată de Marin Tudorache a 
respectat codul culorilor care 
o guvernează și a încasat și 
bila neagră, pierzând cu 0-1 
meciul susținut, sâmbătă, cu 
Dinamo Brest, din Belarus. 
După partida cu echipa din 
Belarus, Tudorache s-a decla
rat dezamăgit de faptul că ju- 
cătorii săi au ratat ocazii 
marile a marca, trimițând 
de două ori mingea în bară și 
nereușind să puncteze când 
au rămas singuri cu portarul 
bielorus.în partida cu aus
triecii, antrenorul Marin Tu- 
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Ai verde pentru 
planurile tale

lean a majorat avantajul în 
minutul 5 cu un gol cu capul, 
rar văzut la meciurile de fut- 
sal și se părea că FC CIP va 
defila fără probleme. Rela
xarea prematură a devenilor 
a schimbat însă radical 
situația din teren, pentru că 
în interval de două minute 
oltenii au egalat la capătul a 
două contraatacuri, arma lor 
favorită. După pauză, ata

Jiu a obținut o victorie surprinzătoare
dorache a folosit următoarea 
formulă de echipă: Anton - 
Konicika, Mihart, Kalai, Lun
gan - M. Voicu, Pâcleșan, Pa- 
leacu, M. Gheorghe - Drida, 
Apetri. Pe parcursul meciului 
au mai intrat Petrescu, Flo- 
rea, Teușan, Muscalu și Ste- 

curile FC CIP s-au spart ca de 
un zid de defensiva adversă, 
iar Energo a lovit sub centură 
de două ori, tot pe contra
atac, înghețând tribuna.

Când au văzut că gluma se 
îngroașă, devenii au scos arti
leria grea și Al-Ioani a 
relansat meciul marcând cu 
un șut din unghi. Suferința 
FC CIP și a suporterilor care 
au trăit finalul la intensitate 
maximă a durat până în 
ultimele secunde. în ciuda 
forcingului și a presiunii 
puse pe adversari în sistemul 
de joc 5-0 Energo se 
încăpățâna să reziste. Golul 
izbăvitor (egalizator) a venit 
cu 57 de secunde înainte de 
final, atunci când Tomescu a 
marcat din centrul careului, 
făcând dreptate într-un meci 
în care nici o echipă nu meri
ta să piardă.

FC CIP - Energo Craiova 4- 
4 (2-2)

Au marcat: Șotârcă (1), 
Molomfălean (5), Al-Ioani (31), 
Tomescu (40) / Pantelimon 
(7), Chiliman (9), Florescu 
(25), Bugală (28).

Traian Mânu)

mat. în jocul contra formației 
din Belarus, Tudorache a 
jucat cu: Anton - Konicika, 
Mihart, Kalai, Lungan - Pâcle
șan, Bicfalvi, M. Voicu, C. 
Petre - Dulcea, Paleacu. Au 
mai jucat Drida, M. Gheor
ghe, Apetri și Constantinescu.

www.otpbank.ro

mailto:ciprian.marinut@infarmmedia.ro
http://www.otpbank.ro
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• Marcator. Atacantul român Sergiu 
Radu a marcat al optulea său gol în acest 
sezon din Bundesliga, dar echipa la care 
evoluează, Energie Cottbus, a pierdut, 
scor 1-4 (1-3), în deplasare, cu FSV 
Mainz. (T.B.)

Rednic vrea

Violențe în Germania
Leipzig (MF) - 38 de persoane, între care 

32 de polițiști, au fost r&nite sâmbătă, In 
timpul incidentelor violente produse cu 
ocazia unui meci de amatori din Cupa 
Regională, la Leipzig. 21 de mașini ale 
poliției au fost avariate, în timp ce huli
ganii au atacat și cai și câini ai poliției.

Incidentele au izbucnit la puțin timp 
după fluierul final al meciului dintre 
echipele de amatori FC Lokomotiv Leipzig 
și FC Erzgebirge Aue II (0-3). Potrivit 
poliției, circa 800 de huligani au Început 
să-i atace pe cel 300 de polițiști, desfășurați 
.special pentru acest meci, cu pietre și plăci 
de beton.

remiză
■ Antrenorul „câinilor 
roșii" speră ca echipa pe 
care o pregătește să 
înscrie la Lisabona.

Nadal s-a 
accidentat

Cacapa 
rămâne
Lyon (MF) - Fundașul 
brazilian Claudio 
Cacapa îșl va prelungi 
contractul cu Olym- 
plque Lyon, a anun
țat președintele Jeam 
Mlchel Aulas la 
îhchelerea meciului cu 
Lorlent, din etapa a 
XXIV-a a campiona
tului Franței. Actualul 
contract al Iul Cacapa 
expiră la 30 Iunie 
2007 și Inițial trebuia 
prelungit dacă fun
dașul evolua îh zece 
meciuri în acest 
sezon. Claudio Caca
pa a sosit la Lyon în 
ianuarie 2001 de la 
formația Atletico 
Mlneiro.

Pro ți 
p contra 
| Mourinho

Lisabona (MF) - 
Suporterii naționalei

I de fotbal a Portugaliei 
sunt împărțiți în ceea 
ce privește o eventu
ală numire a 
antrenorului Jose 
Mourinho, acum la 
Chelsea, la condu
cerea tehnică a 
reprezentativei por
tugheze. Potrivit unui 
sondaj, 43,1% dintre 
fanii lusitani îl doresc 

j pe actualul manager 
f de la Chelsea pe ban

ca primei reprezenta
tive, în vreme ce

I 42,2% se opun unei 
i astfel de numiri, restul 
i de 14,7% fiind 
î nehotărâți.

București (MF) - Antrenorul 
echipei Dinamo București, 
Mircea Rednic, a declarat că in 
meciul tur cu Benfica, de la 
Lisabona, din șaisprezecimile 
Cupei UEFA, ar fi „ideal” un 
rezultat de egalitate, în care 
jucătorii săi să reușească să 
înscrie. „Benfica are prima 
șansă, dar vom vedea cum 
stăm după primul meci. Pen-

................... .
La Lisabona ar fi 
ideal un scor egal 
cu gol marcat.

Marsilia (MF) - Tenis- 
mânui spaniol Rafael 
Nadal, numărul doi 
mondial, este accidentat 
la coapsa dreaptă șl va 
lipsi de la turneul de la 
Marsilia, care va începe 
azi, au anunțat organi
zatorii competiției

Nadal a renunțat, din 
cauza accidentării, la 
disputarea primului me
ci de simplu al Întâlnirii 
dintre Elveția și Spania, 
din primul tur al Grupei 
Mondiale a Cupei Davis. 
El urma să îl întâlneas
că pe elvețianul Marco 
Chiudlnelli, însă în lo
cul său a jucat compa
triotul său, Fernando 
Verdasco. La sosirea la 
Geneva, în această 
săptămână, Rafael Nadal 
a asigurat că este 
refăcut sută la sută în 
urma unei probleme 
musculare la piciorul 
stâng, pe care o avea 
din lima ianuarie.

Mircea Rednic

tru noi e importantă califi
carea. La Lisabona ar fi ideal 
un scor egal cu gol marcat. Cea 
mai importantă în echipa noas
tră este forța grupului, care 
rămâne atuul nostru chiar și 
după plecarea lui Ganea”, a 
spus Rednic. Comentând șanse-

„Izbașa și Nistor pot spera la medalii

Rafael Nadal (Foto: fan)

■ Nicolae Forminte a 
spus că nu îl interesează 
cu cine se antrenează 
Cătălina Ponor.

Constanța (MF) ■ Antreno
rul lotului olimpic de gim
nastică al României, Nicolae 
Forminte, a declarat că sin
gurele sportive care pot lup
ta pentru medalii la Campi
onatele Europene din Olanda 
sunt Sandra Izbașa și Steliana 
Nistor. „Izbașa și Nistor sunt 
principalele sportive cu care 
se va merge pentru medalii la 
Campionatele Europene, plus 
alte două, care nu pot fi încă 
nominalizate. România nu are 
dreptul să participe la o ast
fel de competiție cu sportive 
ce nu ar putea obține medalii, 
a spus Forminte, prezent 
sâmbătă la inaugurarea unei 
școli private de gimnastică la 
Constanța. Referitor la si

Benfica, eliminată
Golgeterul Angliei

Londra ■ Ivorianul Didier Drogba a mar
cat două goluri pentru Chelsea în meciul cu 
Middlesbrough; scor 3-0, și a trecut pe 
primul loc în clasamentul golgeterilor. Ata
cantul de la Chelsea a marcat 17 goluri în 
27 de etape, fiind secondat de portughezul 
Cristiano Ronaldo (Manchester United) cu1 
15 goluri. Locul trei este ocupat de Van Per- 
sie (Arsenal) și Yakubu (Middlesbrough); cu
11 goluri.

din Cupa
■ Cea mai bogată 
echipă portugheză a 
pierdut în fața unei 
echipe de ligă secundă.

Lisabona (MF) - Adversara 
„Câinilor roșii” din Cupa 
UEFA, Benfica, a fost elimi
nată din Cupa Portugaliei de 
o echipă din liga secundă. 
Varzim a învins cu 2-1 (1-1) 
formația antrenată de Fer
nando Santos, golul fiind 
reușit de Simao Sabrosa. La 
finalul meciului, antrenorul 
echipei Benfica și-a asumat 
întreaga responsabilitate pen
tru înfrângere.

„Dacă în prima repriză am 
reușit să revenim pe tabelă și 
să ne creăm câteva ocazii, în 
partea a doua am fost total 
depășiți de adversar. îmi 
asum eșecul. Dar acum tre- 
hilip CÎ5 np rnnrontrâm nontrii

cu gol
le echipelor românești angre
nate în Cupa UEFA, Steaua și 
Dinamo, de a se califica in faza 
următoare a competiției, tehni
cianul dinamovist a spus: „Și 
FC Sevilla, și Benfica sunt 
două echipe foarte puternice. 
Ar fi bine dacă am trece amân
două de șaisprezecimi”. 
Dinamo a învins vineri, cu 
scorul de 6-0, „satelitul” 
Dinamo II, din Liga a IlI-a, 
într-un meci amical disputat pe 
Stadionul Național din Com
plexul Sportiv „Lia Manoliu”. 
„A fost un țest util, în care am 
încercat mai multe soluții. 
Sper să găsesc cea mai bună 
formulă la meciul cu Benfica. 
Mi-au plăcut jucătorii pentru 
că au fost determinați chiar și 
în acest test”, a subliniat Red
nic. Referitor la atacantul 
ecuadorian Darwin Caicedo, 
care a semnat un contract cu 
Dinamo, iar în amicalul cu 
Dinamo II a reușit să și 
marcheze primul său gol pen
tru „alb-roșii”, Mircea Rednic 
a spus: „Nu discut despre 
Caicedo acum, nu mă intere
sează Caicedo. în scurt timp o 
să vedeți ce înseamnă Caicedo. 
Așa s-a spus și când l-am luat 
pe Mendy, că a venit de la 
amatori”.

tuația Cătălinei Ponor, For
minte a menționat că nu îl

Portugaliei 
ne luăm un avantaj conforta
bil pentru a fi liniștiți în 
retur”, a spus Fernando San
tos.

Pentru Benfica au jucat: 
Quim - Nelson, Luisao, 
Anderson, Leo ('83 Marco Fer- 
eirra) - Beto ('65 Kariaka), 
Joao Coimbra ('46 Mantorras), 
Katsouranis, Rui Costa - 
Simao Sabrosa, Nuno Gomes. 
Cotidianul Record scrie că 
Varzim este a treia echipă din 
ligile inferioare care a reușit 
până în prezent să elimine 
formația Benfica din Cupa 
Portugaliei. Benfica a mai 
fost eliminată, în sezonul 
1960/1961, de Vitoria Setubal, 
și îh sezonul 2002/2003 de 
Gonaomar. Meciul Benfica 
Lisabona - Dinamo București, 
din șaisprezecimile Cupei 
UEFA, este programat mier
curi, 14 februarie, de la ora 
99 ei vo fî froncmic în HincwM-

r

Acrobatic Atacantul olandez Ruud van Nistelroy a 
marcat golul victoriei pentru Real Madrid în meciul 
din etapa a XXII-a a campionatul Spaniei, cu Real 
Sociedad, scor 2-1 (1-1). (T.B.) (Foto: epa)

interesează unde și cu cine se 
pregătește multipla cam
pioană europeană, mondială 
și olimpică. „Ea a spus că nu 
vrea să lucreze cu mine, însă 
nimeni nu m-a întrebat pe 
mine dacă eu vreau să lucrez 
cu ea. Nu am nici un conflict 
cu Cătălina, îi doresc să facă 
treabă bună în continuare”, a 
adăugat antrenorul lotului 
olimpic. Forminte a participat 
la inaugurarea primului club 
privat de gimnastică din 
România, înființat de cam
pioana mondială și europeană 
la gimnastică artistică și ae
robică Dana Mărănducă, îm
preună cu soțul său, Remus 
Nicolai, de asemenea campi
on mondial și european la 
gimnastică aerobică. Școala 
de gimnastică de la Constanța 
va avea o secție de gimnastică 
artistică, una de gimnastică 
ritmică și una de gimnastică 
aerobică.

Primul gol Internaționalul de tineret Claudiu 
Keșeru (20 ani) a reușit să înscrie primul său gol în 
ediția 2006/2007 din Ligue 1. Keșeru a intrat în minu
tul 65 și a punctat în minutul 80 cu un șut de la 25 de 
metri. Golul său nu a ajutat prea mult pe FC Nantes, 
care a pierdut pe teren propriu, scor 2-5 (0-1) cu Valen- 
ciennes, echipă la care Florin Bratu a fost doar re
zervă. (T.B.) (Foto FAV>

Record pentru 
Elena Isinbaieva

Donețk (MF) - Sporti
va rusă Elena Isinbaieva 
și-a ameliorat, sâmbătă,,^ 
recordul mondial la să-O 
ritura cu prăjina în con-' ' 
Cursurile de sală, cu o 
performanță de 4,93 me
tri, stabilită în cadrul 
reuniunii de atletism de 
la Donețk. „Am fost foar
te încrezătoare. Sunt sig
ură că acesta nu va fi 
ultimul meu record mon
dial în acest sezon”, a 
declarat campioana olim
pică din 2004, de la Ate
na. Vechiul record, de 
4,91 metri, fusese stabilit 
de rusoaică la 12 febru
arie 2006, tot la Donețk. 
Ea deține și recordul 
mondial absolut (5,01 
metri), stabilit la 12 
august 2006.
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Vând ap. 2 camere (03)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică intrare prin scară 
și balcon, Al. Crinilor, 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (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, 
p«*,1350  mld., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)

comandate, b-dul Decebal, et. 3, st 55 mp, 
cwrtefcrizări, preț 42.500 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane, ușă metalică parchet laminat, 
gresie, faianță et. 2, zona Piață preț 131.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, repartitoare căl
dură balcon închis, et 3, b-dul Decebal, st 55 mp, 
oreț 42.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• Minerului, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, gresie, faianță lavabil, parchet, balcon 
închis, mobilă nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et. 2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent, zona piață, centrală termică dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• circuit gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg., 
tel.0742/290024,232060. (A3)
• zona 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 

;on mare închis, parchet, nu are modificări, 
un fe intreținut, ocupabil imediat, preț 140.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095.  (A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 118.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zona Mărăștl, 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,

" '302200. (A4)
• v 31, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parsfiet de stejar in camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 

-mopăn, suprafață mare, loan Corvin, preț
.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 

u/42/005228. (A5) •
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 
230324.(A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec, 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324, 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă 
C.T, preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003.230324. (A7)
• zona Llc. Auto, dec, et 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• sdec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, CT, parchet laminat vedere 
pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț neg, tel. 
0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, Bd. I. Maniu, Deva, preț neg, 
tel.231.800. (A9)
• dec., amenajat modern (CT, termopane, aer 
condiționat), mobilat, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 150.000 Ron, tel. 231300. (A9)
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CONFEDERAȚIA

OrgemiMtor 4

btl | desfgn

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 
Al - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

Soluții pentru dezvoltarea IMM - urilor - Hunedoara 2007 
15 Februarie 2007 • Deva

Sala de conferințe a CCI & A. Hunedoara

• Soluții de finanțare bancara si non bancara Eveniment

• Soluții de finanțare nerambursabiia Oîife-Petcu
»Soluții de comunicații si date u','i'i,W:a*':  021'2525»» '
• Soluții de promovare a afacerii Fax: 021 25'25'884 ,
• Soluții de recuperare a creanțelor comerciale 0723 388 415
• Consultanta finanțări otilia.pefcu@btldesign.ro
• Fonduri structurale si de coeziune www.bWesign.ro
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Vflrv. Servkes
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mailto:otilia.pefcu@btldesign.ro
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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. PAN GRAM SA
Reșița, str. Timișorii, nr.4, jud Caraș-Severin 

PUNCTUL DE LUCRU DEVA
Deva, str. Depozitelor, nr 11, jud. Hunedoara 
Tel / Fax: 0254/234.736, M.obil.0722/542.377 
E -m a i I: bmde va© m o n te ba n ato. ro

(78BBB)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR. C A ROSETTI Nr. 2 ( CEANGAI) Tel. 227.929

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE 
ÎMBRĂCĂMINTE SECOND-HAND.

• MOCHETA IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE 
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI I MP.

TRIDENT IMPEX
SRL HA TEG «

PHONE 0254772366 2
0744 707144 J

EXEGU rA St MONTEAZ* * ^i^nth^gShoo com

■ 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 Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288, (A8)
• dec, 2 băl, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
ProgreSL..- ; 55.000 euro. mj. ,el, 231.800. (A9)

• Deva, 6 balcoane, 2 băl, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zonal ngl camere decomandate, P+M,
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenalat preț 360.000. ron, neg., .tel, 
074S/786578. (A8) «„•

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

Jaluzele verticale

35 LEI 45 LEI
55 LEI 65 LEI

FIREI1ZE IYIODA
■ IAIXJ STYL.E

___________ _________ ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE

1 TOTUL LA NUMAI: 

âNOAJEAZÂ; £
vAnzAtohe magazin deva și •- 

complex COMERCIAL £ 
PALIAORĂSTIE t

LIMBA ITALIANA CONSTITUIE AVANTAJ 
INFLA Nr 0729/086 057

I CV-UL LA FAX 02S4/216.022

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

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

»

■ TÂMPLAR» PVC Șl ALUMINIU PROPILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALE 'RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

WltN
HOTEI.****

BUCĂTAR
CondlțlL 

'experiență In 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 $1 relațlonare. R

• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, aemldecomandate, amenalat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483, (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0780/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
o Brad, modificata, llvlng, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
J254/bi3.3fo. u7bm/(x ..4SU.07I .zl5fi.483.CA10) 

Cumpăr ap.2 camere (04)
o 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 pănă la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, împăratul Tralan, st 100 mp, 
centrală termică, amenalat, 2 băl, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903, 
(Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nlcolae 
Bălcescu, pre( 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent; zona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băl, 
preț 168.000 RON, tel. 0740/013971, (A2)
• urgent, zona Minerului, etaj Intermedalr, 
balcon, centrală termică preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorlzărl (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 ml d., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
e doc, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel.0742/290024,232060. (A3)
• cu Intrări separate, balcon mare, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, zona Gojdu, preț 145.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băi, 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)
• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000 ron, tel, 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., etl, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date. et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231.800 (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zonă centrală BRAD, 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad,2teraseînchise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158,483. 
(Al®

Vând ap, 4 camere (07)

• trantfonnat In 3, llvlng, termopane, centrală
> termică mobilat șl utilat la chele, preț 235.000 

ron. Tel. 0745/253413. (T)
• centrală termică parchet, gresie + faianță, 
garaj, boxă et. 2, zona lullu Manlu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/01941& (Al)
• Gojdu, et 1, parchet 2 băl, balcon mare, st 96 
mp, contorlzărl, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903,(Al) .
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
st=110 mp, preț 65.000 euro, tel, 0740/013971. 
(A2)
• temldac, patcM, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld„ neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, ci, 2 balcoane, 2 băl, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenalat 0742/290024,232060. (A3)
• zona U Decembrie ■ spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet, 2 băl amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandata,zona Progresului, etaj Interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet 2 băl preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
• ota|L zona Eminescu, cu balcon mare închis, 
centrală termică parchet fără modificări, sau 
amenajări, poziție deosebită accept credit 
Ipotecar, tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)
• ot 1, dea, 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dao, et.3, centrală termică proprie; llvlng, 2 
băl, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modem, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL LaWMr, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel.223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Caroațl, dea, 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. (AB)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135D00 ron până la 20(1000 ren. cu plata ugent, 
tel. 0730/474275.0740/535095.  (A4)

Societate Comercială Angajează:
* stețit ateliere confecții metalice și 

____ _________ tâmplărie_____________
Condiții: - studii superioare (inginer) . .

- posesor auto
* Inginer constructor pentru coordonare 
lucrări șantiere_______________________
Condiții: - vechime minim 3 ani

- posesor auto
Se acordă pachet salariat motivant. f®

Informații zilnic între 8.00 -17.00 la telefon: 210932.

(78170)

Anunț licitație
în data de 1/februarie 2007, ora 13.00, se organizează la 

sediul S.C. AGROMEC SA ORĂȘTIE, cu sediul tn Orăștie, Str. 
Lundl, nr. 6, Jud. Hunedoara, a doua licitație pentru lichidarea 
unor tractoare, mașini auto șl utilaje agricole, aprținând 
societății, cu o reducere de preț cuprinsă Intre 10% șl 25%.

Astfel: Ifron, tractoare U650șl U445, la prețuri începând de 
la3.675ron/pachet, discuri, pluguri, semănători, tocătoare CSU, 
camioane Sariem, bene cereale Raba cu remorcă, cu prețuri 
începând de la 4.140 ron/pachet, Aro, Dada, autoutilitare TV, 
semiremorcă 16 t, docan pneumatic, buldozer, auto-ateller 
mobil, pavilion apicol, batoză porumb, stivuitor U445.

Vânzarea se face prin formarea unor pachete ce sunt 
evidențiate în caietul de sarcini, unde se regăsește șl 
prețui/parchet.

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

Informații suplimentare la nr. de telefon: 0254/244407, 
0788/029510șl 0788/412977.

1 (76565)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând case, vile (13)
• casă In Deva sau schimb cu apartament:
camere, etaj 1, loc central în Deva, r 'i 
diferență. Tel. 0254/215795. (T) ’

• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 12&000 euro. 
tel. 0722/564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 euro. 
tel. 0722/564004. (Al)
• 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)
• î.canare. bUCătărieL, baie, piscină, curte și 
grădină‘SOb’ffiptzoriă Centrală, prețl4tx)0?“wo 
negociabil, tel J745/639022.0726/316796^

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Rcsearch a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani 
(sursa Hoîntwxj

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale, în loc de una-două. ..------

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poateproduce din nou potența. Deoarece este, un produs 
natural nu are efecte secundare.

, Punctele forte ale produsului
Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 

fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 
lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat. întreruperile pot produce tulburări de efect, 
în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în 
acesi fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe- 
termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe p perioadă de cel puțin5 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON 
(1.490.000 lei) + taxe poștale.

în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului. BL 43, parter

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

78
86
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http://www.potemix.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporalii internaționale 
mass-media care deține poziția de lider tn publicarea de 
ziare șl servicii internei in vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât șl tn județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara șl Șatu Mare

cautâ pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

Descrierea postului:
- administrează veniturile și cheltuielile pentru departamente de 
marketing, vânzări și distribuție,
- aprobă acțiulnile de marketing
■ este responsabil de promovarea ți dezvoltarea produsului în. 
zona atribuită
- reprezintă compania In relația cu autoritățile locale
■ lucrează împreună cu administratorul companiei la diverse 
proiecte de dezvoltare

Cerințe:
- minim 3 am de experiența în funcții de conducere
- experiența in presă constituie avantaj
- cunoștințe de administrare a afacerii
- cunoștințe avansate de limba engleză
- permis de conducere categoria B.

Of artă (bonusurl, beneficii):
- pachet salanai molivant
■ posibilități de aszvoltare a canerei Fntr-o companie 
multinațională.

Numai peraoanala aalactata vor fi 
contactata pentru Interviu.

Daca oferta noastre v-a trezit Interesul, 
contactatl-ne la adreea:

SC Inform Media SRL
Fax 0286/306 742 aau 
e-msll recruitmentainformmedle.ro

o 1 camere, 2 holuri, bale, 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 șl difierență 0742/290024,232060. (A3) 
o casă nouă D+P+M, livlng, bucătărie, bale, 3 
camere, toate utllltățllle, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
o 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dea, CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală pneț 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 eilro, 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 băl, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=40C mp. preț 220000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• con> rucțle 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 Sârttuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST - 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• uregent în Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă încălzire centrală garai, 
curte, piscină preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Parc, Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800,0740/317.313, (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 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(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, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040,490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
■ Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158483. (A10)

Cumpăr casâ (14)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
ImediatteL215212.(Al) _ i .-„n

Vând case la țară (17)

• casă 3 camera, anexe, grădhă, comuna 
Dobra, satul Stratea, nr. 1, preț negociabil 
Tel 283311(3/7.02)

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

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

Vând garsoniere (19)

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

• semidecomandate, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, balcon 
<nchls, 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)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Piața Victoriei 5B/10
țel. 0354405002,0254-235-509 $

; BENE
- - Internațional

calculatoare • monitoare 
imprimante ■ accesorii pe 
impartater ifinct «steme n«i șl sscaad hand 

în limita 
stocului!

Colegiul Județean al Medicilor Hunedoara-Deva
anunță pentru data de 7 martie 2007, ora 13,00 

ADUNAREA GENERALĂ
cu următoarea ordine de zi:

- raportul de activitate pe anul 2006;
- descărcarea de gestiune pentru anul 2006; âj
- aprobarea proiectului de buget pentru anul 2007;
- raportul cenzorului;
- diverse.
Ședința se va ține la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Deva (sala de ședințe). 
Dacă la ședința din data de 7 martie 2007 nu se realizează condiția de cvorum, 
următoarea adunare generală va avea loc în data de 21 martie 2007, ora 13, în aceeași 
sală șl cu aceeași ordine de zi.

Președinte, dr. MlrceaARTtAN

• semldea, bucătărie, faianță, gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dea, amenajată etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semldea, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona I.Maniu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldea, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, zona Zarandului, preț 65.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldea, bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 
Intermediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 
Q741/154401,227542, seara.<A2>
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• bd. 22 Decembrie, dec., et. 4/8, s=46 mp, 
balcon, amenajat, contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată,
mobilată, contorizări, preț 26.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2) •
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76,000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. Intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii, tel. 
0742/290024 232060. (A3)
• zona Decebal, cu balcon mare închis, 
contorizări, parchet, bine întreținută, liberă 
imediat, ideal pentru investiție, închiriere • 
urgent- preț bun, 80.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți etaj 1, decomandată, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținută, preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Zamfirescu, 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 V parchet balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 3, gresie, faianță, contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dea, el 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)
• dea, amenajată (gresie, faianță), mobilată, 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, Deva, preț 
21.000 euro neg., tel. 231.800,0740/317,314. (A9)

Cumpâr garsoniere (20)
• foarte urgenl garsonieră în Deva, orice zonă, 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de 
Dumnezeu cu puteri benefice.

Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și 
Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în 
casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.

Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi-a 
dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.

Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana 
că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în 
afaceri.

Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței 
Ana că m-a ajutat să mă împac cu soțul.

Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de 
farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 
de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin 
telefon. Tel. 0746/387.809

Decese (75)

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 Brănlșca, preț negociabil. Tel. 
0788/665747,(11/6.02)

• Intravilan 4600 mp, la șosea asfaltată racor
dare gaz, conductă apă curentă și canalizare. 
Tel. 0729/055585,0254/212803, după ora 18. (T)
• Intravilan tn Băcia, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, st 1500 mp, fs 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 dreptunghi
ulară 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 extravilan în suprafață totală ae 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 In 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
« st« 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren Intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Ir*  an, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan, lh Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
- 18, utilități în zonă, preț 80 euro/mp, tel. 
212.141,231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel.-231.800,0745/511.776. (A9)
• zonaSântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva, zona Dorobanți, S - 220m_p, F - 
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel, 0745/511.776 (A9)
• urgent teren intravilan, Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, intravilan, 22 ari, pe șosea Brad-Crișci or, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 

0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă. în sat 
Dubești (Dealul Mare) preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  
(A10)
• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanțe, la șosea, pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpâr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• in Deva, minim 50 m deschidere, pentru 
benzinărie. Tel. 0740/218164. (T)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică, canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
215212. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă teren st=6.700 mp. zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (AS)

Conducerea Consiliului Județean Hunedoara deplânge 
încetarea din viață a celui care a fost primar al 
municipiului Petroșani

CAROL SCHRETER
Suntem alături de familia îndoliată. 

Dumnezeu să-l odihnească!

Liga Primarilor PSD din județul Hunedoara regretă 
decesul primarului municipiului Petroșani

CAROL SCHRETER
și transmite familiei îndoliate sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-l odihnească!
Simion Mariș, președinte

Un sincer și pios omagiu celui care a fost primarul 
municipiului Petroșani

CAROL SCHRETER
Condoleanțe familiei îndoliate. 

Cosmln Nlcula, deputat 
Adrian Pâunescu, senator

Imobile chirii (29)

• închiriez depozit, In Deva, 900 mp. Relații 
HeL 0724/285438.(1

• vând țuică de prune calitate excepțională 
ideală pentru orice tip oe eveniment, preț nego
ciabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

Prestări servicii (72)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 90 
euro/lună, tei. 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)

• COSMINi transport persoane în Italia, preț 110 
euro, doar cu buletinul, rapid și sigur. Tel. 
0729/339973,0727/248417. (5/9.02)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. CD
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane italia. Germania, Franța, Belgia Anglia 
Spania, Portugalia la destinație. Tei. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604,(768201

Oferte locuri de muncă (74)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• Deva, zonă centrală, S - 60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231.800,212,141. (A9)

Imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, stare foarte bună preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dacia 1310 TLX, af 1990, în stare de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0720/400457, (T)
• schimb Dada 1310 cu Aro 10 sau Diesel 
Brașov. Tel. 213377, între orele 20 - 21. (T)

Auto străine (37)

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

• vând Volvo 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, tuli electric, 
ABS, SRS, jante Al 16, persoană fizică preț 8500 
euro. Tel. 0723/227569. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• vând tractor U 650, cu cabină și plug nemțesc, 
stare bună de funcționare, preț 13.500 ron. Tel. 
0741/162800,0722/642648. (T)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotol i i, birou mare, covor 
persan 3,3/4,3 ni, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)

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

Altele (61)
• cumpăr vase de lut, obiecte de mobilier, 
mașini și utilaje țărănești, toate veohi. TeL 
0722/148381,0724/560870. (T)

• Protego Cleardng angajează în orașul Hațeg, 
femei și Bărbați pentru servicii de curățenie. 
Condiții: studii medll/școală profesională, fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331.(77955)
• SAUNA DEVA funcționează in Sântuhalm, nr. 
71 D, program orele 9 • 21; angajăm asistentă 
medicală Tel. 0721/061404. (10/31.01)
• sodatate comerc I cu sediul in Deva anga
jează muncitori necalificați pentru împachetare. 
CV-urlle se trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru magazin alimentar în Deva. Condiții: 
experiență minim 6 luni; vârsta maximă 35 de 
ani. Tel. 0254/231000. (1/6.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează secretară cu experiență în domeniu; 
cunoașterea limbii maghiare obligatorie, ev
urile se trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)
• Urmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice in ateliere de producție. Se 
asigura transport și cazare, Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (4/7.02)
• acnoeritor-lnvelltor țiglă, azbociment, tablă 
Deva, 2 posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• administrator, etrl 1 post, data iimită 

18.02., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• administrator, Petriila, 1 post, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită 
24.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent contractări și achiziții, Călan, 2 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent contractări și achiziții, Deva, 1 post, data 
limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de asigurare, Călan, 3 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 2 posturi, data limită 1.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 4 posturi, data limită 28.02. Tel. 
213244. orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 14 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244. orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 3 posturi, data limită 28.02., 
fără cazier, perioadă determinată. Tel. 213244, 
oreie9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 3 posturi, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16
• agent de turism, Deva, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent pază în incinte, Călan, 5 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent servicii client, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Deva 1 post, data limită 15.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 23.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Deva, 2 posturi, data limită 
24.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.

Suntem nr. 1 în 
județul Hunedoara
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• Părinți adoptivi. Un studiu realizat de 
trei cercetători americani a comparat fac
torii care influențează creșterea copiilor în 
cazul a 9.661 de părinți biologici și a 161 
de familii adoptive, examinând cât timp și 
ce alte resurse alocă aceștia pentru 
creșterea copiilor. (MF)

Modelul este încântat de pictura de 
pe corpul său, executată în cadrul 
unui festival care a avut loc la Kiev.

(Foto: EPA)

Jim Samples a demisionat
■ Directorul postului de 
televiziune Cartoon Net- 
work, Jim Samples, și-a 
dat demisia, vineri.

New York (MF) - Demisia 
lui Jim Samples vine ca 
urmare a campaniei publici
tare a postului care a de
clanșat, pe 31 ianuarie, o 
alertă teroristă de proporții 
în centrul orașului Boston. 
Conform Reuters, campania 
consta într-o serie de dispo
zitive electronice luminoase 
reprezentând personaje din 
desene animate, care au fost 
amplasate în Boston, trezind 
suspiciuni că ar fi vorba de 
bombe. Campania a dus, de 
altfel, la alertarea serviciilor 
de securitate, blocarea mai 
multor căi rutiere și sus
pendarea traficului feroviar. 
„Ca director general al Car
toon Network, mă simt obli-

Schimbări la Harvard
Mașină 
recuperată

Viena (MF) - Poliția 
austriacă a anunțat că a 
găsit, sâmbătă, o mașină 
de lux furată în ianua
rie de la mijlocașul echi
pei Real Madrid, brazi
lianul Emerson. Au
tomobilul marca Mer- 
cedes 63 AMG, estimat la 
o valoare de 110.000 de 
euro, a fost găsit în timp 
ce un cetățean italian 
încerca să îl treacă în 
Ungaria, pe la postul de 
frontieră Nickelsdorf. 
Suspectul a fost arestat. 
Mașina a fost furată în 
noaptea de 30 spre 31 
ianuarie, la Madrid, un
de Emerson joacă pentru 
Real din iulie 2006.

Incendiu
Madrid (MF) - Peste o 

mie de animale exotice, 
în principal broaște 
țestoase, șerpi și șopâr- 
le - au murit, vineri, 
într-un incendiu pornit 
la un depozit de lângă 
Madrid. Incendiul a dis
trus depozitul, arzând 
320 de metri pătrați din 
cei 500, în care se aflau 
mai multe cuști din sti
clă care adăposteau ani
male vii, reptile sau 
păsări.

Trupa Reamonn

Reamonn 
la 
București 
București (MF) - Tru
pa Reamonn, 
autoare a hiturilor 
„Supergirl" și 
„Tonight", va veni la 
București pentru un 
concert la un festival 
organizat pe 30 iunie 
și 1 iulie. în urmă cu 
o săptămână, organi
zatorii au anunțat un 
alt nume important 
care va concerta la 
B'Estival: controver
satul Marilyn Man
șon. Pentru că hitu- 
rile „Supergirl" și 
„Tonight" se află atât 
în playlistul radiou
rilor, cât și în topul 
preferințelor româ
nilor, show-ul Rea
monn va fi unul din
tre evenimentele 
muzicale importante 
ale acestei veri. Lide
rul trupei, Rea Gar- 
vey, a vizitat de câte
va ori România, soția 
lui, Josephine, fiind 
născută în țara noas
tră.

■ După trei decenii, 
Universitatea Harvard își 
va schimba planul de 
învățământ.

Boston (MF) - Universitatea 
Harvard și-a anunțat, în urmă 
cu câteva zile, cea mai impor
tantă schimbare făcută în 
programa de învățământ din 
ultimele trei decenii, care 
pune accent pe religie, pro
blemele culturale, științe și pe 
depășirea unui „provincia
lism” american. Planul de 
învățământ din cea mai veche 
universitate din SUA a fost 
criticat pentru că se axează 
prea puțin pe subiecte acade

Record doborât de filipinezi
■ Peste 6.000 de 
cupluri filipineze au 
doborât recordul mondi
al la sărut simultan.

Manila (MF) - Peste 6.000 de 
cupluri filipineze s-au sărutat 
simultan într-o parcare din 
capitala Filipinelor, Manila, 
sâmbătă, la miezul nopții, 
organizatorii evenimentului, 
care s-a desfășurat sub nu
mele de Lovapalooza, spu
nând că au stabilit un nou 
record mondial. „Peste 6.000 
de data asta, am depășit 
recordul mondial”, a strigat 
Howard Benson, unul dintre 
organizatori, în timp ce în aer 
erau aruncate confetti, arti
ficii și baloane roșii în formă 
de inimă. Un total de 6.124 de

Alertă de foc de la deodorant
Berlin (MF) - Câteva eleve din Germania 

au fost foarte surprinse când au văzut, 
vineri, pompierii veniți la cabana unde se 
aflau în tabără, după ce alarma de incendiu 
s-a declanșat, pentru că acestea au folosit 
prea mult deodorant în toaletă. Trei mașini 
ale pompierilor și una a poliției au venit la 
fața locului, cu girofarele aprinse, însă și-au 
dat seama repede că nu fumul, ci deodoran- 
tele au pornit alarma. „Pe viitor, sper ca fe
tele să se dea cu mai puțin deodorant”, a 
spus purtătorul de cuvânt al poliției.

Directorul US Airways arestat
■ Directorul executiv al 
US Airways a fost ares
tat pentru că a conclus 
sub influența alcoolului.

Scottsdale (MF) - Directorul 
executiv al Grupului US Air
ways a fost arestat în data de 
31 ianuarie 2007 pe motiv că 
a condus băut, alcoolemia 
depășind limita legală din 
Arizona, a declarat, la sfâr

| cadrul unei ceremonii 
l desfășurate la templul 
| Nishizenji. (Foto: epa)

Jim Samples (Foto: epaj

gat să mă retrag imediat, ca 
semn că îmi dau seama de 
gravitatea situației care a 
apărut sub supravegherea 
mea”, a spus Jim Samples. în 
plus, postul Cartoon Network 
a acceptat, luni, să plătească 
o despăgubire în valoare de 
două milioane de dolari 
orașului Boston pentru a 
compensa cheltuielile efectu
ate de primărie pentru mobi
lizarea autorităților în zona 
afectată.

mice în favoarea problemelor 
din viața reală și pentru că se 
opune religiei organizate. 
„Revizuirile” au fost în lucru 
timp de trei ani. Schimbările 
aduse cerințelor de educație 
generală și impuse studen
ților încă se mai referă la 
credințele și practicile reli
gioase. Studiul acestor pro
bleme va fi însă inclus într-o 
materie mai vastă de „cultură 
și credință”. O grupare de 
șase profesori și doi studenți 
care au întocmit noua pro
gramă au spus că religia ar 
trebui să se adreseze stu
denților, dar numai ca una 
dintre multiplele influențe 
culturale.

La Manila s-a desfășurat Lovapalooza (Foto: epa)

cupluri s-au sărutat simultan secunde într-o parcare a unui 
timp de cel puțin zece mall din Manila, a spus și

șitul acestei săptămâni, un 
purtător de cuvânt al depar
tamentului de poliție din 
Scottsdale.
Avea antecedente

Poliția a informat că un 
test al sângelui a indicat că 
Douglas Parker, în vârstă de 
45 de ani, avea un nivel al 
alcoolului de 0,096, limita 
legală pentru șofat în Arizona 
fiind de 0,080 la mie. US Air

Ramona este năs
cută în zodia Leu, îi 
plac modelingul, 
muzica și teatrul. 
Fata zilei o găsiți și 
pe www.huon.ro

ways a lansat, vineri, o 
declarație suplimentară din 
partea lui Parker, în care 
directorul executiv recunoș
tea alte trei incidente ase
mănătoare, petrecute la vâr
sta de 20 de ani. Arestarea 
din 31 ianuarie a survenit la 
câteva ore după ce Parker a 
reușit ca US Airways să achi
ziționeze Delta Air Lines Inc., 
după ce creditorii Delta au 
respins inițial oferta.

Albert Almendralejo, pro
ducătorul Lovapalooza.
“Audit” Ia săruturi

De asemenea, o echipă de 
auditori independenți a fost 
prezentă la eveniment pentru 
a verifica numărul de oameni 
care au participat la eveni
ment. Prezentul record mon
dial este deținut de 5.875 de 
cupluri care s-au sărutat la 
un eveniment organizat la 
Podul Elisabeta din Budapes
ta, pe 25 iunie 2005. Miile de 
oameni, majoritatea tineri, s- 
au adunat sâmbătă seară la 
un mall din Manila și au 
dansat și au ascultat muzică 
până la miezul nopții. După o 
numărătoare inversă, ei s-au 
sărutat simultan exact la 
miezul nopții.

budist trece cu picioa- 
I rele goale prin foc, în

http://www.huon.ro

