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Dimineața

Câștigătoare la Grammy
Los Angeles (MF) - Cele trei membre ale trupei Dixie Chicks au primit cinci premii la cea de-a 49-a ediție a premiilor Grammy, care a avut loc la Los Angeles. /p.12

Băița (M.S.) - Părinții din comuna Băita au protestat ieri în fata Prefecturii pentru că autobuzul care-i aduce pe elevii din sat la liceele din Deva nu mai oprește decât în ceea ce se numește acum „autogară”. Părinții spun că în aceste condiții naveta copi- lor îi costă cu un milion de lei vechi mai mult, deoarece trebuie să plătească și pentru transportul în comun din Deva. /p. 6

Sugrumata
de prieten
Hunedoara (M.T.) - O femeie de 35 de ani, din Hunedoara, a fost ucisă de către „prietenul de ocazie", în locuința în care acesta stătea fără forme legale. Cadavrul femeii a fost găsit, duminică, la prânz, de către proprietarul imobilului. Medicii legiști au stabilit că femeia a murit în urma asfixiei mecanice, /p.3

Aproximativ 20 de sate din zona Bradului au fost inundate, ieri dimineață, de apele Crișului Alb +++ în 
timp ce jandarmii și pompierii lucrau la îndiguire, localnicii îi priveau cu indiferență +++ Până la această 
oră nu s-a făcut o evaluare a pagubelor materiale. www.huon.ro

Blocurile groazei
Deva (C.B.) - Multe dintre orașele județului nu duc lipsa așa-ziselor „blocuri fanto

■ Topirea zăpezilor și 
ploile torențiale au dus 
la producerea de inun
dații în zona Bradului.

Crișcior (M.T.) - Aproximativ 20 de localități hune- dorene, zeci de gospodării, sute de hectare de terenuri agricole și drumuri județene

au fost inundate, ieri dimineață, după ce apele râului Crișul Alb au ieșit din matcă. De asemenea, în cele 20 de sate au mai fost afectate trei locuințe, 45 de anexe, 257 hectare de terenuri arabile, 27 hectare de pășuni și fânete, 47 fântâni, 2 poduri, din satele Sălătruc și Blăjeni, drumul național 74, pe o porțiune de

700 de metri, între Brad și Buceș, drumul județean 762, pe o porțiune de 300 metri, între Baia de Criș și Rișca și drumul comunal 9, între Ribita și Uibărești. Viitura s- a abătut asupra satului Crișcior în jurul orei 7.00, iar 30 de gospodării au fost inundate de apele râului. Cinci ore mai târziu, 12 gospodării „din. sa

tul Rișca, comuna Baia de Criș, au fost inundate de apele Crișului Alb. Se pare că o parte din satele și comunele din apropierea celor afectate de inundații au rămas fără energie electrică. Această problemă fiind remediată în cursul zilei de ieri, de către echipele din cadrul sociâtătii Electrica, /p.3mă”. Lipsa de curățenie și aspectul inestetic al clădirilor îi determină pe locatarii care locuiesc în preajmă să ceară autorităților rezolvarea situației. Cuvântul Liber a făcut o trecere în revistă a câtorva dintre clădirile care nu mai pot fi utile, /p.5
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Locuri de muncă in Europa
- La stâișiu a-w 2006; in cele 27 de țări membre UE au fost 

desființate 95.661 iocu’i de muncă. dar s ac creat alte 141.000.

Grafica Cuvântul liber: Sursa ANOIM

Trăim bine... ca în anul 1990!
■ Statisticienii ne spun 
că avem aceeași putere 
de cumpărare ca în anul 
1990.

Deva (C.P.) - Pentru prima dată în perioada de după Revoluție, indicele câștigului salarial real a atins nivelul din luna octombrie 1990. Conform datelor INS, în luna decembrie 2006, un angajat a

câștigat, în medie, 1099 lei. Cele mai mari salarii nete au fost înregistrate în intermedieri financiare (aproximativ 3336 de lei), iar cele mai mici în industria textilă (548 de lei). Salariile medii au crescut cu 20-30 la sută în producția și furnizarea de energie electrică și termică/gaze/ apă, asigurări, sănătate. Au fost consemnate creșteri, între 10-20 la sută, în poștă și

telecomunicații, silvicultură, metalurgie, hoteluri, restaurante. în construcții, industria alimentară, industria construcțiilor metalice, informatică, comerț, industria minieră creșterea câștigurilor a fost de cinci până zece la sută, /p.3

Campanie
Bătrâna (I.J.) - Angajați SMURD și Salvamont se vor deplasa mâine în comuna Bătrâna unde vor oferi consultații medicale gratuite tuturor persoanelor care le solicită. Acțiunea face parte dintr-o campanie în satele de munte unde medicii refuză să acorde consultații populației.

Se "calcă" pe picioare
■ Angajații Ambulanței 
și ai SMURD dau din 
coate care să ajungă 
primii la accidente.

Deva (I.J) - Neînțelegerile dinte cele două instituții sunt generate de dispeceri, adică persoanele care ghidează medicii către cazurile ce solicită ajutor de urgentă. „Există situații în care SMURD trebuie să ajungă primul la un caz de urge’ntă și asta pentru 
că Ambulanta are mașini

vechi și aparatură învechită. Există uneori mici răutăți între cele două instituții, dar nu sunt importante”, declară Florin Tomuș, șef Serviciu Salvamont Hunedoara. Pentru a elimina aceste situații, SMURD își va crea un dispecer propriu care va fi anunțat direct de Inspectoratul pentru Situații de Urgentă. De la înființarea serviciului SMURD la Deva, serviciul a fost apelat în 206 cazuri, 30 fiind accidente rutiere, la șase 
fiind npvnip dp dpscarcprarp.
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AZI este ultima zi în, care mai puteți tri- ȘL mite mesaje celor dragi, cu prilejul Zilei îndrăgostiților. Regulamentul concur- sului de declarații de » • iubire, lansat de „Cuvântul liber” poate fi consultat la *pagina 3. Toate *de clarațiile pe care le veți transmite vor fi .■. publicate în ziarul din 14 februarie, /p.3 JH
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PE SCURT
• « v S i 7 y y > v Zv >J*'* jJ/Sitîjs'*.* a wuX>z‘> * j i'v *• infiltrați. Sute de combatanți străini, membri ai al-Qaida, s-au infiltrat în provincia Helmand din sudul Afganistanului runde organizează atacuri, a declarat guvernatorul provinciei, care a precizat că autoritățile depun eforturi să-i convingă pe talibani să părăsească orașul Musa Qa- la, reședința unui district omonim din . provincia Helmand, pe care l-au ocupat 
f acum zece zile.
I’

Răpiți în IrakBruxelles (MF) - Doi cetățeni germani au fost declarați dispăruți în Irak și este posibil să fi fost răpiți, a declarat, ieri, ministrul de Externe de la Berlin, Frank- Walter Steinmeier. Oficialul a refuzat să precizeze numele celor două persoane. „Nu putem exclude ca ei să fi fost răpiți”, a spus ministrul.
Departe de 
conflicteWashington (MF) - Președintele iranian Mahmoud Ahmadinejad a declarat ieri că țara sa „se menține departe de brice conflict” și că rein- staurarea păcii în Irak este condiționată de retragerea SUA și a forțelor străine. El a făcut aceste declarații Într-un interviu acordat la Teheran postului TV american ABC. „Stăm departe de orice fel de conflict și masacru. Ne opunem oricărui fel d« r flict și prezenței fofțeTdr strSi-ne opunem prezenței a-riiericani- lor”, a spus el.
ne în Irak, și decxceea'

La unison contra referendumului
■ Președintele Băsescu 
consideră referendumul 
pentru autonomia 
Ținutului Secuiesc ilegal.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, ieri, în conferința de pre- H...................................................................

Barack Obama 
(Foto; EPA)

Ceea ce se Întâm
plă in judefele 
Mureș, Covama, 
Harghita încalcă 
prevederile Consti
tuției,

Președintele BAsescu

Criticat de 
Howard
Londra (MF) - Premierul Australiei, John Howard, l-a criticat pe candidatul la învestitura democrată în vederea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, Ba- rack Obama, pentru afirmațiile acestuia, potrivit cărora Washingtonul ar trebui să-și retragă trupele din Irak în 2008. Howard a explicat că rețeaua al-Qaida ar trebui „să se roage de câte ori este posibil" pentru victoria lui ' Obama în alegerile » din 2008. El a-preci- zat că poziția senato- ’ rului democrat în privința Irakului „îi va încuraja pe cei care vor să destabilizeze și să distrugă Irakul, să creeze haos și să ofere victoria teroriștilor care speră în alegerea lui Obama".

să susținută împreună cu președintele Ungariei, că referendumul pentru autonomia Ținutului Secuiesc organizat de Consiliul Național Secuiesc în județele Covasna, Harghita și Mureș este „ilegal”.

„Ceea ce se Întâmplă în județele Mureș, Covansa, Harghita încalcă prevederile Constituției României. Pe de altă parte, referendumul pentru autonomie teritorială este ilegal”, a spus Băsescu, răspunzând unei întrebări referitoare la posibilul răspuns al României la cererile minorității maghiare privind autonomia culturală.„Pot să vă spun că atât timp cât va rămâne o testare a voinței populației, putem spune că este ce se afirmă. Dar când cei care astăzi fac teste - nu Înțelegem foarte bine, cu răbdarea statului român, cu Constituția, ce testează dânșii ■ în momentul în care Încearcă să valorifice rezultatul acestui așa-zls test sau referendum ilegal, statul român va aplica fără ezitare Constituția și legile statului, iar responsabilitatea va apar

ține celor care acum realizează un act neconstituțional, pe teritoriul unui stat național,
Această încercare 
capătă forma unei 
provocări care mi 
se pare extrem de 
periculoasă.

Premierul Tăriceanu..................................................................unitar, indivizibil și, să nu uitați, un stat suveran”, a spus Băsescu.
Tăriceanu îl vede periculosPremierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, că referendumul organizat de CNS pentru autonomia Ținutului Secuiesc reprezintă „o provocare extrem de periculoasă”, care contravine ordinii constituționale a Româ

niei.„în legătură cu referendumul care a avut loc duminică, în diferite localități din Transilvania, punctul nostru d« vedere este foarte clar: este acțiune care contravine ordinii constituționale din România”, a declarat Tăriceanu.în opinia premierului, referendumul organizat de CNS a căpătat forma unei provocări extrem de periculoase.„Nu putem fi de acord cu autonomia pe citerii etnice, iar această încercare de organizare a unei acțiuni sub forma unui referendum informai merge foarte departe și capătă forma unei provocări care mi se pare extrem de periculoasă”, a spus liderul liberal.Totodată, premierul a susținut că România este un model european în ceea ce privește situația minorităților naționale.

Traian Băsescu l-a primit pe Laszlo Solyom la Palatul Cotroceni
(Foto: EPA)

90 de morți în explozii

Președintele Ungariei 
se află în RomâniaBucurești (MF) - Președintele Republicii Ungare, Laszlo Solyom, și-a început, ieri, vizita de stat de două zile în România. Laszlo Solyom a fost primit de președintele Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe platoul Marinescu și care a inclus trecerea în revisă a gărzii de onoare și intonarea

celor două imnuri de stat.La ora transmiterii acestei știri, Solyom și Băsescu au o discuție tete-a-tete, care va £ urmată de convorbiri în plenul delegațiilor oficiale și de declarații de presă ale celor doi șefi de stat.în cursul vizitei de stat în România, președintele Ungariei se va deplasa și la Târgu Mureș și Cluj-Napoca.

întâlnire „constructivă"Berlin (MF) - Negociatorul iranian în dosarul nuclear, Aii Larijani, s-a întâlnit, duminică, la Munchen, cu înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, în cursul unei scurte întrevederi apreciate de cei doi ca fiind „bună și constructivă”, transmite AFP.„Am avut o întâlnire bună, nu foarte lungă. Am încercat să regăsim sensul dialogului și să vedem dacă există posibilitatea u- nei soluții”, a afirmat Solana, la încheierea întrevederii.La rândul său, Larijani a declarat că cele două întrevederi - cu Solana și cu ministrul german de Externe Frank Walter Steinmeier - au fost „constructive la nivelul lor”.Fără a ©feri, alte detalii despre „ideile” care au fost discutate cu această ocazie, Larijani a declarat că soluția-cheie pentru Teheran rămâne un „răspuns simultan la îngrijorările celor două părți”.întrebat despre propunerea de a folosi centrifugele de care dispune fără a le alimenta cu hexaflorură de uraniu, idee propusă de Teheran, dar respinsă în special de Franța, Larijani a explicat că „problema” pentru Iran era să obțină garanții „pentru > viitorul dezvoltării nucleare”.

Bagdad (MF) - Cinci atentate cu bombă au avut loc, ieri, în mai multe piețe din Bagdad, provocând moartea a 90 de persoane și rănirea altor 150, în timp ce irakienii comemorează un an de la incidentele de la Samarra, care au declanșat un val de violențe interconfesionale.Poliția susține că două ma- șini-capcană au explodat în piața Shorja din centrul Bagdadului, țintă a mai multor atentate din ultima perioadă,

provocând moartea a 59 de persoane. Un cameraman al agenției Reuters a văzut peste 30 de ambulanțe sosind la locul incidentului.Atacul a vizat un complex comercial, dar și alte magazine situate de-a lungul străzii și cel puțin 12 autoturisme. Exploziile au răsunat în centrul Bagdadului și au fost urmate de un nor dens de fum.în piața Bab al-Sharji din centrul capitalei, cel puțin cinci persoane au fost ucise,

la Bagdad după ce o bombă artizanală a explodat.Cel mai important lider religios al irakienilor șiiți, aya- tollahul Aii al-Sistani, le-a cerut, ieri, credincioșilor săi să nu se răzbune pe arabii sun- niți în timpul primei comemorări a atacului de la Samarra. Zeci de mii de irakieni au fost Luciși în violențele interconfesionale declanșate de incidentul în care a fost distrusă moscheea al-Askari, unul dintre locașurile sfinte
64 de morți și 150 de răniți îr 
trei atentate (Foto: ep,ale Islamului șiit, iar alte sute de mii de persoane s-au refugiat pentru a nu fi ucise.

Liber la suspendare
B PSD a depus la Parla
ment documentul pri
vind suspendarea preșe
dintelui Traian Băsescu.

Aii Larijani (Foto epa)

București (MF) - Documentul privind suspendarea președintelui Traian Băsescu a fost depus, ieri, la Birourile Permanente ale celor două Camere și este semnat de 182 de senatori și deputați aparținând PSD și PRM, au declarat surse oficiale.Astfel, din totalul celor 182 de parlamentari, din partea PSD au semnat 149, respectiv 106 deputați și 43 de senatori.Din partea PRM documentul este semnat de 33 de parlamentari, respectiv 21 de deputați și 12 senatori.
25 de capete de acuzarePreședintele PSD Mircea Geoană a declarat că demersul privind suspendarea președintelui Băsescu este inițiat de PSD alături de PRM, beneficiind și de sprijinul PC.Președintele PSD, Mircea

Geoană, a prezentat, ieri, documentul privind propunerea de suspendare din funcție a șefului statului, care cuprinde mai mult de 25 de capete de acuzare care pot fi structurate politic în patru mari categorii de acte prin care Traian Băsescu a încălcat Constituția.Potrivit lui Geoană, prima categorie privește „suita de fapte grave prin care Traian Băsescu a încălcat Constituția”, făcute încă din prima zi de mandat. Aceste fapte sunt subsumate proiectului definit de Traian Băsescu prin care acesta își arogă calitatea de „președinte-jucător”.A doua categorie de fapte le include pe cele prin care Traian Băsescu folosește instituțiile statului și le controlează prin interpuși. A treia categorie privește actele prin care Traian Băsescu ar fi protejat interesele „mafiote” din zona profitabilă a economiei românești. A patra categorie vizează faptul că Traian Băsescu face din actuala criză politică o politică de stat.

Băsescu se adresează 
Parlamentului mâineBucurești (MF) - Președintele Traian Băsescu se va adresa Parlamentului mâine, la ora 17.00, așa cum a convenit în urma u- nor discuții telefonice cu președinții Senatului și Camerei Deputaților, Nicolae Văcăroiu, respectiv Bogdan Olteanu.Anunțul a fost făcut de Cabinetul președintelui Camerei Deputaților.Conform sursei citate, șeful statului nu a precizat și pe ce temă va fi mesajul său.Președintele Băsescu a trimis, vineri, o scrisoare președinților Camerelor Legislativului în care preciza că dorește să se adreseze printr-un mesaj Parlamentului marți, la ora 14.30. Solicitarea lui Băsescu venea la o zi după ce Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului a-

doptaseră o declarație în care îi cereau șefului statului să retracteze public a- firmațiile pe care le-a făcut la adresa Parlamentului, la ședința de bilanț a DNA.Ieri, Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au stabilit să îl invite pe președintele Traian Băsescu pentru a- și susține mesajul în Parlament miercuri, la ora 9.00, sau la o altă dată ulterioară stabilită de comun a- cord.Președinții celor două Camere ale Legislativului, Nicolae Văcăroiu (PSD) și < Bogdan Olteanu (PNL), urmau să îi trimită o scrisoare șefului statului în care să îl informeze despre decizia Birourilor permanente și în care să îi ceară să precizeze și pe ce temă vrea să vorbească în Parlament.
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ACTUALITATE /3marți, 13 februarie 2007
• Accident grav. Un copil de cinci ani, din localitatea Băcia, a fost grav rănit ieri, în urma unui accident de circulație. Fetița a rămas nesupravegheată și a traversat strada prin loc nemarcat și fără să se asigure, fiind surprinsă și accidentată grav de o autoutilitară, condusă de Jan C., de f de ani, din Deva. (M.T.)

Sătenii acuză autoritățile

MMK8STIC: BALCAHSM

Incultura servită 
pe pâine
Tiberiu Stroia

tiberiu.stroia@informmedia.ro

Pentru prima dată în viața mea de proprietar de telecomandă (cu televizorul aferent încorporat) am avut răbdarea să urmăresc, timp de 15 minute, o... teleno- velă. Și,’ sincer să fiu, ceva mai de prost gust rar mi-a fost dat să văd. Cincisprezece minute de dialoguri sterile împănate, din greu, cu un limbaj suburban care, dacă ar fi posibil, ar face limba română să se sinucidă de rușine. Stăteam pur și simplu și mă uitam, „Ca proasta-n porumb", la două bagaboante care, într-un recital de prostie absolută, se dădeau de ceasu1 morții certându-se pentru un tip. Iar singurul lucru pe care l-am înțeles a fost apelativul „curvo" aruncat, de-o parte și de alta, din cinci în cinci cuvinte. Și când te gândești că telenovela a devenit principala „sursă culturalizare" pentru milioane de români, începi să înțelegi de ce România este acolo unde este.

■ Deși nu au ajutat cu 
nimic, localnicii acuzau 
lipsa de implicare a 
autorităților.

MlHAELA TăMAȘ_____________________

mihaela.tamas@informmedia.roCrișcior - în timp ce jandarmii și pompierii se luptau, încercând să scoată apele din gospodăriile inundate, zeci de localnici asistau impasibili la efortul acestora. Doar câțiva copii care, profitând de faptul că au fost trimiși acasă de profesori din cauza pericolului ca apele să împiedice întoarcerea acestora acasă, încercau să ridice sacii cu nisip pentru a-i ajuta pe jandarmi. „Jandarmii au întreprins măsuri de consolidare a digului, pentru a preveni eventualele revărsări ale Crișului Alb și pentru a evita altă serie de inundații.

Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ opt ore, în jurul orei 16.30 jandarmii au părăsit zona afectată de inundații, situația fiind sub control”, a declarat, purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. Sătenii au fost nemulțumiți de incapacitatea autorităților de a le rezolva această problemă cu care se confruntă de mai bine de patru ani.„în 2005, când apele Crișului Alb au făcut prăpăd în sat, autoritățile ne-au promis că vor construi diguri mai rezistente. Nu au făcut nimic și iată că, după doi ani, ne trezim cu aceeași problemă”, declară supărat unul dintre localnici. în satele afectate de inundații a sosit și prefectul județului Hunedoara, Marius Cristian Vladu, care a vrut să vadă cum se prezintă situația în teren. Comitetele locale

Jandarmii au acționat pentru a opri revărsarea apelor (Foto: t Mânu)pentru situații de urgență din unitățile administrativ-terito- riale afectate au luat măsuri de monitorizare permanentă a situațiilor de urgență produse și întreprind acțiuni pentru înlăturarea efectelor ploilor abundente căzute în această perioadă. Valoarea prelimi

nară a pagubelor este în curs de stabilire.Autoritățile prezente la fața locului au declarat că inundațiile s-au produs din cauza ploilor torențiale din ultimele zile și a topirii zăpezilor, care în satele din amonte depășesc un metru înălțime.

Am trecut îngrozit de telenovelă și am intrat cu tupeu într-un canal în care se difuzează manele la greu. Am rezistat două minute și am „ieșit" îngrozit de ceea ce poți învăța de acolo. O gașcă de „colorați" cântau despre cum aruncă ei cu banii f:um au nu știu câte amante. Asta înp ce, pe ecran, dansau oribil vreo căte- fătuci care își arătau toate cele. De aici, singurul lucru care mi-a rămas în minte a fost multitudinea de euroi pe care băieții ăștia îi aruncau spre fătuci. Și mă gândeam unde dracu sunt băieții ăia de la Fisc să-i întrebe pe „colorați" cine plătește impozitul pe banii ăștia. Dar mi-au răspuns maneliștii. „Lasă, băi nene, tu nu știi că numai fraierii plătește impozit?!"

Sătenii stau impasibili Copiii încearcă să ajute Ajutor din partea ISU

Ucisă de prietenul de ocazie
■ O femeie de 35 de

p B S • ’i 'doară despre faptul că, într-o

Acestea sunt doar câteva cabinete, birouri individuale 
și restaurante care vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, 
zilnic. Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți 
GRATUIT Cuvântul Liber:

I - Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune- 

i doara
- Coffee „Snack Savoya”, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva

ani a fost ucisă cu bes
tialitate de către con
cubinul său.

MlHAELA TăMAȘ 

mihaela.tamas@lnformmedia.roHunedoara - Cadavrul femeii a fost găsit duminică dimineața de către Dumitru B., de 67 ani, din Hunedoara, pensionar, în casa căruia așa- zisul prieten al femeii locuia cu chirie. Acesta a anunțat Poliția Municipiului Hune-

cameră a locuinței sale, a găsit cadavrul unei femei care prezenta pe față urme de violență. Polițiștii prezenți la fața locului au stabilit că este vorba de Aurica Z., de 35 de ani, din Hunedoara. Femeia a intrat în locuința lui Dumitru B.; în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind însoțită de Mihai M., de 48 ani, din Hunedoara, care locuia fără forme legale în Hunedoara. Cadavrul femeii a fost preluat de medicii legiști care în urma autopsiei au stabilit că

Aurica a murit în urma „asfixiei mecanice prin sugrumare”. După ce a ucis-o bărbatul a fugit. împotriva sa Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a emis, în lipsă, ordonanță de reținere. Cu sprijinul I.P.J. Mureș, ucigașul a fost reținut pe raza localității Trei Sate, comuna Ghindari, din județul Mureș. Bărbatul urmează să fie prezentat Tribunalului Hunedoara în vederea emiterii mandatului de arestare preventivă pentru infracțiunea de omor.

Propunere 
respinsăDeva (M.T.) - La Curtea de Apel Alba Iulia se va judeca joi recursul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara împotriva încheierii penale pronunțate, vineri, în dosarul „aurul dacilor”. Prin această hotărâre, Tribunalul Hunedoara a respins propunerea parchetului de a- restare preventivă a cinci inculpați.

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.

prin 
SMS

CUVÂtfflt Vot
■ întrebarea săptămânii: Credeți că 

alimentele românești vor putea 
concura cu cele din UE?

Vot prin î 
sms

Avem 16 ani
■ Din anul 1990 și 
până în prezent pre
țurile au crescut de 
aproape 3000 de ori.Deva (C.P.) - în același interval de timp, indicele de creștere a salariilor nu a ținut pasul cu cel de majorare a prețurilor. Mai bine de trei cincinale, vorba răposatului, ne-au trebuit să ajungem să putem cumpăra, cu salariile de azi, ceea ce puteam achiziționa, cantitativ vorbind, cu salariile # din 1990. Crudă realitate!în 1989 un salariu bun era de aproximativ 2000-2300 de lei. Aveai nevoie de 9 lei să cumperi un kilogram de zahăr, 14 lei - pentru ulei, 38 de lei - un kilogram de parizer, 150 de lei - o bluză, 275 lei - o pereche de sandale din

de regrespiele, 25 de bani un covrig sau o Eugenia, 5 lei - un kilogram de roșii...
Părerea oamenilor„Nu există progres! în 1990 câți oameni aveau serviciu și câți avem acum, ca să vorbim de salarii?! Plâng după serviciu și după școala pe care am făcut-o! Bine că măcar acum cu integrarea avem un etalon privitor la cum trebuie să evoluăm”, spune Dan Bogos din Deva.„Nu trăim bine deloc. Suntem departe de un salariu mulțumitor. Cred că pentru a ne merge bine în viitor, oamenii ar trebui să fie mai serioși. Mai multă corectitudine din partea tuturor, asta cred că ne-ar ajuta foarte mult”, este de părere Maria Maior din Hunedoara.

Un Valentine's fericit 
alături de cel iubit!

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

I NU
___________

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

Puteți vota prin SMS 
până miercuri, ora 15.

Dan Bogos Maria Maior

I De Valentine’s Day, 
’ Cuvântul Liber și www.huon.ro îți oferă ocazia să-ți alinți sufletul- pereche cu o frumoasă declarație de dragoste sau să-ți cucerești jumătatea cu o felicitare! Dedicațiile și felicitările pot fi trimise până în 13 februarie, ora 

12:00, la redacția Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau pe adresa de mail: magdale- na.serban@ informmedia.ro Pe 14 februarie, Cuvântul Liber vă oglindește sentimentele într-o pagină specială, dedicată 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!

cuvânt

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@lnformmedia.ro
http://www.huon.ro
informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1689 - parlamentai britanic a adoptat „Carta Drep
turilor" (BIII of Rlghts), act fundamental al sistemului 
legislații? britanic. ______________________________

1764 - S-a născut Charles Ta- 
lleyrand, ministru de Externe al 
Franței sub Napoleon.__________
1841 - Medicul francez Charles 
Gabrlel Pavaz a inventat seringa. 
1849- Delegația adunării române 
de la Sibiu, condusă de episcooul 
ortodox Andrei Șaguna, a înfățișat 

împăratului „Petlțlunea generală a fruntașilor români 
din Transilvania, Banat șl Bucovina”, care cerea, între 
altele, legitima constituire a națiunii române Intr-un 
organism statal unitar, de sine stătător în cadrul 
monarhiei, administrație în limba română, reprezen- ,< 
tanța proporțională în parlamentul Imperial. ", 
1880 - S-a născut, la lași, savantul Dimitrie Guști, fonda- 
torul Școlii sociologice din București (m. 1955) 
1959 - A fost pusă în vânzare prima păpușă Bărbie. 
1950 - S-a născut cântărețul britanic Beter Gabrlel 
(foto).

3°minim 9°maxim
Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 9°C, iar minima de 3°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Averse de ploaie. Maxima termică va fi de 8°C, iar minima de -1°C.Joi. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima termică va fi de circa -1°C.
Calendar Creștin-Ortodox______________________
Cuv. Martinian; Sf. Ap. Mc. Acvila și soția sa Priscila.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Valentin, pr. m.

Calendar Greco-Catolic__
S. Martinian, c.

INTBERUPEBI APA, BAI, CDBBNT

Energie electrică___________________ ___________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00 14.00 în Hunedoara, Str. Mureșului, bl.C 42, sc. 
A, 0, Str. Trandafirilor, bl. 15, sc. A, B, C. D și în 
localitățile Boșorod, Zeicani, Păucinești și Sarmizege- 
tusa.
8.30-15.00 în Deva, str. M. Eminescu, bl.B, sc.E.

Gat _____________________________ ____ <__
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 12.00 pe str. Aleea Pescarilor bl.K5 și bl.30 
9.00 - 15.00 pe str D.Zamfirescu bl.04, sc.4 și Str. 
Libertății, bl.4 și bl.6, sc.A și B.
12.00 - 16.00 pe str. Aleea Pescarilor, bl. K4.

Apă___________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele!
8.00 - 15 00 pe Strada 22 Decembrie, bl.4.

REȚETA ZILEI---------.................

Macrou marinat
Ingrediente: 3 bucăți macrou, 1 lămâie, 1 ceapă medie 
tăiată solzișori, 3 foi de dafin, boabe de piper negru, 
boabe de muștar, o ceșcuță de oțet de vin alb, 250- 
300 ml. apă, sare, piper, vegeta.
Mod de preparare: Trei bucăți de macrou curățat și 
tăiat felii/bucăți. Se pun feliile sărate și piperate într- 
un vas uns cu ulei, deasupra se pune o ceapă tăiată 
solzișori, boabe de piper, boabe de muștar, foi de dafin 
și felii de lămâi. Se bagă la cuptor acoperit pentru 15- 
20 minute apoi se descoperă și se lasă până scade sosul 
la jumătate.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integramei din numărul precedent: L - 0 - IAR - LEAGAN - AH - NS - 
ACASA - CETE - ADAM - SERA - UDA - FIR - BUN -C-U-NU-LAT- SCURSI 
- AN - AT - PUȘCA - IN - NO - TUN - ADORMITI - OPIU - EV - P - PLASA - ENOT

INTEGRAMA Al DEZLEGAT 
In perioada 9 ■ 28 februarie. Cuvântul liber vrea 
să-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integrantele apărute Tn această 
perioadă, realizează o colecție șl trlmite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la 0P1, CP 3, Deva, sau 
depune-o Tn cutiile speciale Cuvlntul liber, până tn 8 
martie.
Extragerea va avea loc Tn 9 martie. Iar numele 
câștigătorului va fl publicat tn ediția din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform M

50 RON Al CÂȘTIGAT!
! Nume....................................................J,

! Prenume............................................ 1
| Adresa................................................
î ..............................Tel..........................

J Localitatea........................................
■ Sunteți abonat la Cuvântul liber?
! DA □ NU □

i iwgi!
1

dla și nici rudele acestora de gradele I și II.

<

O

X?» -

Berbec

Sunteți optimist și aveți șanse de reușită pe toate plana 
Reușiți să faceți rost de bani pentru a rezolva o proble
a partenerului da viață.

Taur
Dimineața sunteți stresat se a problemă de afaceri. Va 
bui să alergați în stânga și-n dreapta ca să o rezolvați, 
eforturile vă vor fl răsplătite.

Gemeni
Deși nu prea vă mal rămâne timp liber, ambiția de a i 
mina ce ați început nu poate să vă aducă decât câștigi 
Totuși, sl vă organizați timpul. Belaxați-văl

Dopa o perioada nefavorabilă pe plan social și sentimi 
tal situația se schimbă complet. Bucurați-vă și nu vă n 
Mețl atâtea tatrebădl

Leu
Aveți șanse maxime să obțineți mici câștiguri care 
redresează bugetul. Puteți să vă glndlți la viitor și chiar 
faceți Investiții pe termen lung.

Bociseră
începeți o lucrare Importantă, de pe urma căreia puți 
câștiga bine, ga să aveți mal multe șanse vă sfătuim să 1 
temperați snlrltul critic. Elți diplomatt

Aveți o zi bună la capitolul comunicare și puteți mere 
liniștit la diferiți fâfâBive; la întâlniri cu persoane impo 
tarta sau în calatorii de afaceri.

Scorpion
Problemele financiare nu vă dau pace, dar reușiți să v 
păstrați optimismul șl sunteți departe de a vă da bătu 
Dimineața vă merge excelent.

Săgetător
S-ar putea ca în prima parte a zilei să aveți mici problem 
în cămin. Tratați-le cu calm. Un gest tandru vă pote ajuli 
să evitați o ceartă cu partenerul de viață.

Capricorn
Să fiți atent la bani șl să nu cheltuiți mai mult decât v< 
puteți permite. Ar fi bine să terminați ce ați început, ma 
ales în casă.

Vărsător

Dimineața s-ar putea să plecați într-o scurtă călătorie îr 
Interes personal. Faceți cunoștință cu o persoană cu care 
vă veți asocia într-o afacere. gj-
Pești

Aveți succes în afaceri și reușiți să câștigați bani buni. Mai 
mult, după-amiază vi se propune o colaborare. Dacă tre
buie să călătoriți, puteți fi optimist!

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
8:00 Justiție militară (s) 
8:55 Armonii în natură 

(doc., ep. 2, Italia, 
02004)

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:20 Arhiva de serviciu. 

Neveste celebre 
10:30 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toți!

(reluare)
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Hannah Montana (ep.
026, comedie, SUA) 

13:30 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Viața în Laguna

0Venețiană (doc. ep. 2, 
Austria, 2006)

15:30 Oglinda retrovizoare.
Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în 
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Atom. Mâine este 

acum!
17:45 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
06, dramă, SUA, 2005). 

Cu: Ellen Pompeo, 
Sandra Oh, Katherine 
Heigl, Justin Chambers 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Dinastia (ep. 18)
23:45 Arhiva de serviciu.

Kamicaze
23:50 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)
24:00 Viața ca-n filme (ep.

048, comedie, SUA)
035 O viață în derută
«,(dramă, Australia, 

1988)
2:20 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)
2:25 Jurnalul TVR (r)
330 Dănulz SRL - Super- 

market de divertisment 
(reluare)

4:50 Oglinda retrovizoare
(reluare)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

0(s, r)
11:15 Dispăruți fără urmă 

0(s, r)
12:15 Meseriașii (r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Prețul pământului

S (dramă, SUA, 1998). 
Cu: Dennis Quaid, 
Mare Winningham 

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman 

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

0(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 

, Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Raluca 
Popescu

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

Vremea

20:30 Asasin în slujba legii
E. (acțiune, SUA, 2003).

Cu: Steven Segal, 
Michelle Goh, Corey 
Johnson, Kata Dobo, 
Kevin Dunn, MC Har- 
vey. R.: Michael 
Oblowitz

22:15 Meseriașii (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Prietenie pe muchie

0de cuțit (ep. 13, SUA, 
2003). Cu: Dylan 
Walsh, Julian McMa- 
hon, John Hensley, 
Valerie Cruz

0:40 Omul care aduce 
cartea (reluare)

0:45 Știrile Pro Tv 
145 Meseriașii

(reluare)
230 Asasin în slujba legii

. (film, r)
430 Prietenie pe muchie 
0de cuțit (r)

5:15 Pro Motor (r) 
630 Apropo Tv (r)

6:00 în gura presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

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

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

Gherghe
13:45 Trupul dușmanului

(3 meu (dramă, Franța, 
1976). Cu: Jean-Paul 
Belmondo, Bemard Bli- ș 
er, Marie-France Pisier. ■ 
R.: Henri Verneuil 

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

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

Hdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă

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

1

s IB

7XX) Iubire de mamă (r) 930 
Culoarea păcatului (s) 11:00 
Pariul iubirii (s) 1330 Jurămân
tul (s) 1530 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA, 2005) 1730 
Poveștiri adevărate 18:30 Be- 
tty cea urată (s) 1930 Rebelde

930 Jurnalul Euronews pentru 
România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 1130 Lege și ordine: în 
fața juraților (r) 1225 Populații 
străvechi (doc., r) 1330 Zestrea 
românilor (r) 1430 ABC... de 
ce? 1430 Cutia fantastică (ep. (s). Cu: Anahi, Ninel Conde 
1, aventuri, UKJCanada, 2004) 2030 Iubire ca în filme (s, r) 
15:00 împreună în Europa 2130 SOS, viața meal (s, Ar- 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 gentina, 2006). Cu: Natalia 
Tribuna partidelor parlamen- Oreiro, Facundo Arana, Caria 
tare 1730 Vânătorii de comori Peterson 2330 Jurământul (r) 
(s) 1830 Lecția de... geografie 1:15 Poveștiri adevărate (r) 
(doc.) 1835 Lege și ordine (s) 2:15 Iubire ca în filme (s, r) 
19:25 Supraviețuitorii dezas- 3:15 Acasă în bucătărie (r) 
trelor (doc.) 20:00 Jobbing 430 Amy, fetița cu ghiozdanul 
2030 Arta supraviețuirii 2130 albastru (s) 
Ora de știri 22:10 Tânărul 
Casanova (dramă, Itaiia/Franța, 
2002) 23:50 Natură și aven
tură (r) 0:20 Familia mea 
dementă (d. a.)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

9:10 Premiul AFI - Sean Cc
nnery (2006) 10:40 Jumah 
(romantic, SUA, 2004). 12:4 
Oameni și oameni (dram; 
Franța/Africa de Sud/Anglic 
2005). 14:50 Soția partenere 
lui meu (thriller, Franța, 2005) 
16:25 Valetul Bob (comedie 
SUA 2005). 18:00 OliverTwis 
(dramă, Marea Britanie, 2005) 
20:10 Doi plus doi (comedie 
SUA, 1997). 22:00 Deadwooc 
(Ep. 27, dramă, SUA, 2006) 
22:55 Jurnalul (romantic, SUA

20:30 Din dragoste
(divertisment) 

2230 Animat Planet
(divertisment) 

23:00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.

24:00 Conspirația (thriller, 
SSUA, 2003). Cu: Zen 

Gesner, Jeanette 
Amette, William Mor- 
gan Sheppard.
Regia:
Ralph Clemente. 
Șeful poliției unui 
orășel din Florida 
investighează cazul 
unor crime în lanț 
petrecute în 1941, iar 
indiciile îl conduc la 
baza locală a forțelor 
aeriene.

230 Concurs interactiv 
330 Vwere (r) 
4:15 Observator (r) 
530 9595

(reluare)

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 830 Casa 
noastră (r) 930 Flavours - 3 
bucătari (r) 10:00 Al 7-lea cer 

7:00 Poză la minut (s) 8:00 (s, r) 11:00 Tele RON 12:30 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, SUA, 2002).

; 12:00 Look who is winning 
13:00 ara Iu' Papură Vouă 
(div.) 13:20 Look who is wi
nning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:30 Pentru o cauză 
dreaptă (r). 1730 Naționala 
de bere 1830 Știri 20:00 Țara 
Iu' Papură Vouă 20:15 Trei 
ceasuri.. 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Fim artistic 230 
Trei ceasuri... (r) 3:45 Țara Iu' 
Panură Vouă (div.) 
,S ■■■. . ' - ■ J

f

11:15 Calea misterelor (r) 
12:15 Spitalul de urgență (r) 
13:15 Monștrii lui Brady (s) 
13:45 Taz-Mania(s) 14:15 Te
rapie intensivă (r) 1530 Small- 
ville (r) 1630 Iubire în lumina 
reflectoarelor (r) 17:00 Joan 
din Arcadia (s) 18:00 Spitalul 
de urgență (s) 19:00 Terapie 
intensivă (s) 20:00 Entertain- 
ment News 20:20 Ele spi
onează (s) 2130 Iubire în lumi
na reflectoarelor (s) 2230 Păs
torul (acțiune, SUA 1999) 
2430 Joan dm Arcadte (s)

Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Pe fundul oceanului 
(drama/mister, Canada/Ger- 
mania, 2000 16:25 Al 7-lea 
cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1830 Focus 19:00 
Camera de râs 1930 Sporturi 
trăsnite 20:00 Râzbunân- 
du-l pe Angeîo (acțiune/come- 
die, SUA 2002) 2230 Trăsniți 
în N.A.T.O. 2330 Trădați în 
dragoste (r) 030 Focus (r)
, ■ «

< ***??*• ** ' JL
~*.* '.**lr*t- tS 
6:55 Viața dimineața. 930 Eu- 
romaxx (r) 930 Euromaxx 
10:00 Documentar: Euroblitz - 
Oamenii și politica 10:30 
Euroblitz - Arta (documentar, 
r) 11:00 Ne privește. Cu Ali
na Stancu 1230 Știri 1335 Un 
nou început (r) (doc.) 1335 
Emisiune religioasă (r) 1435 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 1535 Euroblitz - 
Oamenii și politica (doc., relu
are) 16:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru (r) 18:00 6! 
Vine presa! 2030 By Monica 
Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
241X) fi! Vmp rvPCil îrA

2004). 0:55 Pentru plăcere 
(comedie, Franța, 2004).

930 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 1030 Deschide
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 18:50 
Realitatea zilei 2030 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 22:00 
100% 23:00 Ediție specuMă 
2430 Realitatea de la 2^11

8:00 Exploratori urbani 9:00 
Automobile americane recon
diționate 10:00 Motociclete 
americane 11:00 Confruntări 
și fiare vechi 12:00 Megacon- 
structori: Acceleratorul de par
ticule din Geneva 13:00 O 
pradă mortală 14:00 Explora
tori urbani 15:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 2030 Regii 
construcțiilor: Snovhit 21:00 
Povestiri șocante 2330 Pregă
tirea unui raliu mondial 2430 
Q . K m *• «A--——*—
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Deva (C.PJ ■ Studanțll români got s* se înscrie pe inter- 
nat pentru a obține un loc da munca, în vacanța de 
var*, în Statala Unite ale Amerlcll. Este primul târg 
onllne de job-url din SUA organizat la noi. Ele c* vor 
lucra ca bucătari. o ca secretare, studenții vor orlml 
Intre 6 șl 10 dolari pe or*.

1 euro_________
1 dolar american
1 gram aur

Amplasarea aparatelor radar In data da
13.02.2007;______________________________
- DN 7: lila - Zsm - limita jud. Arad;
■ DN E6: Biela - Călin - Bretsa Români;
■ Deva: B-dul Decibel, CilesZirindulul, str. Horea ți 
Mlhaî Emlnescu.

vq .-s'sd.

Dispecerat ap* race

—

227087
Dispecerat ap* cald* 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompier 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

1 închidere (lel/acț) (%)

b-dul DeceMI bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.; 
221277.

SNP 0.6100 0,83
SIF1 3.3700 -0,88
BRD 21.2000 -0,47
IMPACT 0.7200 -1,37
BIOFARM ... 0.7200... 0
ANTIBIOTICE 1.9000 0
TEL 39.7000 0,76
ROM PETROL 0:1130 1,80
SIF3 3.1400 -0,63
SIF5- 3.5300 -1,12
Rubrică realizat* de SVM IFB FINWEST SA DEVA,

„Blocuri fantomă" în
■ In Călan, Hunedoara 
și Deva amatorii de 
priveliști macabre pot 
vedea... blocuri.

Călin BicAzan

Deva - Blocurile părăsite care „jenează” privirile tuturor trecătorilor au ajuns o pacoste de care aproape nici un oraș din județ nu poate scăpa. Cunoscute de locatarii care stau în preajma lor sub denumirea de „blocuri fantomă”, aceste construcții mizere nu mai oferă condiții optime de trai. Părăsite la marginea sau în interiorul orașelor județene, blocurile groazei stau in picioare sub spectrul demolării.în Deva, cartierul Micro 15 se poate „lăuda” că deține două astfel de „bijuterii”, într-un cartier unde murdăria este la ea acasă, blocurile părăsite vin să întregească imaginea unui loc neîngrijit. Locatarii din zonă nu sunt mulțumiți de „priveliștea” pe care sunt nevoiți să o vadă în fiecare zi și cer autorităților să facă ceva. „Clădirile ar trebui renovate. înainte de Revoluție blocurile erau locuite. Astăzi sunt mulți oameni care au familie și nu au unde locui, iar aceste blocuri stau goale”, spune Mihaela Ai- roaie. Cele două blocuri din Micro 15 au scăpat de sub tutela autorităților locale, iar firmele care au intrat în posesia lor nu le-au rearanjat. „glpcurile nu mai aparțin ■^ptill&riei ci anumitor firme.Tot ce poate face Primăria

Deva în privința acestor construcții este să le pună în vedere proprietarilor șă le cosmetizeze”, afirmă Florin Oancea, viceprimarul municipiului Deva.
Blocul costisitorLa Hunedoara, blocul situat în cartierul Micro 5 ține „capul de afiș”. Deși situația este mult mai bună comparativ cu anii trecuți când oamenii locuiau in clădire cot la cot cu animalele, blocul din Micro 5 afectează in continuate aspectul estetic al orașului. Construcția a fost vândută de primărie, iar acum blocul are un proprietar care s-a ocupat de curățenia și igienizarea spațiilor. „Am încredere că noul proprietar va reabilita complet blocul până în această toamnă. Blocul din
Costurile de 
reabilitare a 
clădirii se ridi
cau la 2.900.000 
de lei.
Nicolae Schiau, 
PRIMARUL MUNICIPIU
LUI Hunedoara.

Micro 5 este un subiect închis pentru Hunedoara. Construcția are proprietar și nu mai deranjează pe nimeni”, a spus Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara, care a explicat și faptul pentru care primăria nu a intervenit în mod direct în rezolvarea problemei acelei construcții. „Costurile de reabilitare a clădirii se ridicau la aproxima-
Rispandam cititorilor

județ

„Palatul" din Micro 5 Hunedoara, după ce a fost cutreierat de 
„barbarii" rromitiv 2.900.000 de lei. Eu am propus această sumă într-o ședință a Consiliului Local, dar ceilalți membri nu au fost de acord. Astfel am fost nevoiți să dăm clădirea în proprietatea cuiva”.
La Călan e mai bineSituația a două astfel de „blocuri fantomă” tinde să se îmbunătățească la Călan odată cu investițiile pe care le face acolo noul proprietar, în decurs de o lună unul din blocuri va fi modernizat și dat în folosință, dar celălalt continuă să fie locuit de rromii care au transformat clădirea într-o pată neagră pe fața orașului. Primăria Călan s-a văzut nevoită să renunțe la planul de cumpărare a apartamentelor din „blocul

groazei” pentru că rromii țin la preț. Deși le-au cumpărat pe un preț de nimic, iar apartamentele sunt groaznice, rromii cer prețuri de pănâ la 15 ori mai mari față de suma cu care le-au achiziționat. în plus, mizeria din jurul clădirii obligă primăria să bage adânc mâna în bugetul local pentru ca locul să nu se transforme într-un focar de infecție. „La fiecare două săptămâni primăria trimite utilaje pentru a curăța gunoiul care se face la acel bloc. Bineînțeles că la această acțiune nu iau parte și cei care produc gunoiul. Costurile lunare pentru curățenie se ridică la suma de 1500-2000 de lei”, a specificat Adrian Iovănesc, primarul orașului Călan.
Modul de recalculare a pensiei

Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

■ Cititorii CL solicită 
informații despre drep
turile bănești aferente 
recalculării pensiilor.

Clara PAs

clara.pas@intormmedia.roDeva - Sabina Micluța din localitatea hunedoreană Riș- culița, comuna Baia de Criș ne scrie pentru a afla dacă adeverința cu stagiul militar al soțului decedat a fost luată în calcul atunci când s-a efectuat recalcularea pensiei.Răspunsul Casei Județene de Pensii Hunedoara: „Stagiul

militar efectuat în perioada 05.10.1948-15.10.1950 a fost valorificat, pe baza adeverinței depuse de către dumneavoastră la dosarul de pensie. Doamna Micluța mai poate aduce pentru perioada 05.11.1960 - 01.04.1975 adeverințe cu salariile tarifare de încadrare pentru Micluța Mi- hai, soțul decedat, sau dacă mai are carnetul de muncă al acestuia să aducă o copie de pe document și un cupon de pensie și să-l prezinte la instituția noastră, la sala 1, ghișeul 3, program de lucru de luni până vineri, între orele 9 și 16”.

NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție).Nu se iau în considerare scrisorile anonime!Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”.Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adri- an.salagean@informmedia.ro.

BilanțDeva (I.J.) - Oficiul pentru Protecția Consumatorului Hunedoara a efectuat în luna ianuarie 2007 275 acțiuni de control soldate cu amenzi contravenționale în valoare de 148.400 lei. „Valoarea produselor depistate cu abateri în urma controalelor efectuate de către inspectori a fost de 98.482 lei. Din totalul contravențiilor aplicate 16 % sunt pentru produse alimentare, 26 % la produsele nealimentare și 58 % la prestări servicii”, declară Viorel Chiș, director OPC Hunedoara.
Cum vor da firmele 
raportul facturilor fiscale Plata facturii de gaz

AVANSAȚI

6 7 4 2 1
4 9 6

6 5
1 5 7

5 9
6 4 8

7 8
3 5 2
4 8 1 3 7

i

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

4 8 6 9 3 5 2 1 7
7 5 9 1 8 2 4 6 3
1 2 3 6 7 4 8 5 9
5 3 1 2 9 8 6 7 4
2 9 7 4 1 6 3 8 5
8 6 4 3 5 7 19 2
6 4 5 8 2 9 7 3 1
9 1 2 7 6 3 5 4 8
3 7 8 5 4 1 9 2 6

începători Avansați

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

Deva (C.P.) - Agenții economici nu trebuie să raporteze personal fiecare factură fiscală, așa cum eronat s-a înțeles, ci sunt obligați să furnizeze în format electronic (pe suport magnetic, fie prin In- ternet), de două ori pe an situația facturilor emise, evidențiate în registrul de vân- zări-cumpărări. Acest lucru nu echivalează cu drumuri ale contribuabililor la Fisc pentru fiecare factură fiscală emisă, precizează printr-un comunicat de presă emis de Direcția Generală a finanțelor publice Hunedoara. Măsura a fost luată în contextul în care nu mai există obligativitatea utilizării facturilor înseriate cu regim special, iar datele solicitate există în evidențele fiecărui agent economic. Măsură e benefică pentru agenții economici care solicită rambur

sări de TVA și care în cele mai multe cazuri se confruntă cu mari întârzieri din cauza timpului necesar pentru efectuarea controalelor încrucișate la furnizorii de bunuri și servicii, timpul suplimentar fiind eliminat prin existența bazei de date raportate de furnizor.Măsura eliminării obligativității utilizării facturilor înseriate cu regim special după aderarea României la UE e impusă de Directiva UE privind sistemul comun de TVA fiind luată ca o măsură de aliniere la cerințele UE. Ministerul Finanțelor Publice a demarat procedurile pentru implementarea unui sistem electronic prin care fiecare factură emisă de un agent economic să fie urmărită pe baza raportărilor agenților economici.

Deva (C.P.) - Pentru consumatorii non-casnici, perioada de grație în care se poate efectua plata facturii, fără a fi percepute penalități de întârziere, este de 15 zile calendaristice de la data scadenței facturii. Pentru consumatorii casnici perioada de grație este de 30 de zile de la data sca-

Neplata facturii atrage 
penalități

denței facturii, aceștia a- vând în total 45 de zile de la data emiterii facturii pentru plata acesteia. Pentru evitarea aglomerației, E.ON recomandă clienților să folosească toată perioada în care facturile se pot achita fără penalități și să utilizeze toate mijloacele de plată disponibile. Pe lângă casierii, consumatorii au posibilitatea să plătească factura de gaze și la bănci. O altă modificare importantă se referă la posibilitatea legală a distribuitorului de a limita furnizarea gazelor. Perioada după care E.ON Gaz are dreptul să întrerupă furnizarea gazelor pentru consumatorii rău- platnici s-a redus, astfel că întreruperea se poate face din a 26-a zi după emiterea facturii.

http://www.studentadventure.ro
mailto:clara.pas@intormmedia.ro
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
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• Urmărit. Un bărbat din Lupeni, dat în urmărire generală, a fost prins de polițiști și trimis în arestul Poliției Județene. Bărbatul este cercetat pentru tâlhărie și lipsire de libertate în mod ilegal. (M.S.)
• Dispărută. O tânără de 16 ani, din Curtici, a fost prinsă de polițiștii din llia după ce fusese dată dispărută de la domiciliu, la începutul lunii februarie. Tânăra a fost încredințată familiei. (M.S.)

Recensământul unei agonii
■ Aproape 60 de sate 
hunedorene sunt pe 
cale să își piardă 
locuitorii.

Hannelore Acârnulesei

InundațiiGeoagiu (M.S.) - Apele Văii Geoagiului au depășit ieri cota de atenție și au pus în pericol Cartierul Muzicanților din localitate. A fost inundat traseul liniei de medie tensiune care alimentează cu energie e- lectrică acest cartier locuit în majoritate de populație de etnie romă, a declarat primarul orașului Geoagiu, Simion Ma- riș. Potrivit acestuia, a- pele pârâului Valea Geoagiului au inundat, la o primă estimare, a- proape o sută de hectare de terenuri agricole. Primarul consideră că este nevoie de finanțarea u- nui program de decolma- tare a pârâului menționat pentru prevenirea u- nor inundații viitoare.

Simion Mariș

Ion Pitulescu

Pitulescu 
la PLD
Deva (M.S.) - Fostul 
șef al Poliției Româ
ne, general (r) Ion 
Pitulescu, s-a înscris 
în Partidul Liberal 
Democrat, unde a 
fost ales și președin
te al organizației mu
nicipale Deva. Prin 
înscrierea în partid, 
formațiunea obține și 
un post de consilier 
județean, având în 
vedere faptul că Ion 
Pitulescu este mem
bru al Consiliului Ju
dețean Hunedoara în 
comisia juridică. „Nu 
pot fi acuzat de tra- 
seism politic pentru 
că nu am trecut de 
la un partid mic la 
unul mare. Am pus 
întodeauna interesul 
public în față", a

’ spus generalul (r) 1on 
Pitulescu. Până la 
înscrierea în PLD, 
consilierul județean a 
mai fost membru al 
PC și PNȚCD.

Deva - Comunismul le-a luat pământul, animalele, casa. Tranziția le-a dat înapoi, înjumătățite, vlăguite. Uniunea Europeană le impune reguli, norme. Cu toții le-au luat ce aveau mai sfânt. Credința.De peste 60 de ani țăranul, și implicit satul românesc, este într-o continuă agonie. Mai întâi i s-a luat tot ce avea și a primit serviciu în fabrică, apartament la bloc și o Dacie. A venit mai apoi Democrația, care i-a dat înapoi pământul, dar țăranul nu a mai avut cu ce să-l muncească. Acum vine Uniunea Europeană și îi cere țăranului să nu mai obosească oaia, să nu mai stre- seze vaca și să omoare porcul cu grijă. Zeci de sate sunt acum goale. Au rămas doar case părăsite și ulițe pustii, în sate mai găsești acum doar bătrâni ce-și așteaptă sfârșitul. Tinerii pleacă la oraș și nu se mai întorc niciodată.
Sate pustii

pericol de a-și pierde locuitorii, având o populație de sub 50 de persoane fiecare. Cinci sate numără unu, doi sau trei locuitori. în satul Ticera, din comuna Bulzeștii de Sus, mai locuiește o singură femeie, iar satul Mosoru, din comuna Toplița, mai este locuit doar de un bărbat. Satele Bunești din comuna Balșa, Bastea din comuna Lăpugiu de Jos, Ciumița din comuna Lunca Cernii și Cumpenii Silvașului, din co- munaVToplița, au rămas pustii. Conform datelor Direcției Județene de Statistică Hunedoara, dacă la recensământul din anul 1992, în satele hunedorene trăiau aproape 140.000 de oameni, azi, în cele 457 de sate din județ mai trăiesc puțin peste 100.000 de persoane.
Plantați în cutii de betonSatul hunedorean și satul românesc în general nu mai este acel sat patriarhal pe care îl cântau semănătoriștii. Satul românesc a suferit mutații fundamentale. Iar unele mutații au atins chiar rădăcinile. Asistăm acum la pierderea unor obiceiuri și datini care, înainte, reprezentau un univers firesc al existenței satului. Transformările economice, sociale și politice cele mai vădite și cu rezultate crâncene, din perioada comunistă, au fă-

Relicve ale unei civilizații care dispare (Foto t Mânu)cut ca satele hunedorene să se depopuleze, iar altele să dispară cu totul. “într-un studiu efectuat pe o perioadă de 15 ani am constatat dispariția și depopularea masivă, din anul 1990 și până în prezent, a peste 45 de sate hunedorene. Fenomenul este firesc până la un punct. Pentru că acele mutații brutale din perioada industrializării masive din perioada comunistă au îndepărtat oamenii de la rosturile firești, plantându-i artificial în cutiile de beton numite blocuri, ru- pându-i astfel de tradițiile lor ancestrale”, afirmă Marcel Lapteș, etnograf la Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației

Populare Hunedoara. Studiile demografice ale satelor arată că aproximativ 54 la sută din populația satelor e îmbătrânită, oamenii având vârste de peste 60 de ani.Tinerii nu se mai întorc la obârșie, în satul în care s-au născut, deoarece nu mai posedă acele coordonate etico- morale și materiale, proprii satului hunedorean. Iar procesul de depopulare a satelor va fi cu atât mai dramatic cu cât exigențele Comunității Europene în satele românești sunt dramatice, venind cu c nouă tehnologie, cu parametri pe care țăranii nu îi înțeleg. Ei știu doar că viața lor nu va mai fi niciodată la fel.

Protest al părințilorBăița (M.S.) - Părinții mai multor elevi din comuna Băița au venit ieri la Prefectura Hunedoara pentru a solicita sprijin autorităților, nemulțumiți de faptul că autobuzul care le aducea copiii până în vecinătatea liceelor din Deva, este obligat acum să oprească numai în „autogara” orașului. „Până acum o săptămână elevii erau aduși până la licee. Acum nu se mai poate. Oamenii plătesc 1,5 mii. lei vechi pentru un abonament. Acum vor mai scoate din buzunar încă un milion de lei vechi pentru transportul în comun din Deva. Oamenii sunt săraci, iar cei care au doi copii la școală nu-și vor permite să-i mai trimită la liceu”, spunea primarul Damțân Diniș. Autoritățile au explicat că, legal, operatorul de transport nu are licență pe traseul local din Deva și trebuie să oprească numai în autogară. Sătenii cer însă ca autobuzul cu elevi să poată opri doar la licee, iar șoferul să fie controlat, dacă există suspiciunea că acesta ar mai putea lua și alți călători din oraș. Până la rezolvarea situației, părinții sunt dispuși să revină și azi în Deva, pentru a cere sprijin de la autorități.

în, județul Hunedoara a- proape 60 de sate sunt în

Vechile obiceiuri apun Tot mai puțini săteni pe uliță

Elevi lăsați de izbeliște (Foto: T. Mânu)

PSD și suspendareaDeva (M.S.) - PSD este decis să meargă „până la capăt” în cadrul acțiunii pe care a inițiat-o în vederea suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu, a declarat ieri liderul filialei județene Hunedoara, Victor Vaida. în cazul în care Parlamentul va decide suspendarea președintelui, atunci PSD va mobiliza toate organizațiile din teritoriu pentru a le explica oamenilor motivele și importanța prezentării la referendumul prin care populația va fi consultată în ceea ce privește demiterea șefului statului.

Pe liste separateDeva (M.S.) - Partidul Liberal Democrat (PLD) pregătește liste separate de candidaturi, în perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, a declarat, la Deva, senatorul Gheorghe Flutur. Liderul PLD a explicat că timpul scurt până la alegerile europarlamen- tare nu mai permite ca aceste liste să fie elaborate împreună cu Partidul Democrat (PD). „Construcția listelor împreună cu PD era de preferat, dar acum nu mai avem timp pentru așa ceva”, a declarat senatorul Flutur. El a arătat că PLD are „personalități potrivite” pentru a fi incluse pe listele de candidați, aceștia trebuind să îndeplinească mai multe condiții, de la cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, până la proiecte care să-i aibă în atenție pe cei 2,5 mii. de români care lucrează în străinătate. Vicepreședintele PLD s- a ferit să avanseze un procent sau un număr de candidați ai partidului care ar putea ajunge în Parlamentul European, după alegeri. Senatorul Gheorghe Flutur a adăugat că demersul PSD privind suspendarea președintelui României este o acțiune prin care acest partid ar dori „să iasă din a- nonimat” și că parlamentarii PLD vor vota împotriva inițiativei social-democraților.

Gheorghe Flutur

REGULAMENT: La acest concurs nu pot participa angajații SC.
Info-ro Mpdia S R.L. si mc rudele acestora de gradele I și II 

' entare a țel. 21 :275, int 8806

Vrei_ca CL să-ji aducă EURO-premii? Câștigă ir. 27 februarie.

sau sau

pentru ca munca ta in gospodărie să fie mai ușoară, sau pentru ca oricând ai nevoie de bani! Fă-ți un
abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participa la concurs cu copia după 
chitanță până in 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!
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CIP domină naționala

• Jiul, fără vedete. Jiul Petroșani nu va începe returul de campionat cu transferuri spectaculoase, pentru că finanțatorul Alin Simota nu mai vrea jucători cu fițe. „Vreau la Jiul doar jucători tineri, curați, cu atitudine pozitivă. Statutul de fotbalist nu înseamnă neapărat să iei bani mulți", a spus Simota. (C.M.)

Alexandru lacob

■ Șapte dintre cei 14 
jucători convocați la 
națională sunt de la 
echipa deveană.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.roDeva - Jumătate dintre jucătorii convocați de selecționerul Zoltan Jakab la naționala de futsal pentru meciurile din grupa G a celui de-al doilea tur preliminar de calificare la CE 2007 sunt de la campioana FC CIP Deva. Lotul României este format din șapte internaționali deveni (Lupu, Molomfălean, Matei, Gher- man, Dobre, Al-Ioani și Șo- târcă), trei jucători de la Izo- rep Tg. M., doi de la Energo Craiova și câte unul de la ACS Odorheiu și FM Constanța.Tricolorii care au câștigat în ianuarie, la Deva, grupa B a primului tur preliminar din care au mai făcut parte

lacob, la turneul "Roma 
Caput Mundi"Hunedoara (C.M.) - Internaționalul de juniori Alexandru lacob de la FC Corvinul 2005 Hunedoara participă cu echipa națională de juniori „U-19”, al cărei căpitan este, la turneul „Roma Caput Mundi” care are loc în perioada 12-17 februarie în Italia. Selecționata României face parte din grupa B, alături de echipele Angliei și Greciei și de o echipă a clubului italian Lazio. Cealaltăgrupă este alcătuită din naționalele Italiei, Letoniei, Sloveniei și Rusiei. “Alexandru va ți și la acest turneu monitorizat de reprezentanții clubului Inter Milano la care a susținut probe de joc și a efectuat un stagiu de pregătire în această iarnă”, afirma Vaier lacob, tatăl fotbalistului hunedorean. Fotbaliștii pregătiți de Florin Cheran, Gheorghe Cristoloveanu și Dumitru Moraru vor juca azi cu Grecia, miercuri cu Anglia și joi cu Lazio. Echipele clasate pe locurile 1 și 2 în cele două grupe vor juca finalele ^mpetiției duminică, W HB .,Sta-^5 flaminio'’ din Roma. RSfftâfifâ se* află la a? treia participare la acest turneu, fiind deținătoarea trofeului.

Quasar, încăDeva (C.M.) - Quasar Deva a ajuns pe un loc retrogra- dabil după ce n-a reușit să învingă nici pe Informatica Timișoara în partida disputată sâmbătă la Deva. înfrângerea cu 2-6 coroborată cu succesul cotracandidatei directe Moldo- cor Piatra Neamț la Galați au aruncat-o pe Quasar de pe locul 12 pe 13. Devenii au condus cu 1-0 prin golul reușit de Goran (min. 4), dar până la pauză au încasat copilărește trei goluri, Informatica punctând prin Stan (8), Ignat (13) și Todorescu (17).Jocul s-a relansat după pauză, când în primul minut din repriza secundă Goran a

Devenii Matei și Lupu sunt jucători de bază la națională (Foto: cl)site-ul www.futsalplanet.comAnglia, Letonia și Bulgaria vor efectua un cantonament la Deva în perioada 15-20 februarie. După acest stagiu de pregătire, naționala va pleca, marți, 20 februarie, în Slovenia unde va juca pentru calificarea la CE 2007 împotriva naționalelor țării gazdă, Belgiei și Republicii Moldova. în clasamentul oficial al UEFA, România are cota cea mai mică dintre cele patru echipe, dar în topul neoficial de pe
un pas falsmarcat pentru 2-3. S-a jucat pe muchie de cuțit câteva minute cu șanse pentru Quasar de a egala, dar pe final plusul de valoare individuală al timișorenilor a înclinat balanța în favoarea lor și Bota (31), Ignat (38) și Todorescu (39) au dus scorul la 2-6.“Echipa a acuzat absența căpitanul Robert Vlad, plecat în străinătate, și a experimentatului Florin Stancu - suspendat. Plătim tribut inconstanței tinerilor jucători care au momente când joacă bine, șț ggrioade în care nu fac'WăiHfrtâi din teren”, comenta Marius Sîrbu, antrenorul echipei Quasar. 

tricolorii (locul 12) îșî devansează adversarii care ocupă pozițiile 21 (Belgia), 24 (Slovenia) și 47 (Moldova). „Important va fi rezultatul primului joc, cel cu Belgia. Dacă debutăm cu dreptul, avem șanse să răsturnăm ierarhiile oficiale, la fel cum am făcut în turul I preliminar unde toate echipele erau mai bine cotate ca noi”, comenta selecționerul naționalei.
Remiză pentru JiulPetroșani (C.M.) - Jiul a obținut un nou rezultat bun în cadrul stagiului de pregătire din Antalya. După victoria (2-1) cu austriecii de la SC Altach și înfrângerea (0-1) cu Dinamo Brest, din Belarus, Jiul a încheiat la egalitate, scor 1-1, amicalul disputat, duminică, cu NK Siroki Brijeg, locul trei în Bosnia-Herțegovina. Pentru Jiul a marcat Petrescu, în minutul 28. Oficialii minerilor au afirmat, ieri, că este posibil ca stagiul de pregătire; din Antalya să fie prelungit cu două zile.

Reuniune FRFDeva (C.M.) - Reprezentanții cluburilor din seriile cinci și șase ale Ligii a IlI-a se vor întâlni cu șefii FRF, la Deva, la Hotel Wien, miercuri, 14 februarie, după ce ieri la Focșani și azi la Pitești au fost programate reuniuni similare cu celelalte patru serii. Tematica • reuniunii e legată de îmbunătățirea activității la nivelul eșalonului trei. Din partea FRF vor participa Mircea Sandu (președinte), Constantin Anghelache (reprezentantul cluburilor de Liga a IlI-a în CE al FRF), Mircea Rădulescu (directorul Școlii Federale de Antrenori), Dumitru Mihalache (Departamentul Com- I petiții), George Ionescu (Comisia Centrală a Arbitrilor) și George Mara (președintele FC CIP, membru în CE al FRF).

“Echipa se simte foarte bine acolo și are condiții excelente de antrenament și de cazare. Nu este exclus să stea două zile în plus”, a spus finanțatorul Alin Simo- ta. Jiul ar putea rămâne în Turcia până duminică, deși revenirea era programată pentru vineri. La meciul cu echipa din Bosnia, antrenorul Marin Tudorache, a trimis în teren următorii jucători: Lipitor - Petrescu, Mihart, Florea - Teușan, M. Gheorglje, Mihajlovici, Constantinei®, Muscalu - Dri- da, Apetri.
Motorul de căutare focuri de muncă potrivit pentru tine *

« 180 de minute în weekend +180 de minute oricând,
în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni

• 300 de minute naționale, valabile 6 luni
• 100 de minute gratuite în rețea în prima lună

• 100 de mesaje scrise +100 de mesaje scrise, în rețea, 
cu 1,5 euro/lună, 3 luni

• 25 de minute naționale lunar, pe viață
■ abonament gratuit 3 luni
» 50% reducere la Colecția de primăvară în Orange World pe wap

din care, poți să dăniiești unw prieten 
50 de minute 50 de mesăie scrise, în 

share

S^emmy202X AlcaM OT-E205 Nokra 1000 Motoreta Lfl Nokia 5200 SPVC100 Sany Encsson WB1 Oi
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vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

prețurile nu includ TVA: ofertă valabilă până la 11 martie, pentru abonamentul de 3 auro pe 2 ani: telefoane în limita stocuU: 
oferta este valabilă în București și în udetul Ilfov $1 județele Călărași. Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Gori, Hunedoara. 
Ialomița, Prahova și Timiș; cefe 100 de minute gratuite se acordă la activarea opțiunii cu 180 sau 60 de minute ih rețea; 
prețurile pentru telefoanele Motorola L6 și Nokla 5200 sunt valabile pentru abonament de 1 an, celelalte prețuri sunt 
valabile pentru abonament da 2 ani

(ZZZZE)
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SPORT /8marți, 13 februarie 2007
• Demisie. Antrenorul echipei Arminia Bielefeld, Thomas von Hessen, a demisionat în urma înfrângerii din meciul cu Bayern Munchen, scor 1-0, devenind al șaptelea tehnician care renunță la funcție sau este demis de la începutul sezonului în Bundesliga. Secundul Franck Geideck va asigura provizoriu conducerea echipei.

Performanta e ste bani!

PăcatBucurești (MF) - Jucătorul Laurențiu Roșu a declarat că este păcat că Recreativo Huelva nu a reușit să obțină nici măcar un punct în meciul cu Levante, scor 1-2, în etapa a XXII-a a campionatului Spaniei, deși și-a creat foarte multe ocazii.
„Trompetă"București (MF) - Fundașul Gabriel Tamaș a fost desemnat de cotidianul AS drept „trompeta meciului” pe care Celta Vigo l-a pierdut pe teren propriu, cu scorul de 0-2, în fata echipei Espanol Barcelona.

Gabriel Tamaș (Foto: epa)

Kaka (Foto: epa)

Insufi
cient
Roma (MF) -Antrenorul echipei AC Milan, Carlo Ancelotti, a apreciat că mijlocașul brazilian Kaka poate face „mult mai mult", după meciul cu Livorno, scor 2-1, din etapa a XXII l-a a campionatului Italiei. „Kaka nu are un randament la nivelul talentului său. Cred însă că există motive să fim optimiști. Recuperăm și rezultatele vor continua să se îmbunătățească", a spus Ancelotti.

■ Mircea Rednic con
sideră esențial rezultatul 
din meciul de la Li
sabona.București (MF) - Antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, luni, pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, înainte de plecarea spre Lisabona, în vederea partidei cu Benfica, din optimile Cupei UEFA, că performanța este mai importantă decât prima oferită de conducătorii dinamoviști.„Nu mai e nevoie de motivare, cu ce să-i motivăm?! Importantă e performanța, nu banii. Noi tocmai de asta ne-am pregătit, să le luăm banii, în al doilea rând, și, în primul..................... ........... 
Mai importantă este performanța. 

Abia apoi banii

Mircea Rednic
» '* *»***»»******* j Q

rând, să ne calificăm. Ar fi o performanță foarte mare pentru noi. Am pregătit foarte bine jocul, l-am studiat foarte bine, acum rămâne să punem în aplicare totul. Important e să jucăm și noi, dacă ne preocupă mai mult adversarul o să avem probleme. E o echipă bună”, a spus Rednic.Mircea Rednic a afirmat că nu este interesat dacă echipa joacă bine sau rău, atâta timp cât va obține un rezultat pozitiv la Lisabona.

Antrenorul dinamovist recunoaște că va întâlni o formație bună„Dacă jucăm bine sau rău, important e să scoatem un rezultat bun. Se întâmplă și la echipele mari să piardă. Poate ei s-au gândit mai mult la meciul cu noi. Pentru ei e foarte importantă această partidă cu noi, chiar dacă au spus că vor pregăti meciul după cel din cupă”, a completat Rednic.Mircea Rednic consideră întâlnirea cu Benfica Lisabona ca fiind una foarte importantă pentru sportul românesc. „Ar trebui să fim susținuți de toată lumea. Va fi un meci foarte important pentru tot sportul românesc,

pentru că ne batem cu Portugalia ca să avem mai multe echipe în cupele europene. Contează foarte mult rezultatul pe care o să-l obținem. Bine ar fi să reușim să ne calificăm de acolo, dar va fi greu. Suntem optimiști, dar trebuie să fim și realiști pentru că întâlnim o echipă foarte bună”, a adăugat tehnicianul dinamovist.Fundașul Cristian Pulhac a declarat că un rezultat de egalitate ar fi bun pentru Dinamo. „Și o remiză ar fi un rezultat bun. Au jucători care pot face diferența, dar omogenitatea lor e punctul forte.

(Foto: EPA)Oricine așteaptă un meci cu Benfica. Noi venim cu prospețime și o determinare mai bună”, a spus Pulhac, care este de părere că jucătorii formației lusitane nu au moralul scăzut după eliminarea din Cupă, în fața divizionarei secunde Varzim.
Miercuri seara, la ora 22Benfica va întâlni echipa Dinamo, miercuri, 14 febru arie, de la ora 22.00, pe stadionul Da Luz din Lisabona, în prima manșă a șaispreze- cimilor Cupei UEFA. Partida retur va avea loc la 22 februarie.

La Piatra NeamțBucurești (MF) - Federația Luxem- burgheză de Fotbal (FLF) a comunicat, luni, Federației Române de Fotbal (FRF), acceptul său de a juca la Piatra Neamț meciul cu reprezentativa României, programat la 28 martie, în preliminariile CE 2008, informează FRF. FLF a mai anunțat că delegația care va face deplasarea la Piatra Neamț va număra 29 de persoane. în condițiile în care UEFA și-a dat acordul cu privire la facilitățile oferite de stadionul Ceahlăul și la capacitatea sa de a organiza această întâlnire internațională, meciul România - Luxemburg, din grupa G a preliminariilor Euro-2008, se va disputa la 28 martie, de la ora 18.30, la Piatra Neamț.
Probleme pentru selecționerul 
Parreira (Foto: epa)

Johannesburg (MF)Antrenorul brazilian Carlos Alberto Parreira, noul selecționer al reprezentativei Africii de Sud în vederea Cupei Mondiale din 2010, a fost avertizat, luni, că ar putea fi a- restat dacă se prezintă la un meci fără permis de muncă, informează AFP.Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne din Africa de Sud a declarat că tehnicianul brazilian, care a câștigat titlul mondial cu Brazilia la CM-1994, nu are nici măcar dreptul de a lua

notițe în fața televizorului.„Legea este foarte clară (...) Parreira și asistentul său (brazilianul Jairo Leal) nu au dreptul de a lucra atât timp cât actele nu sunt în regulă”, a declarat Mantshele Tau.„El nu are dreptul să meargă pe stadion sau să ia notițe în fața televizorului deoarece, de fapt, aceasta este munca sa”, a adăugat purtătorul de cuvânt.Federația Sud-africană de Fotbal (SAFA) a minimalizat incidentul, afirmând că situația lui Parreira este pe punc-

tul de a fi rezolvată. însă Ministerul de Interne a adoptat o atitudine intransigentă vizavi de brazilian.„El nu poate merge la birourile SAFA sau să organizeze evenimente. Noi avem un sistem de supraveghere și dacă este surprins, atunci va fi arestat”, a spus Tau, precizând și faptul că angajatori, lui Parreira ar putea fi amendați.Procedurile de obținere a permisului de muncă în Africa de Sud sunt și dificile și complexe.
Patru portughezi hotărâți
■ Patru fotbaliști de la 
Benfica Lisabona 
și-au anunțat revenirea 
în echipă.Lisabona (MF) - Presa portugheză de luni scrie că antrenorul Fernando Santos îi va avea la dispoziție pe Fabrizio Miccoli și pe Derlei la meciul pe care Benfica Lisabona îl va susține în compania echipei Dinamo, în prima manșă a șaisprezecimilor de finală ale Cupei UEFA.
Revin jucători„Santos îi va avea la dispoziție în meciul cu românii

de la Dinamo, de miercuri, pe Miccoli și Derlei, care pot aduce un nou suflu în atac șî pot rezolva problemele de la finalizare.Italianul Miccoli s-a recuperat după o accidentare, a mai slăbit și are dorința de a juca și de a marca, iar brazilianul poate profita de faptul că este suspendat pentru două meciuri în campionat și se poate remarca în competițiile europene”, notează A Boia.
Plus Petit și Karagounis!O altă publicație portugheză, Record, notează că la meciul cu Dinamo vor reveni

Petit și Karagounis. Petit nu a evoluat în meciul din Cupa Portugaliei cu Varzim de sâmbătă, din cauza unor dureri la coapsă, însă este apt pentru partida cu Dinamo. Karagounis în schimb a acuzat o stare febrilă, dar și el și-a revenit.
întotdeauna bătutăRecord reamintește că Benfica a fost învinsă întotdeauna în competiția internă înainte de un meci în cupele europene, același lucru în- tâmplându-se și la partida cu Varzim, pierdută cu scorul de 1-2, în optimile Cupei Portugaliei. Grecul Karagounis reintră în dii - 

pozitivul Benficăi (Foto: epa)

In frunte. Jucătoarea rusă de tenis Maria Șarapova continuă să conducă în clasamentul WTA, dat publicității luni, fiind urmată de belgianca Justine Henin și de sportiva franceză Amelie Mauresmo 
(Foto: EPA)

"Nu a fost fotbal"Milano (MF) - Roberto Man- cini, antrenorul formației Internazionale Milano, liderul Seriei A, și-a exprimat regretul că duminică s-a jucat fără spectatori, apreciind că acesta „nu a fost fotbal”.„Am fost de acord că nu jucăm pentru că ceea ce s-a întâmplat la Catania este un

doi copii au rămas fără tată și că o femeie și-a pierdut soțul din cauza câtorva imbecili”, a afirmat Mancini.La 2 februarie, un polițist a murit în urma incidentelor dintre forțele de . ordine și suporteri cu ocazia derby-ului sicilian Catania-Palermo. Imediat după anunțul morții sale,
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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, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• urgent, 2 apartamente, multiple îmbunătățiri, 
zonele Ion Creangă și Progresul, și garsonieră 
zona Dacia. Tel. 0743/431783. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie + faianță, et 2, zona luliu Maniu, 
preț 1350 mld., negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, b-dul Decebal, et. 3, st 55 mp, 
contorizări, preț 42.500 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• semidecomandate, centrală termică; 
termopane, ușă metalică, parchet laminat, 
gresie, faianță, et. 2, zona Piață, preț 131.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, repartitoare căl
dură, balcon închis, et 3, b-dul Decebal, st 55 mp, 
preț 42.000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• Minerului, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, gresie, faianță, lavabil, parchet, balcon

‘ris, mobilă nouă, preț32.000 euro, tel. 221712, 
- ^05661. (A2)

• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia: etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et 2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona piață, centrală termică, dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38500 euro, tel. 
07/f*t^3971. (A2) ,,,
• i„ parchet faianță, repartitoare, apometre, 
st=6( p, 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)
• dreutt, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Go|du, 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.

V165702,0740/535095. (A4)
- . .-comandate, zona 22 Decembrie, 62 mp, cu 
balcon mare închis, parchet nu are modificări, 
bine 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 MărățU, bucătărie modificată, balcon 
mare, închis, ocupabil imediat, parchet preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4) .
• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232808 (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorilor, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet, contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228(A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță, ușă metalică, parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (AS)
• zona Dada, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• rie Titu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp,
r menajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 1 
X, .4. (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) I

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 
A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
Aî - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
AS - Casa Betania
A7 - Mîmason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

• zona Sala Sporturilor, semidea, etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lfc. Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Plajă 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. 
0740/317314. (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)

• Brad, apartament 2 camere, parter, Zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, scmidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,

i ..
• Brad, modMIcata, living, balcon închis, gresie,
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
u,54/61336- -X483.(aw,

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• foarte wșent apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă, indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
0740/536095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică, amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• urgent zona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băi, 
preț 168.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Minerului, etaj intermedair, 
balcon, centralătermică preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld, neg, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• cu Intrări separate, balcon mare, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată zona Gojdu, preț 145.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băi, 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 
terrpică, 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 Lido vedere pe 2 părți, bucătărie modi
ficată, centrală termică termopan, ușă metal, 
parchet, gresie faianță preț 150.000 ron nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)

• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400, 
0720/387896,0740/914688. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă, parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste toț, parchet \ 
iMhhw, 2 băi amerMBRiișă foet^eT.,n| 
ocupabil imediat, amenajat la cheie,' s®re 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 
rob, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dec., bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dea, 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 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.

10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

vând ap. 4 camere (07)

• centrală termică parchet, gresie + faianță, 
garaj, boxă, et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Gojdu, et 1, parchet, 2 băi, balcon mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
st=110 mp, preț 65.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, parchet apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld, neg, 
0742/290024,232060. (A3)

• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro,. super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie - spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot. 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet 2 băi preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Eminescu, cu balcon mare închis, 
centrală termică parchet, fără modificări, sau 
amenajări, poziție deosebită accept credit 
ipotecar, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dea, 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dea, et3, centrală termică'proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL Laleleor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tH^W:. 0720/387896,0740/914688. (A5)

• zona pare, dea, etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T, preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel,
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, Sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Progresul, preț 55.000 euro neg., tel. 231.800. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, 240.000 rori, tel. 
0722/564004. (Al)

Ești abonat 
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• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
<)745/78fiS7fl V48)

Vând case, vile (13)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• urgent, casă cu anexe și grădină zonă 
centrală Tel. 0254/229962. (T)

• Deva, E. Văcărescu, 4 camere, 2 băi. 
bucătărie, garaj, curte comună Informații 
tel. 0721/435255. (9/12.02)

• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp. 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 bă, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 128000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent, 75.000.euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, bucătărie, teren 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

RECLAME

• 2 camtre, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)

• 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316798 (Al)

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

• casă nouă D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (A5)

• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dea, CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (A5)

• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)

• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)



marți, 13 februarie 2007 MICĂ PUBLICITATE /l0

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 1 l,jud. Hunedoara
Tel / Fax: 0254/234.736, Mobil.0722/542.377
E-mail: bmdeva®montebanato.ro

(78888)
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angajează:
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aomldllul ta Dan, |l 
eep> dință di mtalm 

un m in domeniu sunt 
rugate să trimită an @1 

la fax: 0254/231.068 
sau email:

monic nth, or w 
blla.ro

Mim

M. VA

ÎMPREUNA in afaceri

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

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

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

BFB

▲CM IN
Deva str.Ulpia nr.15

Tel +40 - (O) 254-215294: 215770; 0728/285576: Fax:+40-(0)-254 218151; e-mai*: Office,deva@deva.aconiin.ro

ANGAJEAZĂ

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

MAIȘTRI 
-domeniul construcții

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

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO

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

e zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină, st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel, 206003,230324 (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006* P+M, llving, bucătărie, 2 băl, 
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)
• In SAntuhalm, 5 camere, bale, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST - 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• uregentfn Deva, zonă centrală, 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă, Încălzire centrală, garaj, 
curte, piscină, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Parc, Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, In 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 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

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

• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.4SU 1788/158483. (A10)

Informații la telefon: 0254 21 5 294 - 0254.218.1 51 (fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro »

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

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

• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți,
Devă ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

• Intravilan, Deva zona Dorobanți, S - 220mp, F -
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)

• urgent, teren intravilan, Deva 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcelă Intre 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, Intravlan, 22 ari, pe șosea Brad-Cri ș c i o r, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 

0254/513.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în sat 
Dudești (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 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț at,. <
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(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)

Vând alte imobile (27)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semldec., bucătărie, faianță gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec., amendată etaj intermediar, zona Dacia, 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• semldec., bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona LManlu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, zona Zarandului, preț 65.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semldec., bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 
intermediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• bd. 22 Decembrie, dec., et. 4/8, s=46 mp, 
balcon, amenajat, contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semldec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dadă 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 remhfec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semldec, parchet, CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dadă 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 1, parchet, balcon închis, instalație pt 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228.  (A5)
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)

• dec, 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 Dadă dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dadă 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona Dadă Devă preț 
21.000 euro nea., tel. 231.800.0740/317314. (A9)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040490,0788/158483. (A10)

Vând terenuri (21)
• 2(00 mp teren intravilan, Mintlă preț 7 euro 
mp. Tel. 0746/164081. (T)
• 50 ari teren, în localitatea Nucșoară nr. 42. pe 
răul Nucșoril, preț negociabil. Relații la tel. 
0730/413654. (T)
• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești • Hațeg, lângă canton, acte in 
regulă titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)

• Intravilan 4600 mp, la șosea asfaltată racor
dare gaz, conductă apă curentă și canalizare; 
Tel. 0729/055585,0254/212803, după ora 18. (T)

• Intravilan In Băciă la 15 km de Devă apă 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• pădure ki comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, Informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20.000 eur< 
parcelă tel. 0722/564004,
• 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, zon? prelur irea 
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 Intravlan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Săntandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• teren In Devă zonă 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)
• ta DN7,între Săntandrei și Slmeria,3parcele a: 
1300 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren exbavlan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva și Simeria preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st ■ 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400.0720/387896,0742/005228. (A5)
• 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 Mwlan, st=2000 mp, la strada Arehia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Intravlan, ta 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 intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan, în Deva zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
- 18 utilități în zonă preț 80 euro/mp, tel. 
212.141,231.800.0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șoseă Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• 5 hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi,
plata ințecjiat, țeî-215212. (Al)
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Deva

• Devă 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 Devă 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, oreț 15.000 euro, tel. 0745/78657? 'A81-
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Imobile chirii (29)
Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215217-(Al)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilat, utilat contorizări, Deva, 
I. Maniu (Tineretului), etaj 2, preț 130 euro/lună 
Tel. 0742/744353. (T)

oo
ic

Vând case la țară (17)
• 3 camere, 2 bucătării, 2 cămări, baie cu fosă 
septică, șură, grajd, șopron, grădină, preț nego
ciabil. Tel.240473,0744/391866. (T)

• casă din cărămidă, satul Boz ■ Brănișca, 2 
corpuri, 4 camere, 2 sobe teracotă, pivniță, 
anexe zidite, grădină, st 1000 mp, fs 35 m, preț 
75.000 ron. Tel. 0740/369611. (T)

• ofer spre Închiriere brutărie nouă pe gaz, 
In Podele ■ Luncohi deJos, preț avantajos. 
Telefon 0740/302283. (78296)

• ofer spre închiriere, In Brad, spațiu 
producție - depozitare - servicii, preț 75% 
dkl prețul pieței TeL 0740/302283. (78296)

• casă In construcție cu parterul ridicat, 100 
mp, și grădină 1118 mp, Certeju de Sus, 
zonă centrală, preț negociabil. Tel. 
0744/599521.(6/12.02)

Case de vacanță (15)
• 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)
• urgent, zona M. Eminescu, Deva, 37 mp, 
contorizări, preț 53.500 ron. Tel. 0726/072275. (T)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane, gresie + faianță, parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte urgent garsonieră în Devă 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)

SUPER OFERTA! 
Usi de interior PORTA DOORS
■ TAMPLARL. PVC Șl ALUMINIU PROFIL! REHAU
■ GEAM ÎERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALI ■ RULOURI 
»10% REDUCERE
* GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

Societate Comercială Angajează:

A - Șef secție ateliere confecții metalice și 
tâmpMrie

n
Condiții: - studii superioare (inginer) 

- posesor auto

u 
N
T

- Inginer constructor pentru coordonare 
lucrări șantiere
Condiții: - vechime minim 3 ani

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

(78170)

WllzN
HOTEL 
★★★★

• garsonieră Deva, complet mobilată 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)

•• apartament 2 camere, Devă mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)

• ofer pt inchiriat 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)

Cumpărări spatii comercialei 
(26)

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

BUCĂTAR
Condiții:.

• experiență îh domeniu minim 2 ani 

•vârsta maximă 50 de ani

OSPĂTAR
Condiții:

• experiență minimă 2 ani îh domeniu 

cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză

* prezență plăcută

• abilități de comunicare și reîațlonare.

CV-urife M depun la Mdkil Hotelului WIEN, Calea Zarandului nr. 55 sau se trimit pe fax 
233331, e-mafi: Gcorgtanaehotehvten.ro, până ia data de 14.02.2007.

RECLAME

bmdeva%25c2%25aemontebanato.ro
blla.ro
mailto:va@deva.aconiin.ro
mailto:office.deva@deva.acomin.ro
stsmprodprdslink.ro
Gcorgtanaehotehvten.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporalii internaționale 
mass-media care deține poziția de lider tn publicarea de 
ziare și servicii internet în vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât șl tn județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

Descrierea postului:
- admțnistreazâ veniturile și cheltuielile pentru departamente de 
marketing, vânzări și distribuție,
- aprobă acțiuinile de marketing
- este responsabil de promovarea și dezvoltarea produsului în 
zona atribuită
- reprezintă compania în relația cu autoritățile locale
- lucrează împreună cu administratorii companiei la diverse 
proiecte de dezvoltare

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

Ofertt (bonusuri, beneficii):
- pachet salsria motivant
- posibilltâh de dezvoltare a cariere într-o companie 
multinaționalii.

Numai paraoanele selectata vor fl 
contactate pentru Interviu.

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

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

Comemorări (76) Decese (75)

Cu aceeași durere și tristețe în suflete amintim celor care au cunoscut-o împlinirea a 5 ani de la trecerea la cele veșnice a mamei, bunicii și străbunicii noastre
LEONTINA PĂUN

Dumnezeu s-o odihnească în pace.Familia Nicula

Prestări servicii (72)

Cu nemărginită durere, familia preot Lucian Popa anunță trecerea în neființă, după o grea suferință, a celei care a fost o iubitoare mamă, soacră și bunică
POPA MAMAîn vârstă de 90 de ani, din Vărmaga.Corpul neînsuflețit este depus la Capela mortuară din Vărmaga. înmormântarea va avea loc miercuri, 14.02, ora 13, la Cimitirul Ortodox din Vărmaga.
Dumnezeu s-o odihnească în pace!

SaC FORICON S.A. DEVAf cu. sediul în municipiul 
Deva, Str. Dorobanfilor, nr. 28, jud. Hunedoara, tel. 220713, fax 
227579, organizează concurs în data de 26.02.2007 pentru 
ocuparea următoarelor 2 posturi:
- inginer cu experiență în specializările C.C.I.A. și C.F.D.P.
- inginer cu experiență în specializarea instalații în construcții. 
Condiții de participare: studii superioare, experiență în activitatea de 
ofertare - decontare min. 2 ani, cunoașterea programului DOCLIB 
varianta 34 sau 35.
Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: cerere de înscriere, 
curriculum vitae, copie după diploma de absolvire a facultății, 
înscrierile se fac la secretariatul societății, până la data de 
23.02.2007, ora 13,00.

(79032)

• COSMIH: transport persoane în Italia, preț 110 
euro, doar cu buletinul, rapid și sigur. Tel. 
0729/339973,0727/248417. (5/9.02)
• electrician autorizat execut orice lucrări la 
instalații electrice, preț foarte convenabil. Tel. 
215654,0742/210071. (T)
• flrmâ de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în fiecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (D
• meditez matematică cls V - X, in Deva, la 
domiciliul elevului, preț 4 ron/oră Tel. 
0726/017381. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spaniă Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0740/097^4 /76820)

Oferte locuri de muncă (74)

Auto românești (36)
,.-. • vt<a ’ itanmsm Dacia 1301TLX, af 1990, preț

Ț ^Mahn.Tel. (T7207WOe7. (T)" "
*'« vând Dada 1310, af 1992, stare bună de 

funcționare, preț 3700 lei, negociabil. Tel. 
0721/856802.
• vând Dada 1310 TLX, af 1990, în stare de 
funcționare, preț avantajos. Tel. 0720/400457. (T)

a vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică, aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 3,3/43 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
a vând mâBBât'oTfitiinafă, păt dublu, dulap, 
vitrină, măsuță cu fotolii, birou. Tel. 0720/400422. 
(T)

Auto străine (37)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49) ’

X 
a vând Cttroen C3, af 2003, vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cielo plus diferență. Tel. 
0744/125690. (T)
a vând Vohra 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)

a vând MP 3 player, 1GB, 150 ron și MP 4 Ipod 
nano (muzică, filme, radio, reportofon, jocuri), 
245 ron, diverse modele. Tel. 0723/360575. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

a vând monitor alb-negru 15 inch, foarte bun, 
preț 60 ron, negociabil. Tel. 0254/220956. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Materiale de construcții (53)

a vând mașină de plantat cartofi, mașină 
de scos cartofi, cositoare centrifugă 130 m, 
mașină de erbicidat de 450 litri și un scuter 
Honda Lead. Tel. 0723/378752. (3/12.02)

având distanțteri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)

Medicamente, instrumente 
medicale (58)

a cumpăr bidctetâ medicinală Tel. 215513. (T)

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

instrumente muzicale (60)

a vând semănătoare cartofi pentru tractoare de
15 ■ 20 CP și pluguri noi și second-hand pentru 
tractoare de 15 - 65 CP. Tel. 731494. (T)

având „saxofon sopran". Informații tel.
0722/842710.

Altele (61)

Piese, accesorii (42)
a vând ușă față și ușă spate partea dreaptă 
pentru Renault Megane, ușor avariate. Tel. 
0722/545715. (T)

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

• angajez șef punct de lucru pentru lucrări în 
șantier de construcții. CV-urile se vor trimite la 
CP 83, OP1, Deva. (5/7.02)
• Protego Cleaning angajează în orașul Hațeg, 
femei și bărbați pentru servicii de curățenie. 
Condiții: studii medii/școală profesională, fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331.(77955)
• angajez șofer intern categoriile C, E, cu domi
ciliul în Deva. Relații latei. 0740/599790. (3/9.02)
• Urmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigura transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (4/7.02)
• operator confecțâ industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături, tricotaje, Brad, 2 posturi, data limită 
1.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator fabricarea mezelurilor,' Hațeg, 3 
posturi, data limită 17.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator mașini de fragmentare, Hunedoara 
2 posturi, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 - 

16.
• operator mașini-unelte semiautomate și auto
mate, Lupeni, 1 post, data limită 15.02., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator roboți industriali, Hunedoara, 3 
posturi, data limita 20.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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

• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Lupeni, 1 post, data limită 1802. Tel. 
213244, orele 9-16.

• ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• pădurar, Orâștie, 10 posturi, data limită 1.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• parchetar ■ linolist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• patiser, Orăștie, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.

• paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.02., concurs în 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• paznic, Lupeni, 8 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

• paznic, Petrila, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• pensiune Deva angajează fete pentru servire 
mic dejun, program part-time, dimineața. Tel. 
0721/205285,0722/851525,0766/377373. (8/12.02)

• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 31.03.Tel. 213244, orele 9 -16.

• preparator mase plastice, Lupeni, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

(1/12.02)

• primJtor-dlstribultor materiale și scule, Brad, 
1 post, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• recepționer de hotel, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• revizor contabil, Hațeg, 1 post, data limită 
,2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar administrativ, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretară, Deva, 1 post, data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Deva, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Lupeni, 1 posti data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 2803. Tel. 213244, orele 9-16.

• spălător vehicule, Deva, 2 posturi, data limită 
2802, Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Deva, 4 posturi, data limită 
1802. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălătoreasă lenjerie, Deva, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• sublnglner construcții civile, Brad, 1 post, data 
limită 2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil, 
Deva, 4 posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor, Deva, 5 posturi, data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2posturi, data limită 20.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 28.02.

, Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 5'posturi, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sun'’, in madiu pr Xector, Călan, 7 posturi, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor In mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• sudor In mediu protector, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 28.02., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor tn mediu protector, Simeria, 3 posturi, 
data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor, Lupeni, 2 posturi, data limită 20.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 2802., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor manual cu arc electric, Orăștie, 1 posti 
data limită 1802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Petroșani, 10 
posturi, data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 1 post, 
data limită 2.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 3 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Hunedoara. 
1 post, data limită 19.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șef birou aprovizionare-desfacere, Brad, 1 
posti data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• șef departament, Deva, 1 post, data limită 
20.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• șef district, centru, ocol silvic, Orăștie, 2 
posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 
■16.

(3/12.02)

Mobilier și interioare (47)

a vând 5 uși interioare și 2 uși intrare în aparta
ment dimensiuni 2000/780 mm și 2050/930, preț 
avantajos. Tel. 0254/227337. (T)

a vând mobU second-hand, mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată, tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
0724/643045. (T)

a cumpăr lăzi și paleți din plastic, cantități 
nelimitate. Tel. 0723/301857. (D

a cumpăr vase de lut, obiecte de mobilier, 
mașini și utilaje țărănești, toate vechi. Tel. 
0722/148381,0724/560870. (T)
a vând 3 ferestre duble, din lemn, dimensiuni 
0,65/030 m, un altemator pentru tractor, nou, și 
diverse corpuri de mobilă Tel. 0254/232915. (T) 
a vând țuică de prune calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de eveniment, preț nego
ciabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563. (T)

PENTRU TINE

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON

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

(lângă Lic. Auto) 
Tel. 230324, 206003

(72307)

Consiliul de Administrație al SiCi FORICON S*Aaf cu sediul 
în municipiul Deva, Str. Dorobanților, nr. 28, jud. Hunedoara, având 
C.U.I. R 2113650, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR pentru data de 22 MARTIE 2007, ora 10,00, la sediul 
acesteia.

în situația în care adunarea generală nu se poate ține din lipsă de 

cvorum, a doua adunare generală va avea loc în data de 29 MARTIE 
2007, ora 10,00, la sediul societății.

Ordinea de zi:

1. Raport de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activi
tatea anului 2006.

2. Raport al comisiei de cenzori privind activitatea economico-finan- 
ciară pentru anul 2006.

3. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar al anului 
2006 și al contului de profit și pierdere.

4. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație la 
expirarea mandatului.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007.

6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2007.

7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a 
Cenzorilor

8. Aprobarea structurii organizatorice a societății pentru anul 2007

9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a Cenzorilor.

10. Alte probleme care intră în competența de aprobare a adunării 
generale.

Lista cu propunerile pentru membrii consiliului de administrație 
(nume, adresă,,calificare profesională) se află la sediul societății, este la 
dispoziția acționarilor și poate fi consultată și completată.

(79036)

Colectivul Editurii Emia Deva este alături de doamna director Paulina Popa la greaua încercare pricinuită de decesul mamei soacre
POPA MAMAdin satul Vărmaga, după o lungă și grea suferință. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Dumnezeu s-o odihnească.

(4/12.02)Familia Neagu Valentin și Adina este alături de preot Lucian Popa în momentele grele pricinuite de trecerea în neființă a mamei sale
POPĂ MAMA

Sincere condoleanțe! 
Dumnezeu s-o odihnească!

Soția Ana, cu inima zdrobită de durere anunță încetarea din viață a bunului ei soț
ALEXOI GHâilOIlGWIil AnATjRP.RTCorpul neînsuflețit este depus la Casa mortuară de pe str. M. Eminescu, Deva, iar înmormântarea va avea loc miercuri 14 februarie, ora 12.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(7/12.02)

Fiul Cătălin, nora Mădălina și nepotul Sebastian își iau rămas-bun de la cel care a fost un bun tată, socru și bunic
ALEXOI GHEORGHE ADALBERTNu te vom uita niciodată!

Dumnezeu să-ți călăuzească sufletul în lumină!

(7/12.02)

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.Sunt Ramona și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Georgeta și aduc mulțumiri Măicuței Ana pentru că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri.Mă numesc Mioara și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru 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.

RECLAME
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• Mese gratuite. Un restaurant din Londra, popular printre vedete, oferă mese gratuite manechinelor prea slabe, care sunt în centrul unei dispute privind promovarea imaginii de femeie scheletică care, potrivit criticilor, încurajează anorexia în rândul tinerelor.
Candidat sigur la OscarLos Angeles (MF) - „Mașini” și „Aruncat la canal” au fost marile câștigătoare la cea de-a 34-a ediție a premiilor Annie, care recompensează cele mai bune lungmetraje, filme și seriale de televiziune animate și care de obicei indică viitorul câștigător al Oscarului. Producția Pixar „Mașini” a fost premiată la categoriile „cel mai bun lungme- traj animat” și „cea mai bună coloană sonoră”, dar producția DreamWorks and Aardman Features „Aruncat la canal” a stabilit un record de cinci premii, pentru efecte animate (Scott Cegielski), personaj animat (Gabe Hordos), decoruri (Pierre-Olivier Vin- cent), voce (Ian McKellen) și scenariu.

Recordul mondial în i construirea de oameni 1 de zăpadă a fost stabilit în satul Velka Raca- Oscadnica din Slovacia: 250 de oameni într-o oră și alți 361 în opt ore.
(Foto: EPA)

Recompensați cu premii BAFTA

Filmul „Mașini", cel mai bun (Foto: epa)

Șoapte la ure
chea stângăWshington (MF) - Șop- titul la urechea stângă este cheia captării atenției persoanei iubite, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani de la Universitatea de stat Sam Houston. Explicația este că urechea stângă este controlată de partea dreaptă a creierului, cea emoțională.
Premiile sce
nariștilorLos Angeels (MF) - Thriller-ul „Cârtița” și comedia „Fiecare se crede normal” au fost marile câștigătoare ale premiilor decernate de Sindicatul scenariștilor a- mericani (WGA). Micha- el Arndt a fost premiat pentru „Fiecare se crede nomal”, la categoria „cel mai bun scenariu original”, și pe William Mon- ahan pentru „Cârtița”, la categoria „cel mai bun scenariu adaptat”.

Kate Winslet
(Foto: EPA)

■ La Londra s-au decer
nat distincțiile Academiei 
Britanice de Film și Tele
viziune.Londra (MF) - Cea de-a 60-a ceremonie de decernare a distincțiilor Academiei Britanice de Film și Televiziune a avut loc duminică seara, la Londra.Helen Mirren și-a adăugat pe lista de premii un BAFTA pentru cea mai bună actriță în rol principal, pentru partitura din „The Queen”. Producția câștigat premiul pentru cel mai bun film.„Ultimul Rege al Scoției” a câștigat trei premii, inclusiv pentru cel mai bun film britanic și cel mai bun actor în rol principal, Forest Whitak- er, pentru interpretarea dictatorului ugandez Idi Amin. Paul Greengrass a fost primit

Îi dă în 
judecată 
Londra (MF) - Actrița Kate Winslet (32 de ani) a declarat că va da în judecată săptămânalul Grazia după ce a publicat un articol potrivit căruia actrița ar fi vizitat un dietetician în California. în articol se indica faptul că actrița a vizitat Institutul chinezesc din Santa Monica pentru un tratament pentru dureri de ceafă, dar și pentru o cură de slăbire.

Puiul de tigru alb bengalez s-aI născut la Buenos Aires Zoo în 23j decembrie 2006. (Foto: epa)

Mari câștigătoare la Grammy
■ Fetele trupei Dixie 
Chicks au fost recom
pensate, duminică seara, 
cu cinci premii Grammy.Los Angeles (MF) - Cele trei membre ale trupei Dixie Chicks au fost recompensate cu cinci țjremii, printre care cele pentru cel mai bun album, cel mai bun single („Not Ready To Make Nice”) și cel mai bun cântec, la cea de-a 49-a ediție a premiilor Grammy care a avut loc la Los Angeles. Trupa este cunoscută ca fiind ținta unei virulente campanii conservatoare din cauza criticilor la adresa administrației Bush.Premiul pentru debut a revenit lui Carrie Underwood, o câștigătoare a emisiunii con
Statuia lui Rocky Balboa, talisman

Legiștii, în cazul SmithLos Angeles (MF) - Doi experți în patologie medico-legală sunt în centrul atenției mediatice pe care a atras-o decesul Annei Nicole Smith, doctorul Joshua Arie Perper, născut în România, trebuie să stabilească ce a omorât-o pe vedetă. în urma autopsiei, Perper a spus că elimină poisibiliatea ca Smith să fl murit din cauza rănilor, împușcăturilor sau sufocării, adică în urma traumelor fizice. Perper nu a găsit urme de medicamente în stomacul lui Smith și nici semne cum că ar fi luat o supradoză, însă oficialii „nu exclud contribuția medicamentelor la moartea ei”.

■ Statuia lui Rocky este 
considerată talisman 
împotriva blestemelor 
într-un sat sârbesc.Belgrad (MF) - Autoritățile dintr-un sat sârbesc au decis să ridice o statuie care să-l reprezinte pe pugilistul Rocky Balboa, celebrul personaj încarnat pe ecran de Sylvester Stallone, pentru a lupta împotriva unui

Mii de bolnaviJakarta (MF) - Camioane ale serviciilor de salubritate curățau, ieri, străzile capitalei Jakarta, după inundații devastatoare care au provocat îmbolnăvirea a circa 200.000 de persoane. Majoritatea persoanelor bolnave nu au fost spitalizate, a anunțat șeful celulei de criză din Ministerul indonezian al Sănătății.„Cei mai mulți suferă de tulburări digestive, febră dengue sau de probleme respiratorii. Numărul pacienților tratați ambulatoriu este de 190.000 de persoane, iar al celor internați în spitale de 510”, a afirmat Rustam Pakaya.Au existat temeri că îmbolnăvirile s-ar putea răspândi, deoarece sinistrații stăteau în adăposturi aglomerate.
un premiu BAFTA pentru cel mai bun regizor pentru filmul „Zborul United 93”. Comedia „Fiecare se crede normal” a câștigat premiile pentru scenariu original și pentru cel mai bun actor în rolul secundar, Alan Arkin. „Casino Royale” a câștigat doar un singur premiu BAFTA, pentru cel mai bun sunet.Actrița franceză Eva Green (Vesper Lynd din „Casino Royale”) a luat premiul Orange Rising Star pentru cea mai bună stea în devenire. Premiul a fost acordat în urma voturilor publicului britanic. Filmul „El laberinto del Fauno”, în regia lui Guillermo del Toro, a câștigat trei premii BAFTA, inclusiv cel pentru cel mai bun film străin. „Cel mai bun lungmetraj animat” a revenit filmului „Happy Feet”.

Cinci Grammy pentru Dixie Chickscurs de televiziune „American Idol”.După ce a fost nominalizată la opt categorii, diva Mary J. Blige a trebuit să se mulțu
blestem ce planează asupra micii localiăți de mai mulți ani.După ce a vizionat cea de-a șasea și ultimă parte a seriei „Rocky”, Bojan Marceta, din satul Zitiste, a declarat că vrea să aducă un omagiu eroului său preferat. „M-am gândit că, dacă Rocky era originar din satul nostru, ar fi trebuit să se bată pentru a obține un loc în societate”, a declarat Marceta

Andreea este născută in zodia Scorpion, îi plac dansul, shopping-ul și modelling.

■

mească cu distincțiile de la categoria R&B: premiile pentru cel mai bun album, („The Breakthrough”), cel mai bun cântec („Be without you”) și 
la un post de radio local. Micul sat Zitiste, din nordul Serbiei, a fost distrus de inundații anul trecut și numeroși locuitori l-au abandonat pentru a-și căuta un viitor mai bun. Autoritățile din Zitiste au întâmpinat cu bucurie ideea lui Marceta în speranța că satul se va afla sub o influență protectoare, a declarat Zoran Babic, membru al consiliului municipal. 

cea mai bună cântăreață. Premiul Grammy pentru cel mai bun album rock a revenit veteranilor Red Hot Ghili Pe- ppers pentru „Stadium Arca- dium”. Trupa a câștigat trei premii Grammy, printre care și cel pentru cel mai bun cântec rock.Bob Dylan a fost recompensat cu premiile pentru cea mai bună interpretare rock solo și cel mai bun album de muzică folk contemporan .Premiul pentru cel mai bun cântec „dance” a fost atribuit lui Justin Timberlake pentru „Sexy Back”.Ediția din 2007 a premiilor Grammy a marcat întoarcerea pe scena muzicală a trupei The Police, la 20 de ani de la destrămare, turneu mondial.

Premiat Clint East-wood a primit premiul „Berlin Camera” la festivalul de la Berlin pentru a onora realizarea producției „Letters From Iow Jima”,
(Foto: EPA)


