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Plecate-n Occident
Deva (I.J.) - Peste 100 de asistente și infirmiere au ales să-și lase serviciile din spitalele hunedorene pentru o slujbă de același fel în Occident. Posturile rămase vacante sunt scoase acum la concurs, /p.3

Piromani la Hunedoara

Visează că 
muncesc

Deva (G.B.) - Lucrările ’t la rețeaua de canalizare care au loc în această perioadă în cartierul Nicolae Grigorescu bat pasul pe loc. Nu din cauza lipsei de fonduri, nu din cauza vremii și nici a lipsei utilajelor, ci pentru că pe unii- lucrători i-a lovit... somnul. Un raid efectuat în zonă de Cuvântul Liber arată faptul că utilajele sunt prezente la datorie, dar lucrătorii dorm în ele. /p.6

Radioac
tivitate 
depășită 
Deva (I.J.) - Controalele efectuate de APM Hunedoara în ceea ce privește radioactivitatea naturală și artificială din județ arată în unele zile valori'alarmante. Chiar dacă specialiștii spun că emisiile naturale se înjumătățesc în 4 zile, ele creează stare de tensiune, mai ales că numărul cazurilor de cancer s- au înmulțit, /p.5

Incendiu la Hațeg
Hațeg (M.T.) - O casă aparținând unei familii din Hațeg a ars în proporție de 40 lasută, în urma unui incendiu care a izbucnitîn noaptea de luni spre marți, fost nevoie de trei autospeciale pentru a stinge flăcările care au cuprins acoperișul și mansarda casei, pe o suprafață de aproxi- 220 de metri

/p.3
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Crește consumul de energie
Stimulat de dezvoltarea economică, dat și de aparatele 
de aer condiționat, consumul de ertetqie electnca crește 
tot mai mult. ,

- oc anul 2006 ■

Giafica: Cuvântul Liber; Sursa: >NS

■ Trei mașini au fost 
incendiate în mai puțin 
de 15 minute, pe două 
străzi din Hunedoara.

Hunedoara (M.T.) - Trei mașini au fost incendiate ieri, în jurul orei 6, la un interval de 15 minute, în Hunedoara. O
Ziua de Sf. Valentin este sărbătorită astăzi de toți îndrăgostiții, indiferent de vârstă, pe întreg globul. Este o zi a dragostei și împăcării, a inimilor pereche, a iubirilor împărtășite și neîmpărtășite. /p.6 (Foto: CL)
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Virșli opriți la porțile Uniunii
■ Deosebit de apreciați 
de consumatori, virșlii 
de Sălașu sunt la un pas 
de a fi scoși de pe piață.

Sălașu de Jos (T.S.) - Așa cum era de așteptat, aderarea la Uniunea Europeană a lovit în plin în producătorii de mezeluri. Și asta deoarece, pentru a rămâne în joc pe piața europeană, trebuie să
Factura de regularizare
■ Plătește cel care a 
consumat mai puțin și 
primește cel care a con
sumat mai mult.

Deva (C.P.) - în articolul „Atenție la factura de gaz,, din 12 februarie se oferea un exemplu, care necesită rectificare, ca urmare a unor inadvertențe de comunicare. Varianta corectă este următoarea: dacă în 2006 s-a estimat că consumăm 2300 mc, am fost 

femeie care locuia pe Strada Poștei a văzut arzând în fața blocului un autoturism Opel și a anunțat pompierii. La nici cinci minute după sosirea acestora, se anunță două noi incendieri de mașini pe Strada Munteniei, la o distanță de 200 de metri față de locul primului eveniment. De 

respecți noile norme privind fabricarea produselor din carne. Iar acest lucru presupune costuri de ■ ordinul zecilor și chiar sutelor de mii de euro. în acest context, la nivelul județului Hunedoara, doar doi producători au reușit să investească pentru a ține pasul cu normele europene. Ca o ironie a sorții, celebrii „virșli de Sălaș” sunt amenințați cu dispariția de pe 
încadrați la categoria Bl. La finele anului, consumul real a fost de 2600 mc, adică ne încadrăm în categoria B2. Se va emite o factură de regularizare prin care ni se va restitui diferența de bani prin compensare, reducându-se valoarea facturilor viitoare. Dacă am fost încadrați inițial în clasa B2 și am consumat, în 2006, doar 2300 de mc, se va emite o factură de regularizare și consumatorul va plăti diferența de bani, /p.5 

această dată este vorba de două autoturisme Dacia, parcate în fața unui bloc, una lângă cealaltă. Proprietarii, șocați de cele întâmplate, spun că nu își pot da seama cine și de ce le-a incendiat mașinile. „Nu am avut dușmani. Noi am venit din Ungaria luni seară și azi urma să ne întoarcem.

piață. Cu toate că sunt cunoscuți în toată țara pentru calitatea lor, din cei aproximativ 14 producători din Sălașu de Jos, doar doi încearcă din răsputeri să rămână pe piață. Restul a pierdut pariul cu integrarea.
/p.6
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Negustorii flHI din Piața Centrală a Devei au * protestat, ieri, în j fața Prefecturii împotriva desfi- ințării pieței și înlocuirii aces- ME3K j teia cu un Mall. -• ■. aSNIUn proiect al s. ’ , ■Consiliului Local gjj “ Deva prevede ca > Piața Centrală să fie demolată, /p.3
(Foto: H. Acârnulesei) .

Acum nu mai avem mașină și nu știu cum vom proceda”, spune Margit Petruț, soacra proprietarului Opelului ars. Mașina este înregistrată în localitatea ungară Szekesfe- hervar și conform declarațiilor proprietarului a costat aproximativ 10 mii de euro. 
/p.3 wv. (>•. -.>1 .

Ape în scădere
Deva (M.S.) - Aproape toate râurile din județul Hunedoara se aflau ieri în scădere, sub cota de atenție. Singura excepție era Crișul Alb, care înregistra o depășire în localitatea Vața de Jos, dar specialiștii au constatat că nivelul apelor scade cu 10 centimetri pe oră. /p.6
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• Focuri de armă. Clădirea care găzduiește sediul central al poliției ungare a fost avariată, după ce persoane neidentificate au tras mai multe focuri de armă, ieri dimineață, dintr-un autoturism, fără ca nimeni să fie rănit, au declarat autoritățile. Incidentul a avut loc la ora 03.00 GMT, iar agresorii ar fi foloșit o armă automată.

Petrol contra bombe Acordul nuclear coreean

Susțin planul
ONU

Bruxelles (MF) - Miniștrii europeni de Externe și-au exprimat susținerea pentru planul emisarului ONU referitor la statutul provinciei Kosovo, explicând că proiectul, care poate conduce la independență, va contribui la stabilitatea regională. Ei și-au exprimat „susținerea totală” pentru planul conceput de Martti Ahtisaari, îndemnând etnicii albanezi și Serbia să participe activ și constructiv în consultările privind viitorul statut al provinciei.
Discurs 
inaugural

Strasbourg (MF) - Noul președinte al Parlamentului European, conservatorul Hans-Gert Poettering, a subliniat necesitatea realizării reformelor în cadrul UE, a apărării valorilor europene și promovării dialogului între culturi, în discursul-progrâm rostit ieri, în sesiunea plenară a PE. în discursul inau
prioritățile mandatului său de doi ani și jumătate la conducerea Legislativului comunitar.

gural, Poettering a prezentat

Laszlo Tokes
(Foto; arhivă)

Candidea
ză la PE
Ouj-Napoca (MF) - Episcopul reformat de Piatra Craiului Laszlo Tokes, președinte al Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), și-a lansat, leii, oficial, candidatura ca independent pentru Parlamentul European.El a spus că a acceptat solicitarea de a candida venită din partea a șase organizații civice maghiare din România. Tokes a spus că, dacă va fi ales în PE, va milita pentru autotonomia pe trei nivele a comunității maghiare din România și pentru autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc, pentru reînființarea universității de stat cu predare în limba maghiară și pentru rezolvarea problemei educației confesionale.

Alarmă falsă la Cotroceni
București (MF) - Amplasarea unei bombe la Palatul Cotroceni a fost anunțată telefonic, ieri, la ora 11.38, apelul fiind primit lâ serviciul unic de urgență 112 din Teleorman. Vocea care a anunțat amplasarea bombei părea a fi a unui copil.Verificările făcute de structurile antitero- riste ale SPP declanșate după anunțul despre bomba amplasată în curtea interioară a Palatului Cotroceni s-au încheiat, alarma dovedindu-se a fi falsă.Un alt telefon anonim primit, ieri, la serviciul unic de urgență 112 Teleorman, a anunțat, la ora 13.32, amplasarea unui dispozitiv exploziv în incinta Aeroportulului Aurel Vlaicu, dovedindu-se a fi fals în urma verificărilor.Autorul anunțului a fost un copil de nouă ani, mesajul pentru serviciul unic de urgență 112 fiind transmis de la postul public din fața Primăriei Băbița, din județul Teleorman.Băiatul a recunoscut că a dat telefon să anunțe existența bombei, dar a spus că a vrut să facă o glumă. Părinții copilului sunt plecați din localitate.Amenințarea cu bombă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea între 3 și 12 ani. în cazul în care autorul este minor părinții acestuia vor trași la răspundere, fiind sancționați cu amnedă de până la 2000 RON. Totodată, părinții urmează să suporte costurile intervenției și al eventualelor daune provocate ca urmare a acțiunii specialiștilor.
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■ Coreea de Nord ac
ceptă să renunțe la arse
nalul nuclear pentru un 
milion de tone de petrol.

Beijing (MF) - Coreea de Nord și-a luat, ieri, angajamentul de a renunța la arsenalul său atomic, în special la principalul său reactor nuclear, în schimbul unui ajutor energetic, potrivit unui a- cord semnat în cadrul negocierilor de la Beijing.Negociatorul chinez, Wu Dawei, a vorbit despre un a- cord în șapte puncte, realizat după șase zile de negocieri între cele două Corei, China, Statele Unite, Japonia și Rusia.Coreea de Nord va primi un ajutor energetic care echivalează cu un milion de tone de petrol, dacă va respecta an

gajamentul pe care și l-a asumat ieri.
în două luniLivrarea a 50.000 de tone de petrol va începe în cazul în care Coreea de Nord își va închide reactorul de la Yong- byon, în următoarele două luni.Restul de 950.000 de tone vor fi livrate numai dacă Phenianul își va dezactiva complet reactorul care va fi inspectat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), în termen de două luni de la semnarea acordului.Yongbyon este considerat de experți drept centrul-cheie al arsenalului atomic al dictaturii comuniste. Nord-coree- nii au expulzat inspectorii AIEA în 2002 în cadrul unei crize diplomatice cu SUA.

Acordul prevede, de asemenea, o detensionare a relațiilor dintre Washington și Coreea de Nord, stat acuzat de George W. Bush că se numără printre țările de pe „axa răului”, alături de Iran și Irak, din cauza sprijinului acordat rețelelor teroriste.Statele Unite au acceptat, la rândul lor, să demareze peste două luni procedurile de retragere a Coreei de Nord de pe lista statelor care susțin terorismul și să ridice sancțiunile comerciale, în cadrul a- cestui acord. Cele două țări vor discuta și despre stabilirea unor relații diplomatice.Negociatorul chinez a a- nunțat o viitoare rundă de negocieri la Beijing, in data de 19 martie, în timp ce cinci grupuri de lucru vor fi create pentru supervizarea întregului proces.

Coreea de Nord $i-a luat angajamen
tul de a renunța la arsenalul său atomic 
tn special la principalul său reactor nu
clear. In schimbul unui ajutor energetic
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De asemenea, s-a stabilit ca Phenianul și Japonia să înceapă discuțiile bilaterale pentru normalizarea relațiilor.
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40-50 kg 
plutoniu 
pentru arem, 
suficient pentru 
6-8 bombe
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Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 20 rănite în explozii
le din Liban (Foto; epaj

Două explozii în Liban
■ Morți și răniți în 
exploziile din apropierea 
orașului creștin Bikfaya 
din Liban.

Beirut (MF) - Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte 20 rănite în două explozii produse ieri, în Liban, în apropierea orașului creștin Bikfaya, a declarat o sursă din cadrul serviciilor de securitate.Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că, potrivit primelor informații, exploziile s-au soldat cu trei vic

time, dar bilanțul ar putea să crească. Exploziile au avut loc la bordul a două autobuze care transportau muncitori din orașul Bikfaya spre capitala Beirut. Nu este clar ce ar fi putut declanșa exploziile, care au avut loc cu o zi înainte de comemorarea a doi ani de la asasinarea fostului premier Rafie Hariri. Serviciile de securitate sunt în stare de alertă după confruntările care a- vut loc, luna trecută, Între simpatizanțîi și opozanții Guvernului de la Beirut, susținut de statele occidentale.
... îl. ...Ktyigutoo w.;-. . k.:

Președintele și-a nuanțat declarațiile
■ Dacă se încearcă valo
rificarea rezultatului tes
tului privind autonomia, 
statul va reacționa.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu a declarat, luni seara, la Realitatea TV, că, dacă liderii CNS vor încerca să valorifice rezultatul „testului” făcut în județele Harghita, Covasna și Mureș, atunci statul român „va reacționa cu toată forța” și că, „dacă e referendum, e ilegal, dacă e un test, e un test”.„Fiți convinși că, în momentul în care cineva ar încerca să valorifice aceste rezultate, statul român va reacționa cu toată forța, cu diplomația lui, pentru că înțeleg din declarațiile liderilor CNS că vor să meargă cu ele prin Europa, să arate ce doresc secuii”, a spus Băsescu.
Instituțiile, vigilenteEl a arătat că, în momentul în care se produce un act prin care se încalcă grav Constituția, instituțiile statului nu vor sta să se uite.

„Și aici mă refer la Parchet, la instanțe, pentru că nu-i Tara Nimănui aici, un No man's land, în care ba-i spunem referendum respins de către justiție, dar liderii CNS nu ezită să folosească rezultatul referendumului, când ei nu participă la un referendum”, a spus Băsescu.Șeful statului a fost întrebat de moderatorul emisiunii ce consideră că este ceea ce s-a întâmplat în județele Harghita, Covasna și Mureș.

„Din declarațiile pe care le- au făcut tot liderii CNS, unii spun că ar fi cercetare a opi-
în momentul în care cineva 

ar încerca să valorifice aceste 
rezultate, statul român va 
reacționa cu toata forța.

Traian Băsescu

K'vd

Traian Băsescu (Foto: arhivă)

niei cetățenilor, deci sunt tot soiul de denumiri, ceea ce o- bligă autoritățile să plieze pe aceste denumiri date de organizatori”, a răspuns șeful statului.El a precizat că, pentru el, ceea ce se întâmplă în Harghita, Covasna și Mureș „nu poate fi decât ceea ce declară liderii, atâta timp cât prin instanță s-a infirmat dreptul de organizare a unui referendum pe această temă”.Președintele Traian Băsescu a declarat, luni, în conferința de presă susținută împreună cu președintele Ungariei, că referendumul pentru autonomia Ținutului Secuiesc organizat de Consiliul Național Secuiesc în județele Covasna, Harghita și Mureș este „i- legal”.
Serie de atentate în AlgeriaAlger (MF) - Șapte bombe au explodat, ieri, în estul Algerului, provocând moartea a șase persoane, într-o serie de atentate care au aparent legătură cu militanții islamiști, relatează agenția alegeriană oficială APS, citată de Reu- ters.

Locuitorii din zonă au declarat că patru dintre cele șapte explozii au avut ca țintă secții de poliție.Agenția oficială de presă, APS, a transmis că șase persoane au fost ucise în șapte a- tacuri, în estul capitalei Alger, însă nu a specificat care

au fost țintele.Deocamdată nici o mișcare nu a revendicat atacurile, însă locuitorii bănuiesc că este vorba de un grup de rebeli islamiști care au legături cu rețeaua al-Qaida și care au început o campanie de atentate în ultimele luni.
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Camerele au 
fost convocateBucurești (MF) - Birourile permanente au decis, ieri, să convoace pentru azi, la ora 17.00, ședința Camerelor reunite ale Legislativului, în care președintele Traian Băsescu să adreseze un mesaj Parlamentului pe probleme actuale legate de politica internă.Traian Băsescu a trimis vineri o scrisoare președinților Camerelor în care preciza că dorește să se adreseze printr- un mesaj Parlamentului 1 marți, la ora 14.30.Luni, Birourile permanente ale Camerei Depu- taților 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 acord.Președintele Traian Băsescu se va adresa Parlamentului azi, la ora 17.00, așa cum a convenit în urma unor discuții telefonice cu președinții Senatului și Camerei De- putaților.

Camera Deputaților (Foto fan)

Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
tru trei luni, 48,90 lei .-pentru, șase; luni.și 89,90 lei pentru uri an lâ sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștale 

la factorii poștali-și lâ‘oficiile poștale din teritoriu.
Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 

030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă.
Redacția nu-și asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor 
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Trei mașini arse în 15 minute
A

• TtafofU Teatrele „Nottara" București și „Sică Alexandrescu" Brașov vor susține la •Deva, în 27 februarie, ora 19, pe scenaCasei de Cultură, spectacolul cu piesa „Variațiuni enigmatice" de Eric - Emma- nuel Schmitt. In spectacol vor evolua actorii Alexandru Repan și Mircea Dia- conu. (S.B.)
Bani pentru 
sport și cultură

Hunedoara (D.I.) - Săptămâna trecută a avut loc la Primăria Municipiului Hunedoara întrunirea comisiei pentru selecția proiectelor depuse de către persoane fizice și juridice pe baza Legii 350/2005. Primăria nu finanțează decât proiectele selectate anual, în limita unui plafon stabilit de către Consiliul Local. Anul acesta au fost depuse peste 20 de proiecte din domeniile sport, cultură scrisă, tineret, protecția mediului, iar fondul este de 165.000 lei, cu puțin mai mult decât în 2006 - 150.000 lei.
Prinși la furat

Hunedoara (M.T.) - Două persoane care au furat mai multe bunuri ^in incinta magazinului -„Artima”, din Hunedoara, au fost prinse de jandarmi și sunt cercetate pentru furt calificat. în urma sesizării agenților de pază de la magazin, jandarmii hunedoreni i- au surprins pe Mariana A., și Gică A., cu antecedente penale, din loca- 'a^ate. Jandarmii le-au irDtocmit celor doi acte de constatare care vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.

Depozit de 
deșeuri 
electrice
Hunedoara (D.I.) -Hunedoara este printre primele municipii din județ care au înființat un centru de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electrocasnice. Primăria a pus la dispoziție pentru acest scop o magazie în incinta fostei unități militare de pe Str. Rotarilor nr.70. Potrivit HG 448/2005, persoanele care și-au înlocuit aparatura electrocasnică nu au voie să depună aparatele uzate la containerele de gunoi, ci trebuie să le ducă la depozitul de colectare, în caz contrar fiind pasibile de amenzi cuprinse între 500 și 1000 lei (persoanele fizice) și între 2500 și 5000 lei (persoanele juridice). Pentru cazurile speciale (persoane în vârstă, cu posibilități materiale reduse), primăria pune la dispoziție un mijloc de transport. Cei care doresc să apeleze la acest serviciu pot suna la numărul de telefon gratuit al primăriei: 0800800334.

■ Polițiștii hunedoreni 
au exclus varianta vre
unei răzbunări sau 
reglări de conturi.

MlHAELA TăMAȘ__________________
fnihaela.tamas@lnformmedia.ro

Hunedoara - Proprietarul uneia din cele două autoturisme Dacia 1300, incendiate ieri dimineață, într-o parcare din Hunedoara, este plecat la muncă în Italia, iar mașina a rămas în grija unui prieten. „Cred că e vreun teribilist cel care pune foc la mașini”,

S-au folosit substanțe inflamabile pentru incendierea mașinilor

Rămân muritori de foame
■ Comercianții din 
Deva protestează îm
potriva construirii unui 
Mall în loc de piață.

Deva (H.A.) - Comercianții sunt nemulțumiți, pentru că majoritatea din asta își câștigă existența. Ei spun că nu sunt împotriva modernizării pieței, dar în nici un caz nu vor un Mall în loc de piață. „Ne pierdem locurile de muncă. Este singura noastră sursă de venit”, spune un comerciant de- ■ț « * îțnji câștl^Kiftfț^di^ .-«ei, dar aee&ta nu>a venit. „El agricultură. Nici rlU'știu daca vine în campania electorală,

A smuls roata TIR-ului
Săulești (A.S.) - Patru vehicule au fost implicate intr-un accident de circulație, Zlnarți seară, pe DN7 la trecerea de nivel cu calea ferată de la Săulești. Imediat după traversarea liniei ferate, venind spre Deva, Aurel Stroe, șoferul unui VW Passat, a demarat brusc intenționând să depășească un VW Golf din fața sa condus de Francisc Kertesz din Deva. Din cauză că șoferul Pas- sat-ului nu a apreciat bine distanța față de un TIR care venea pe contrasens, ciocnirea violentă dintre cele două vehicule a fost inevitabilă. Șocul a fost atât de puternic încât Passat-ul a rupt pur și simplu una din roțile mașinii de tonaj. După care mașina mică a început, pe șoseaua umedă, un dans haotic de câteva sute de metri de pe un sens pe celălalt. A doua victimă a fost Golful, după care Passatul a percutat un al doilea TIR care venea în spatele celui dintâi. în urma accidentului a fost rănit șoferul VW Passat, care a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Deva.

să mai pun în pământ sau nu. Toată familia trăim din asta”, afirmă o altă negustoreasă. „Oamenii nu au bani. Ei la asta nu se gândesc? într-un Mall prețurile simt mai mari. Cine o să cumpere din Mall?”, completează o a țreia comerciantă. Subprefectul Dezsi Atilla, care
De vorbă cu sătenii

Deva (C.P.) - Echipe mixte ale Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură, Oficiului de Dezvoltare Rurală și Oficiului Județean de Consultanță Agricolă Hunedoara încep astăzi seria întâlnirilor cu producătorii agricoli din mediul rural din județ. Scopul acestora va fi de informare privind modul de acordare a subvențiilor agricole în acest an, precum și modul de accesare a fondurilor europe

VW Passat a fost distrus

îndrăgostiți! și legea lor

Miliarde făcute scrum
Hațeg (M.T.) - Casa care a ars la Hațeg, în noaptea de luni spre marți, era asigurată, iar valoarea aproximativă a pagubelor materiale este de două miliarde de lei vechi. Pentru a împiedica flăcările să se extindă la casele din jur, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din localitatea Râu de Mori au solicitat ajutorul celor de la Hunedoara și Serviciului de Pompieri Civili din Hațeg, care au reușit să stingă în scurt timp flăcările.

■ Dacă s-ar vota o 
lege a îndrăgostiților, 
aceasta nu trebuie să 
prevadă sancțiuni.

Deva (H.A.) - Unii cred că cea mai importantă este încrederea. Alții, sinceritatea. Iar avocații sunt de părere că cel mai important este să nu fie prevăzute sancțiuni. Este vorba despre legea îndrăgostiților. Tinerii nu prea știu ce ar trebui să cuprindă o astfel de lege. Majoritatea spun că primul articol al unui asemenea act normativ ar trebui să fie legat de încredere. Următoarea pe listă e sinceritatea, dar 

spune Costel D. Comandantul Detașamentului de pompieri din municipiul Hunedoara este de părere că la incendierea mașinilor s-a folosit o substanță inflamabilă. „S-a folosit o substanță inflamabilă, probabil benzină”, a declarat comandantul pompierilor din Hunedoara.
Piroman beat sau nebunIncidentul de astăzi vine la mai puțin de două luni, când două mașini de lux aparți- riând unui controversat om de afaceri hunedorean au fost incendiate chiar în fața blocu- 

i-a primit în audiență pe negustori, spune că nu prea are cu ce să-i ajute. Prefectura nu poate controla decât legalitatea hotărârii CL. „în privința oportunității, este atribuția CL. în acest caz, însă, oamenii au drepturile lor cetățenești, de care,,ar trebui să u- zeze’! sugerează subprefectul. Dacă primarul i-a acuzat pe comercianți că fură la cântar, acesta fiind un motiv pentru care vrea să desființeze piața, oamenii spun că l-au chemat pe Muntean să vorbească cu 
când vrea să-l votăm”, precizează unul dintre protestatari. Comercianții au chemat în ajutor și clienții care le cumpără produsele. Ei au adunat, în doar o zi, o mie de semnături ale cetățenilor Devei care le susțin cauza. Cumpărătorii nu sunt deloc încântați, nici 
ne și naționale destinate dezvoltării agriculturii, a declarat Emil Gavrilă, director Dezvoltare Rurală în cadrul DADR Hunedoara. „Zilnic, fiecare echipă se va deplasa în două-trei localități din județ. Astăzi vom fi prezenți în Geoagiu, Bal- șa, Vața de Jos, Tomești, Gurasada, Burjuc, Zam, Lupeni, Uricani, Toplița și Lunca Cernii”, a mai precizat reprezentantul Direcției. Se estimează că acțiunea se va încheia la finele săptămânii viitoare.

nici fidelitatea nu e de lăsat la urmă. La capitolul drepturi, tinerii vor egalitate. în ceea ce privește obligațiile, însă, „cea mai importantă obligație este respectul reciproc”, este de părere un îndrăgostit devean. O tânără crede că un îndrăgostit nu trebuie să aibă obligații. „Nu cred că ar trebui să aibă obligații. Nu cred că se poate legifera așa ceva”, explică tânăra.Cei trecuți de prima tinerețe sunt mult mai expliciți. „în primul rând trebuie să fii îndrăgostit. Eu sunt îndrăgostit și acum de soția mea, chiar dacă suntem căsătoriți de câteva zeci de ani. Familia e baza

Interiorul Opel-ului a fost ars complet (Foto: T. Mânu)lui unde acesta locuia. în ceea ce privește incidentul de ieri, potrivit comisarului Mircea Pitulescu, șeful Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, se iau în calcul două varinate.„Presupunem că este vorba de o persoană care aflându-

Se tem de demolarea piețeiei, de desființarea pieței. „De când mă știu este piață în Deva. Nu sunt de acord să facă un Mall în loc de piață”, a- firmă un cumpărător. „Eu vin din Orăștie să-mi fac cumpărăturile în piața din Deva”, a- firmă o altă cumpărătoare. O femeie pune punctul pe „I”. „Primarul vrea să ne lase și fără piață, cum a făcut cu autogara?”, se întreabă ea retoric. Mâine (azi - n.r.) comercianții vor merge în audiență la primarul Mircia Muntean, poate îl înduplecă să nu le ia pâinea de la gură.
Asistentele fug în Occident

Deva (I.J.) - Zeci de asistente și infirmiere din Spitalul de Urgență Petroșani au luat calea Occidentului pentru slujbe în domeniu, plătite mult mai bine. Astfel, mai multe secții ale spitalului au rămas fără personal. „Organizăm concurs pentru ocuparea posturilor rămase vacante de infirmiere și asistente medicale. Din păcate a plecat personal calificat și suntem nevoiți să angajăm asistente debutante, fără vechime”, declară Sidonia Fabiș, director al Spitalului de Urgență Petroșani. La Spitalul Județean Deva, situația 

societății”, spune un pensionar, lovit tare de săgeata iubirii. întrebată dacă este îndrăgostită, o doamnă este sinceră. „Tot timpul. Acum, de soțul meu, normal. Cel mai important articol dintr-o lege a îndrăgostiților ar fi sinceritatea”, spune îndrăgostita.
Părerea expertuluiPărerea unui expert în ale legii, adică un avocat, este că o lege a îndrăgostiților sau cel mai bine o ordonanță de urgență, având în vedere că sărbătoarea amorezaților e în toi, e că „actul normativ ar trebui să conțină un preambul, în care să se arate care 

se sub influența alcoolului a dat foc mașinilor, sau avem de-a face cu o persoană bolnavă psihic”, a declarat comisarul Mircea Pitulescu.Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, care se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 15 ani.
Volum de 
pamflete

Deva (S.B.) - Sala Unirii a Cercului Militar Deva a fost, ieri, gazda unui eveniment literar. Scriitorul hunedorean Dumitru Hurubă a prezentat noua sa carte, volumul de pamflete „Acolo șe- zum și... râsem”. Prozatorul și publicistul D. Hurubă, cunoscut prin publicarea mai multor volume de proză scurtă sa- tirico-umoristice, este cu- ' noscut publicului devean, care apreciază operele sale ce sunt citite cu mult interes. în activitatea sa literară scriitorul a semnat și zeci de studii și articole, cronici literare și recenzii publicate în periodice din țară și din județ.
stă puțin diferit. Puține asistente au plecat să lucreze în străinătate, însă spitalul se confruntă cu o criză acută de personal calificat. „în contractul colectiv de muncă este stipulat că un cadru medical poate să beneficieze de un concediu fără plată de un an. Deci asistentele pot pleca în Occident la muncă și se pot întoarce. în total au plecat la muncă în străinătate doar cinci asistente. Medicii sunt fie prea tineri, fie prea în vârstă ca să mai plece dincolo”, susține Emilia Crăciunes- cu, șeful serviciului RUNOS din cadrul spitalului devean.

îndrăgostiții nu au vârstăsunt destinatarii textului de lege (adică tinerii cu vârsta cuprinsă între 12 și 72 de ani, de exemplu). în cuprinsul legii se va stabili obligația de iubire reciprocă, drepturile și îndatoririle lor, cu precizarea că oricine este în măsură să propună îmbunătățiri. Un amendament important este acela că nu vor fi prevăzute sancțiuni”, declară M.C., avocat.

mailto:fnihaela.tamas@lnformmedia.ro
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1935 - S-a Micul portal Grlaor» Wru
IMft - Hj BfcBB scriitorul Dumitru aipemg,
IBM - S-t nhțut Cirl Bamrtaln (loto), riportsr de 
Investigația la Washington Post. împreună cu Bob 
Woodward, a dezvăluit, tn 1872, afacerea Watergate, 
fapt ce a determinat demisia președintelui Rlchard 
Nlxon._______________ , __________

‘ ^oru! Grl?ore WMIifc. .. .
2005 -1 încetat din viața rostul premier libanez Rafie 
Harlrl, asasinat Intr-un atentat cu bombă la Beirut. '
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Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie. Maxima va fi de 8°C, 

iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer parțial noros. Maxima va fi de 

10°C, iar minima de -2°C.
Vineri. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 9°C. Minima va fi de circa 
■2°C.
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Este posibil să aveți dificultăți de concentrare la serviciu, 
din cauza problemelor sentimentale. Nu vă lisați pradă 
melancoliei!

Taur
GmP Nu vă convine nimic șl vă enervați foarte ușor. Aveți 

tendința să căutați ceartă cu luminarea. Nu faceți din țânțar

&

artnăsarl

Gemeni
Dimineață, o rudă apropiată vâ dâ o mu neplăcută, încer
cați să evitați orice discuție în contradictoriu cu partenerul 
de viață.

Rac

S-ar putea să vă certați cu partenerul de viață pentru că 
vi se pare că a cheltuit cam nwlt. Ar fl bine sl țineți cont 
și de dorințele sale.

Leu
Este posibil să aveți dificultăți pa plan sentimental și finan
ciar. Păstrațl-vl calmul șl ascultați sfatoille prietanilori Stați 
liniștit, nu vă enervațll

Fecioară

Dimineață s-ar putea si fiți agitat din cauza unor schimbări 
pe plan financiar, Qu vă leșlțl din fire, altfel riscațl să vă 
complicați situația.

l|L i-ii .utoa să fiți dezamăgit da atitudinea unul 
■ da afaceri sau a unul colaborator. Atmosfera ta 
aste foarte bună.

Calendar Creștln-Ortodox________
Cuv. Axentle din părțile Calcedonului.

Calendar Romano-Catollc__________ ___
SS. Ciril, călug., și Metodlu, ep., patroni ai Europei.

Calendar Greco-Catollc_____________________
S. Axente, c.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 28 fabruarla, Cuvântul Liber vrae 
sâ-i demonstrezi cit de uior te poți Juca cu cuvintele. 
Dezleegl corect toate Intagramele aplrute tn eceastl 
perioada, realizează o colecție |l trlmlte-o ■laturi de 
talonul completat, pe adrese redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la 0P1, CP 3, Deva, sau 
depune-o In cutiile spadele Cuvlntul liber, pini în 8 
martie.
Extragerea va avea loc tn 9 martie, Iar numele 
cljtlgltorulul va fl publicat în ediția din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CAȘTiaATORI

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

SQJQNM CAȘTIGATI
Nume......

Prenume 
Adresa ...

... Tel.

■c :
A

Localitatea................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

JURNAL

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațiI Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I șl II.

Scorpion

S-ar putea să fiți dezamăgit de un prieten. Fiți mal pru- 
ww®*  ttant Sucit de obicei. Amânați Investițillel Vă liniștiți spre 

met! ta mijlocul familiei.

Nu este momentul sa luați decizii importante. S-ar putea 
sl fiți coMuz șl si nu vă outețl concentra. Vă sfătuim să 
vi puneți ordine Ifi Idei. ].

Capricorn .
zi etla Indica! si evitați afacerile șl întâlnirile cu pri- 
II. Dlmlrleap s-ar putea ea o persoană importantă să 
cârti un ta,irumut,

■an I tur
Sun rvos a- i&^l tendința să-l criticați pe toți cel din 
jlf. că vr*l  primi o vizită. S-ar putea să începeți 

pentru - oncedlu, .I-..V p*.  _ b

MM ’DEAIsii S1"i>i,'’.?lîi
<■

Se para «S vă sin|l| obosit și' fără chef, de muncă. Amâ- 
națl deciziile importante și dedicați-vâ unor activități de 
rutină. Succesl

inersie elactrlrt____________________________
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. C, D; Str. Trandafirilor, bl. 15, sc. A, B, C, D;
și în localitățile: Hobița, Zeicani, Pâucinești, Sarmlzege- 

. tusa
9.00-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl. 9.
10.00-14.00 în localitățile Muncelu Mic, Muncelu 
Mare, Boia Bârzii, Feregi, Bătrâna, Merișor, Poienița 
Tomii.

Gaz______________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 13.00 pe str. Mihai Viteazul, bl. K6 și bl. 46, 
sc. A și B.
9.00 - 15.00 pe str. Poiana Narciselor, bl. 2, sc. A și 
B.
11.00 - 15.00 pe str. M. Viteazul, bl. 42, sc. B și C.

Apă_______________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Pilaf cu ciuperci
Ingrediente: 1 cană de orez, 1 ceapă mijlocie, 300 g 
ciuperci.
Mod de preparare: Orezul se pune în apă fierbinte. 
Ceapa se taie mărunțel și se pune la călit. Ciupercile 
feliate se pun lâ călit cu ceapa și se lasă câteva minute 
până scad. Orezul se fierbe separat, apoi se adaugă 
ciupercile. Se poate servi presărat cu pătrunjel verde, 
peste porția fiecăruia, nu în vasul de gătit.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

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

(doc., ep. 3, Italia, 
2004)

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

Kalașnikov 
10:30 Garantat 100% (r) 
11:25 Reflector (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Cody, ce viață 
minunatăl (Ep. 1) 

13:30 Desene animate: Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

15:00 Viaja în Laguna
□Venețiană (doc. ep. 3, 

Austria, 2006) 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Pe ce dăm banii? 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

20:20 Fantoma de la operă
0(ep. 3, dramă fantas

tică, SUA, 2004). Cu: 
Gerard Butler, Emmy 
Rossum, Patrick Wil- 
son, Miranda Richard- 
son, Minnie Driver. R.: 
Joel Schumacher 

21:20 Minutul 0 
22:00 Fotbal: Benfica - 

Dinamo. Med din 
Cupa UEFA 

24:00 Minutul 91. Realizator
Vlad Enăchescu

035 7 ani de căsnicie 
(comedie erotică, 
Franța, 2003). Cu: 
Catherine Frot, Didier 
Bourdon. R.: Didier 
Bourdon

2:20 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

325 Cartea europeană. 
Club 27 (r)

3:50 Tezaur folcloric (r)
530 Sănătate pentru toți

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri 
(serial, reluare)

10:15 Om sărac, om bogat
(r)

11:15 Prețul pământului
O (film, reluare)

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Trei frați (comedie,

Franța, 1995). Cu: 
Didier Bourdon, Ber- 
nard Campan, Pascal 
Legitimus. R.: Didier 
Bourdon

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Alina Gri- 
gore, Raluca Popescu, 
Alex Mărgineanu

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

Vremea

■’

t
î
t

I

3

630 In gura presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 In gura prese! (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

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

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

Gherghe
13:45 Din dragoste (divertis

ment) (r)
1630 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

□dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

J 
I

i
i
I

I

630 Rebelde (r) 700 Iubire de 
mamă (r) 900 Culoarea păca-

8:00 Lecția de... geografie 
(doc.) 830 Cutia fantastică (r) 
930 Jurnalul Euronews pentru tului (s). Cu: Reynaldo Gianec- 
România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 11:30 Lege și ordine: In 
fața juraților (r) 12:25 
Supraviețuitorii dezastrelor 
(doc. r) 1330 Omul între soft 
și moft (r) 1430 ABC... de ce? 
1430 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa. 
Puls - Clubul criticilor 1630
Jurnalul TVR (r) 1630 E Forum.: ca în filme (s, rj 2130 SOS, 
Protecția mediului 1730 viața meal (s. Argentina, 
Vânătorii de comori (s) 1830 2006) 23:30 Jurământul (r) 
Lecția de... istorie (doc.) 1835 0:30 Poveștiri adevărate (r) 
Lege și ordine: în fața juraților 130 Iubire ca în filme (r) 
(s) 1925 Decoratori la mâna a 
doua (doc.) 20:00 Bugetul, r:;.' 
meu 2030 Bazar 2130 Ora de 
știri 22:10 Proasta creștere 
(dramă) 2430 Transfer

chini, Giovanna Antonelli 
11:00 Pariul iubirii (s). Cu: 
Patricia Manterola 13:30 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Iubire de 
mamă (s, Mexic/SUA, 2005). 
Cu: Dânna Garda, Jose Angel 
Llamas 1730 Poveștiri adevă
rate 1830 Betty cea urâtă (s) 
1930 Rebelde (s) 2030 Iubire

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

I 
t

i

2030 Joc final
13 (acțiune, Canada/SUA, 

2005). Cu: Cuba Good- 
ing Jr., James Wood, 
Angie Harmon, Anne 
Archer, Burt Reynolds. 
R.: Andy Cheng 

22:15 Meseriașii (s) 
2330 Știrile ProTv. Sport 
2345 Renegatul (ep. 18, 

□acțiune, SUA, 1992).
Cu: Lorenzo Lamas, 
L.Q. Jones, Geoffrey 
Blake, Mike White. R.: 
Stephen J. Cannell 

0:40 Omul care aduce
cartea (r) 

0:45 Știrile Pro Tv 
1:45 Meseriașii

(reluare) 
2:30 Joc final

(film, r)
430 Te vezi la Știrile Pro

Tv (reluare) 
5:00 Pro Vest

(reluare) 
630 Renegatul (s, r)

20:15 Ultima aventură
fi (acțiune/aventură/come! 

die, SUA, 1993). Cu: 
Arnold Schwarzeneg- 
ger, Austion O'Brien, 
Charles Dance, F. Mur- 
ray Abraham. R.: John 
McTieman. Acesta este 
un bilet magic. Mi l-a 
dat un mare magician 
din India și cel mai 
mare magician din 
Tibet i l-a dat lui. Este 
un pașaport spre o 
altă lume. A fost al 
meu, și acum este al 
tău.

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

24:00 Detectivul Stone (s, 
acțiune, SUA, 2002).
Cu: Chris Martin, Janet 
Kidder, Stuart Mar- 
golin, Natascha Girgis. 
R.: Andrew Wreggitt

830 Malcolm și Eddie (s) 930 < 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, SUA, 2002) 
12:00 Look who is winning 
13:00 Țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) (r) 1430 Miezul 
problemei (r) 1630 Pentru o 
cauză dreaptă (s). Cu: Eliza-: 
beth Lackey, Richard Thomas, 
Roger R. Cross 17:30 Națio 
nala de bere 1830 Știri 2030 
Tara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 20:15 Sărut măria, 
mamă! 2230 Miezul proble
mei 24:00 Cronici paranor
male (s)

ii *«■  • v
MemomiK
7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 Autoforum 
(r) 930 Imobiliare blitz (r) 
1030 Al 7-lea cer (s, r) 1130 
Tele RON 1230 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Necunoscuta: Uite-o, nu ei 
(acțiune, SUA, 2005) 1625 Al 
7-lea cer (s) 1725 Trăsniți în 
NAT.O. (r) 1830 Focus 1930 
Camera le râs 1930 Sporturi 
trăsnite 2030 Cronica Cârco
tașilor (sezon nou) 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. 2230 
Focus Plus 2330 Poliția în 
acțiune (r) 030 Focus (r)

S * » '• ■ ' J".'♦- •■■mmmi ■■

11:10 Selena (biografic, SUA, 
1997). 13:20 într-un suflet 
(aventuri, SUA, 2004). 1450 
Femeile adevărate sunt 
plinuțe (comedie, SUA 2002). 
16:20 Patru prietene și o 
pereche de blugi (comedie, 
SUA, 2005). 18:20 Viață de 
familie (comedie, SUA 2005). 
2000 Stealth - Pericol invizibil 
(acțiune, SUA, 2005). 22:00 
Birth - Nașterea (dramă, SUA 
2004). 23:40 Closer - Ispita 
(dramă, SUA, 2004).1:25 
Empire Falls (partea a ll-a) 
(dramă, SUA 2005).

6:55 Viața dimineața. Mati
nal cu Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Euromaxx 
(reluare) 9:30 Arta (reluare) 
10:00 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Briefing (r) 
1435 Lumea cărților 15:35 
Euromaxx (film documentar)

14:15 Taz-Mania (s) 14:45 
Entertainment News 15:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 16:15 Entertainment News 
1630 Iubire în lumina reflec
toarelor (r) 17:00 Joan din 
Arcadia (s) 1830 Spitalul de 
urgență (s) 19:00 Terapie 16:00 Nașul. Talk-show cu 
intensivă (s) 20:00 Entertain- 
merit News 20:20 Ele spi
onează (s) 21:30 Iubire în 
lumina reflectoarelor (s) 
22:00 Malibu Express: Iahtul, 
desfrâului (acțiune) 0:15 Joan 
din Arcadia (s)

Radu Moraru (reluare) 18:00 
6! Vine presai Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Film 
artistic 22:15 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 0:15 
6! Vine presai (reluare) 2:00 
Film artistic (reluare)

1030 Deschide lumea 1230 
Realitatea de la 12:00 13:20 
EU, România 1430 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1730 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 1830 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 2030 Realitatea de 
la 20:00 2005 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:00 
100% 23:00 Ediție specială 
2430 Realitatea de la 24:00

' r i. •<< ■■ : ' I
■ •

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10:00 Motoci
clete americane 11:00 Mega- 
războaie cu fiare vechi 1230 
Regii construcțiilor: Snovhit 
1330 O pradă mortală 1430 
Brainiac 15:00 Cum se fabrică 
divere lucruri? 16:00 Curse 
1730 Automobile americane 
recondiționate 1830 Motoci
clete americane 1900 Vânătorii 
de mituri 20:00 Regii con
strucțiilor: Digul El Cajon 2130 
La un pas de moarte 22:00 
Adevăratul loc al crimei 2330 
Pregătirea unui raliu mondial 
2430 Radiografia unui dezas
tru 130 Tehnologie extremă
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A» ik c .tuvi»; Agenții luați la „puricat"

Deva R.P.) - De Ziua Indrâgostițllor, sfte-ul îți oferă o 
mulțime de felicitări pe care le poți transmite on-llne 
persoanei Iubite. Pe portal se găsesc 84 de felicitări 
diferite.

1 euro _____________________________ 3,3945 lei
1 dolar american________________________ 2,6105 lei
1 gram aur §5,8018 lei

Amplasarea aparatelor radar în data da
14.02.2007:

■ Agenții economici 
din județ au fost con
trolați de comisarii 
Gărzii de Mediu.

Ina Jubcone__________________________

Ina.jurcone6lnformmedia.ro

Deva - Din cei 77 de agenți economici care au ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, 70 au fost controlați de comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara. Cu toate amenințările de până acum, multi dintre ei nu au depus lunar declarațiile de mediu sau nu au autorizație de mediu eliberată ori reînnoită. „Am aplicat amenzi care depășesc 80.000 de lei celor 21 de agenti economici depistați cu nereguli. Ei vor fi controlați per-

Garda de mediu controlează agenții economici din județ (Foto: t. Mânu)manent de acum încolo și vom fi drastici”, declară Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii de Mediu Hunedoara.Din cele 3,3 milioane de lei amenzi aplicate de Gardă în decursul anului 2006, au fost încasate doar 0,6 milioane.

„Cea mai mare parte a agen- tilor economici a contestat în instanță amenda, iar judecătorii au considerat că ea poate fi transformată în sancțiune”, mai spune Moldovan.Unul din obiectivele instituției pentru anul în curs este

monitorizarea autovehiculelor care degajă noxe în atmosferă. Potrivit comisarului- șef, Garda va face de două ori pe săptămână acțiuni de control în trafic împreună cu RAR și Politia Rutieră pentru evitarea poluării atmosferei.
■ DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud Arad;
■ DN 7i Slmerla - Orățtie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea ;l 
Mlhal Emlnescu.

TQsffOJUK UIUI
227087Dispecerat apâ rece

Dispecerat apa caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

-x Urgențe 112
zPompier 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

221277.

SNP 0.5950 -2,46
SIF1 3.2800 -2,67
BRD 20.6000 -2,83
IMPACT 0.7250 0,69
BIOFARM 0.7050 -2,08
ANTIBIOTICE 1.8700 -1,58
TEL 39.0000 -1JB
ROMPETROL 0.1080 -4,42
SIF3 3.1000 -1,27
SIF5 3.4300 -2,83
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. Bl, parter (lângă QUASAR), tel.:

Factura de 
regularizare

Deva (C.P.) ■ Din a ceastă lună preturile aferente categoriilor de consum sunt următoarele: Bl-874,52 lei, B2-842.55 lei, B3-838.64 lei, B4- 833,17 lei, B5-824.17 lei, B6-807,92 lei. Aceste prețuri se plătesc pentru 1000 mc consumați. Preturile nu includ taxa pe valoarea adăugată și acciză. în decembrie 2006, prețul final reglementat pentru categoria Bl era de 911,11 lei/1000 mc, fără TVA, inclusiv impozitul pe gaze.

Calendarul fiscal al luniipot obține de la birourile de asistentă pentru contribuabili din cadrul fiecărei administrații financiare sau la telefonul 211151.
Deva (C.P.) - Agenții economici și persoanele fizice au obligația să depună până la finele lunii februarie mai multe declarații. Informații se
25 februarie
- Calcularea, reținerea și virarea impozitului pe venit, precum și depunerea 
„Declarației privind obligațiile de plata la bugetul general consolidat" - 
formular 100 - obligația revine contribuabililor persoane juridice sau fizice 
care au obligația reținerii la sursa, lunar, a impozitului pe venit;
28 februarie___________________ _____________________________________
- Depunerea fișelor fiscale la unitatea fiscală, precum și transmiterea unui 
exemplar salariaților - obligația revine plătitorilor de venituri din salarii sau 
asimilate salariilor;
- Depunerea „Declarației privind impozitul reținut pe veniturile cu regim 
de reținere la sursă, pe beneficiar de venit" - formular 20S - obligația revine 
plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, valorificarea 
de bunuri în regim de consignație, contract de agent, comision sau man
dat comercial, activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile, 
asocierea unei persoane fizice cu o microîntreprindere, care nu generează

[ p. persoană juridică etc.

Seceta actuală crește 
radioactivitatea

Bine pentru 
culturi

Deva (C.P.) - Ploile căzute în ultima perioadă, trecând peste neplăcerile create de inundațiile produse în câteva zone ale județului, sunt bune pentru culturile agricole înființate în toamnă. „Cantitatea de apă ce s-a adunat până acum în sol e mulțumitoare. Estimăm că nu vor fi probleme privind dezvoltarea culturilor agricole în județ”, a declarat Emil Gavrilă, director pentru Dezvoltare Rurală în cadrul DADR Hunedoara.
Rețetele ce nasc tensiuni

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

< verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

Începători

6 1 3 9
3 8 2 4

2 6 4 5
9 5 1 7

7 1 5
4 3 9 1

4 8 9 1 2
5 1 2 9 6

3 1

Deva (I.J.) - Lipsa de precipitații din luna decembrie a făcut ca valoarea probelor de aerosoli înregistrată să se situeze de mai multe ori peste limita normală. „La nivelul uscatului se înregistrează emisii de radon și toron, izotopi din seria uraniului și thorului, cu timp de înjumătătire de patru zile. Prelevarea probelor s-a realizat cu ajutorul unui sistem amplasat în incinta Agenției de Mediu. Cele mai mari valori au fost înregistrate în cursul lunii decembrie, pe fondul lipsei de precipitații,

al presiunii atmosferice ridicate și o clasă de instabilitate atmosferică. Deși s- au înregistrat valori imediate ridicate, ele au fost date de radioactivitatea naturală și nu de cea artificială, care este cea mai periculoasă”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara.în cazul apariției unor valori care depășesc pragul de atenționare sau a producerii unor incidente radi- ologice, la nivelul județului există o procedură pentru situații de urgență bine stabilită.

Deva (I.J.) - Pentru că are prea multe comenzi, Imprimeria Națională, cea care tipărește formularele de retete compensate și gratuite, nu mai face față. Așa s-a ajuns în județul Hunedoara la situația în care medicii de familie nu mai au pe ce să scrie medicamentele compensate și gratuite. în această situație a fost și Mircea Suciu, din Deva, care, deși cotizează de ani buni la fondul asigurărilor de sănătate, s-a văzut nevoit să-și cumpere medicamentele care i s-ar fi cuvenit de drept. „Asistenta medicală de la cabinetul medicului meu de familie mi-a spus că trebuie să mă programez dacă vreau o retetă compensată. Eu cu ce sunt de vină?”, spune Mircea

Suciu. Dr. Claudia Croitoru, medicul de familie al bărbatului, susține că nu are nici o vină de situația creată: „Eu cumpăr rețetele de la Casa de Sănătate Hunedoara. Luna aceasta am primit 2 topuri, adică 100 de rețete. Dacă îmi vin două zile Consecutiv 50 de pacienti, este foarte probabil să le epuizez”.Și reprezentanții Casei Județene de Sănătate Hunedoara sunt nevinovați, situația creată nu se întâmplă din cauza lor. „Rețetele ne sunt furnizate de Imprimeria Națională. Am primit puține luna aceasta și le-am distribuit în mod egal medicilor pentru a nu se naște discuții”, declară Ovidiu Bîndea, purtător de cuvânt CJAS Hunedoara.
Răapundam cititorilor
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AVANSAȚI

6 •
1 9

7

4 7 5 3 2

2
7 4 2

4
6

7
5

8

3 1 7 8 5
9 4

5 6

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

518629734 
764351298 
293874651 
681237945 
329546817 
457918326 
975183462 
146792583 
832465179

ncepători

5 9 3 6 7 8 4 2 1

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

Avansați

Calitatea de asigurat medical
■ Cititorii Cuvântului 
Liber solicită informații 
legate de sistemul de 
asigurări medicale.Deva (C.P.) - Teodora Cuș- pănaru din Hunedoara dorește să afle dacă poate beneficia de ajutor financiar pentru operația de piatră la rinichi, având o pensie foarte mică de sub 100 de lei noi, lunar.Răspunsul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Hunedoara: „Doamna Cușpănaru este pensionară, deci beneficiază de calitatea de asigurat. Astfel poate solicita efectuarea intervenției chirurgicale în mod gratuit. Alt gen de ajutoare financiare nu se acordă, indiferent de nivelul

Pensionarii sunt persoane asigurate medicalvenitului pe care îl deține o persoană”.NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (a- cestea 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 adrian.salagean@inform- media.ro.

Mersul 
trenurilorDeva (C.P.) - Din cauza unor lucrări la infrastructura căii ferate, începând cu data de 19 februarie, trenurile personale 2185 și 2182 care circulă pe distanța Sime- ria-Lugoj și retur vor suferi modificări privind orariile de circulație. Astfel trenul 2185 va avea ora de plecare din statia Simeria la ora 15,07, iar trenul 2182 va avea ora de plecare din stația Lugoj la ora 03,46. Pasagerii trebuie să solicite la stațiile și agențiile CFR informații privind rutele și orariile trenurilor, precizează Vaier Venter, șef divizie CFR Călători.

Ina.jurcone6lnformmedia.ro
mailto:adrian.salagean@inform-media.ro
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• Dragobete. Aproape 25.000 de flutu
rași și 4000 de baloane roșii în formă de 
inimă vor fi împărțite în județul Hune
doara de membrii organizației de tineret 
a Partidului Liberal Democrat (PLD), în 
cadrul unei campanii de informare referi
toare la sărbătoarea Dragobetelui. (M.S.)

■ Un lucrător de pe o 
autobasculantă s-a plic
tisit de lucru și a ador
mit în cabină.
CăUN BlCăZAN '

Alerta se 
mențineDeva (M.S.) - Primăriile din bazinul hidrografic al râului Crișul Alb vor rămâne în alertă hidrologică până joi dimineața, la ora 7.00, potrivit specialiștilor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara. Autoritățile locale vor trebui să aibă serviciu de permanență la sediul primăriilor^ iar comitetele locale pentru situații de urgență vor trebui să fie pregătite pentru intervenții, în caz de nevoie. Crișul Alb se afla ieri sub cota de atenție în aproape toate zonele, cu excepția localității Vața de Jos. Monitorizările au arătat însă că apele scad cu câte zece centimetri pe oră. în comuna Criș- cior apele s-au retras sub cota de atenție, iar pompierii au scos apa din beciuri și fântâni.

Alunecare 
de teren
Băița (M.S.) - O casă 
și o gospodărie ane
xă din satul Ormin- 
dea au fost afectate 
marți de o alunecare 
de teren care s-a re
activat în urma ploi
lor căzute în ultimele 
zile. Una dintre case, 
locuită de un bătrân, 
a fost evacuată pen
tru că prezintă cră
pături în pereți, iar 
geamurile au fost 
distruse, a spus pri
marul comunei Băița, 
Damian Diniș. „Pro- 
prjetarul casei afec
tate a fost mutat în- 
tr-o cameră liberă de 
la căminul cultural 
din Ormindea. Casa 
nu mai poate fi locu
ită, îți este teamă să 
intri în ea", a spus 
primarul localității. în 
a doua situație, țasa 
prezintă mai multe 
fisuri în pereți, dar a- 
lunecarea de tereri a 
distrus un șopron. 
Primăria Băița va 
comanda unor firme

. specializate în geolo
gie efectuarea unor 
măsurători și studii 
pentru stabilirea 
cauzelor care au dus 
la producerea alu
necărilor de teren, 
precum și măsurile 
ce pot fi luate în ve
derea stopării acestor 
fenomene.

Deva - Deși viceprimarul municipiului Deva, Florin Oancea, promitea la finele a- nului trecut că lucrările la rețeaua de canalizare din cartierul Nicolae Grigorescu vor fi terminate până la începutul lui 2008, ritmul în care se lucrează în zonă nu le dă speranțe locatarilor cartierului că se vor bucura de canalizare în primul an de integrare europeană. Și asta pentru că unii dintre muncitorii firmei care se ocupă de lucrări au tras utilajele pe dreapta și... dorm în ele. „Lucrările tărăgănează de foarte mult timp pentru că
O tradiție

A

Pompierii luptă cu apele

■ Rețeta fabricării 
virșlilor de Sălașu a 
fost transmisă din ge
nerație în generație.

Sălașu de Jos (T.S.) - Din cei 14 producători de virșli din Sălașu de Jos, doar doi au depus actele necesare autorizării. Cea mai cunoscută familie din zonă care produce virșli este familia Iovănescu. Aceasta împreună cu familia Stoica încearcă să facă din <virșlii de Sălașu> o marcă europeană. „Avem autorizații de funcționare și toate avizele necesare pentru a produce 

muncitorii o zi lucrează, iar alta stau. Au distrus trotuarele, zonele verzi și gardurile, dar văd că nu se grăbește nimeni să remedieze situația. S- au apucat de lucru acum o jumătate de an și nu cred că vor termina curând dacă lucrează așa încet”, spune nemulțumit Grigore Marton, un locatar al cartierului.
își fac de capPancarta cu inscripția „șantier în lucru” și afirmațiile vi- ceprimarului Florin Oancea că „excavatoarele sunt acolo” nu denotă faptul că se și lucrează cu adevărat. Gropile făcute de utilaje s-au umplut cu apă și constituie un adevărat pericol pentru populație. în plus de asta lucrătorul de pe excavator este acuzat de localnici că nu-și vede de treburile pentru care a fost trimis aco-
„ucisă" devirșli. încercăm însă să facem din acest produs o marcă europeană”, spune Stoica.
Tehnologie vecheVirșlii se fac din carne macră de oaie, dar carnea se prepară doar după ce stă două zile la rece pentru macerare. Carnea se malaxează, se condimentează, după care se introduce în intestine de oaie, apoi virșlii se răsucesc pe mână, pentru a forma perechi. Fiecare pereche se taie, se pune pe bâte de lemn și se ține la cuptor timp de două ore. Cuptorul se arde doar cu lemn de fag uscat. Aceasta este o

Pe unul din lucrători îl „muncea" un vislo. „A scos cu excavatorul o riglă metalică de susținere a unui gard pe care a valorificat-o la un centru de colectare a fierului vechi. Când l-am a- tenționat să nu facă asta, a sărit la bătaie. Autoritățile locale trebuie să se implice nu
integrare parte din tehnologia preparării virșlilor. „Este o tehnologie folosită și în urmă cu 100 de ani. Cu toate acestea, nu știu în ce măsură vom reuși să obținem atestat pentru a- cest produs. Este nevoie de mulți bani și de o documentație foarte stufoasă”, spune Iovănescu. Bărbatul mai spune că, înainte de aderare, aici, la Sălașu, veneau oameni din toate colțurile țării. „Au venit chiar și cei de la Pleșcoi, celebri pentru câmații lor. Au gustat din virșlii noștri și au spus că sunt de două ori mai ților de Pleșcoi încearcă s facă din produsul lor o marc btini decât carnații lor. Știu Că europeană. Dar nu știu da« acuma și producătorii bârnă- Vor reuși”, spune Iovănescf

doar în asigurarea bugetul pentru astfel de lucrări, ci în modul în care se efectuea: lucrarea propriu-zisă”, spui Grigore Marton. Pentru rezc varea problemei canalizării: Deva, primăria a alocat un b get de 50 de milioane de eur

Adio virșli de Sălașu

Valentine's 
Day
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Valentine's Day - o zi a 
tuturor îndrăgostiților

E ziua îndrăgostiților

Dedicații• „Pentru tine, mă numesc DRAGOSTEA și locuiesc în Calea Lactee, pe Strada Stelelor. Dincolo de nori și dincolo de stele voi duce dragostea mea pentru tine. Plângi și te iubesc mereu, râzi și vei fi mereu în sufletul meu. Te sărut divin!”Diana (Deva)• „Vreau să fiu sclava taVreau să fii sclavul meuVreau să fim sclavii iubiriiVreau să fim sclavii menirii”Corina (Deva)

■ Ziua îndrăgostiților 
este marcată de ziarul 
noastru prin publicarea 
mesajelor forumiștilor.

Deva (S.B.) - Gândurile de dragoste ce au fost trimise prin intermediul publicației „Cuvântul liber”, ca răspuns la inițiativa redacției în cadrul rubricii „Un Valentine's fericit alături de cel iubit”, le publicăm astăzi, în acest spațiu special destinat. Cititorii care au apelat la forumul nostru de pe site-ul www.hu- on.ro au, deci, privilegiul ca dedicațiile transmise persoanei iubite să fie publicate.
*

* *
„Visuri,,Am realizat că nu există suficiente cuvinte să îți spun cât de mult „TE IUBESC”Cât de mult țin la tineCât de mult am nevoie de tine...A mai trecut o ziAm mai întors o pagină neagră din viața meaLacrimile curg în continuareCa o ploaie după o secetă îndelungatăTotul se învârte în jurul meuSunt ca într-un roller-coster, iar eu sunt un șurub care este piesa de rezistențăSunt o bucată mică dar atât de importantăCând sunt în preajma ta, tu îmi dai acest sentimentCă eu sunt cea mai importantă,

Fiecare atingere a ta, zâmbet, orice mă face să zâmbescTu mă faci să zâmbesc orice ar fi, indiferent cum m-aș simți: tristă, fericită, oricum...Aș vrea uneori să dau timpul înapoi ca să repar orice greșeală, dacă am făcut una,Doar pentru ca să fie totul la fel cum era înainteCând eram cu tine eram împlinită, fericită, bucuroasă că trăiesc, că ești alături de mine...Uneori aș vrea să mă transform într-o libelulă și să zbor cât mai departeSă uit de tot și toate, să nu îmi mai pese de nimeni sau nimicNu mai vreau nimic altceva decât să fiu în brațele tale din nouSă mă săruți cu buzele tale catifelate și cu o aromă de nedescrisSă mă mângâi și să îmi spui cât de frumoasă suntPentru că eu te voi aștepta de acum până la sfârșit să te întorci la mineȘi îți promit că nimeni altcineva nu o să mai fie în locul tăuPentru că nu cred că eu aș putea să mai simt așa ceva pentru un băiatPentru că prea mult te iubesc și prea mult însemni tu pentru mine... (Andreea D.)
*

* *
„Tot..”Mă doare atât de tare să îl iubesc așa de mult și să știu că și el are aceleași sentimente față de mine și că ne

Trandafirii - florile îndrăgostiților comportăm ca doi amici, iar acest lucru mă doare și mai tare.Simt cum încep să mă sting ușor, lent și durerosMi-e dor de noi doi ce eram cândvaMi-e dor de clipele dulci ce le-am avutMi-e dor de buzele tale dulci și amareMi-e dor să simt dragostea ta Ce mă apasă din ce în ce mai tareȘi din nou simt cum mă pierd printre gânduri, vise, speranțeMă pierd în „tot” fără tine Tu ești „tot” ce am, aerul, apa, visul și speranțaȘi nu vreau să te pierd Căci sufletul o să-mi întuneciîntr-un întuneric nesfârșit și receCu un început frumos și un sfârșit tragicSimt cum mă uiți, uiți de noi, noi doiMă doare tare acest lucru „Tot” ce a fost între noi doi Noi doi, cândva, unde iubirea învingea și străluceaIubirea ce strălucea acum este pălită de singurătateȘi simt din nou un gol in

stomacSimt cum nu mai sunt, cun nu mai exist când nu eșt lângă mineSimt tristețe în mine, îi interiorul meu, iar sufletu plânge de singurătateSingurătate dureroasă ș sângeroasăDar atunci stau și mă gân dese la tot ce a fost frumosFrumos între noi doi ce eram cândvaȘi atunci din nou... un fioi rece mă trezește la realitateLa viața mea fără tine în et tristă și singuratică, iubindu te la fel de mult ca în prime zi Prima zi, prima iubii*.,  primul sărut, primul „tot”Căci tu asta însemni pentru mine „tot”Tu ești un „tot” în care mă definesc, pe care îmi place să îl admir și să îl iubesc la nesfârșit ...M-am săturat deja să visez, să sper la ceva aproape imposibilNu mai știu ce să fac, cum să fac... sunt inutilăMă pierd și mă las dusă de val către tineCu „tot” eu însemn „tot-... (Andreea D.)

http://www.hu-on.ro


Nasu atacă mafia din fotbal
A

k • Daria la senioare. Campioana 
României la șah categoria 10 ani, Daria 
Vișănescu, de la Comexim Lupeni, va par
ticipa între 16 și 25.02 la CN de Senioare 
de la Amara. „Dacă va face măcar 4 
puncte din cele 9 posibile va fi un rezul
tat foarte bun", comenta antrenorul 
Gh.Șcurhan. (C.M.)

• încă o victorie. FC Corvinul a obținut, 
ieri, a doua victorie în cadrul stagiului din 
Grecia, învingând cu 5-0 pe Porto Carras 
din liga a IV-a elenă. Golurile Corvinului 
au fost marcate de Pribac, Pepenar, M. 
Dăscălescu și Cristea. Luni, în primul joc, 
Corvinul a trecut cu 6-0 de Felix Nikiti, iar 
azi va întâlni pe AG Nikolaos. (C.M.)

■ Președintele FRF vine 
azi la Deva, după ce a 
făcut declarații incendi
are la Pitești.

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Mircea Sandu, președintele FRF, ales recent și în CE al UEFA, va fi prezent, azi, la Deva la o întâlnire cu reprezentanții cluburilor din seriile V și VI ale Ligii a III- a. Nașu și-a început seria înâl- nirilor cu președinții cluburilor din Liga a IlI-a, luni, la

Trei culturiștiî deveni în 
loturile naționaleDeva (C.M.) - Soții Felicia și Petrișor Popa și Viorel Ristea, toți legitimați la CS Body Building Deva, au fost selecționați și în acest an în loturile naționale de culturism ale României. Cei trei au astfel dreptul de a participa la concursurile internaționale care se vor derula în 2007. „Prima competiție majoră din acest an va fi Campionatul Balcanic programat în Macedonia în luna martie și la care va fi prezent Viorel ' Ristea care va concura la categoria 100 kg.Urmează apoi participarea celor trei deveni la etapele zonale și finale ale CN și la celelalte competiții internaționale din acest an. Pentru a repeta rezultatele bune din 2006 avem nevoie de primirea cât mai urgentă a fondurilor care ne-au fost aprobate de Consiliul Local Deva”, afirma Valentin Gută, președintele clubului devean care a participat la începutul acestei săptămâni la Adunarea Generală a Federației Române de 'Culturism și Fitnes.

Luptă strânsă 
la O Șah

Deva (C.M.) - Maestrul FIDE Iuliu Hegheduș, maestrul Internațional Codruț Florescu și candidatul de maestru Ioan Adam par a fi favoriți și ai ediției 2007 a CJ de Șah care a început la finalul săptămânii și se va încheia duminică, 18 februarie. „Hegheduș și Adam au câte 3,5 puncte din patru posibile după primele patru runde, iar Florescu are 2,5 puncte din trei jocuri, pentru că și-a amânat o partidă. Pe unul din primele locuri se află și Mihai Ismănes- cu cu trei puncte din patru posibile, astfel că lupta pentru podium va fi acerbă”, comenta Cor- neliu Hotăran, președintele Comisiei Județene de Șah. Vom reveni cu amănunte. .
Kicîrtf . . 

Pitești, unde a făcut declarații dure la adresa matrapazlâcurilor din fotbal. “Atenție la mafioții care vă iau banii și spun că vă rezolvă diferite probleme la Federație. Vă păcălesc. Mie nu mi-a dat nimeni niciodată vreun ban”, a spus Mircea Sandu, moment când un personaj din staff-ul FRF a intervenit cu o glumă: „Am luat eu banii”.
Discurs schimbatCu un discurs radical schimbat probabil de statul' de membru al CE al UEFA, Mircea Sandu i-a atacat dur și
Jiul a făcut scor cu o 
echipă din Austria
■ Formația antrenată 
de Marin Tudorache a 
învins cu 11-0 o echipă 
din liga a treia.

Antalya (C.M.) - Jiul a obținut a doua victorie din cadrul stagiului de pregătire din Antalya, impunându-se

Dulcea a marcat cinci goluri

Mircea Sandu (Foto: CDpe arbitri. „Trebuie să-i spuneți aici pe cei care vă cer 

ieri, cu scorul de 11-0, în fata echipei din liga a treia austriacă, Union Stall. Cinci dintre golurile Jiului au fost marcate de Dulcea ’2, ’4, '48, '65 și '82, celelalte șase fiind reușite de C. Petre '16, Koni- cika '55 și '68, M. Voicu '60, Pâcleșan '63 și Apetri '80 din penalti. în primele trei partide ale turneului din Turcia, Jiul reușise o victorie (2-1 cu SC Altach din prima ligă austriacă), un egal (1-1 cu NK Siroki Brijeg din Bosnia - Hertegovina) și suferise o înfrângere (0-1 cu Dinamo Brest din Belarus).în partida cu formația austriacă din liga a IlI-a, antrenorul Marin Tudorache a folosit următoarea formulă de echipă: Anton - Kalai, Mihart, Konicika, Teușan - Mircea Voicu, Pâcleșan, Bic- falvi, Ciprian Petre - Paleacu, Dulcea. Au mai jucat: Apetri, Tonca și Militaru. 

bani, icre negre, icre roșii... Trebuie să-i ardem și să îi dăm afară din această activitate pe respectivii arbitri. Una e să facă greșeli neintenționate, și alta e să ceară bani și să fure”, a spus Nașu.Și după atâta avânt revoluționar, Nașu și președinții cluburilor au petrecut, în noaptea de luni spre marți, până la ora 3 dimineața, la Crama Muntenia din Pitești, în compania balerinelor și lăutarilor, fiind tratați cu țuică, vin și whisky. Rămâne de văzut ce va fi astăzi la Deva.
Al șaselea la CM

Petrila (C.M.) - Dorin Virgil, component al secției de popice de la Inter Petrila și al Lotului Național al României, a ocupat poziția a șasea în întrecerea masculină din Cadrul Cupei Mondiale de seniori de la Kla- genfurt (Austria). Performanta este considerată cel mai bun rezultat la masculin pe anul 2007 pentru un popicar român. “Pentru România, la masculin locul obținut de sportivul din Valea Jiului este mai mult decât mulțumitor”, a declarat antrenorul sportivului I Marcel Dobrică. La Cupa Mondială au participat 1 sportivi din 16 țări, i România ocupând locul al șaselea în competiția pe națiuni, a precizat, secretarul general al FR de. Popice și .Bowling, ©jffin Nov® ’
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MICĂ PUBLICITATE /8miercuri, 14 februarie 2007
Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, ultracentral, Bdul Decebal, bl. 22, ap. 79, 
preț negociabil, fără intermediari, apartament 
pentru orice gust Tel. 0724/848493,219764, Deva. 
(T)

• proprietar, Deva, zonă ultracentrală, 
super amenajat, 50 mp, etaj 2, preț 150.000 
ron, merită văzut. Tel. 0765/562060. (7/13.02)

• ultracentral, mobilat, utilat, pe termen lung, 
chirie și garanție în avans, exclus intermediari. 
Tel. 0722/779379. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. T el. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie + faianță, et 2, zona luliu Maniu, 
preț 1,350 mld., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, b-dul Decebal, et 3, st 55 mp, 
contorizări, preț 42.500 euro, tel. 0726/710903. 
(Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, ușă metalică, parchet laminat, 
gresie, faianță, et 2, zona 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, lavabll, parchet balcon 
închis, mobilă nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et 2, semidec., faianță gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică izolat preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona piață centrală termică dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dac, parchut faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona l. Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semldec,CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• dreult gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mll, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Go|du, etaj Intermediar, cu balcon mare 
închis, termopan, parchet, nu are modificări, 
bine intreținut, ocupabll Imediat, preț 120.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Emlnescu, etaj 2, balcon 
mare, centrală 'termică, bucătărie mare, 
parchet, gresie, faianță preț negociabil, tel. 
0788/165702,0740/535095. (A4)
o decomandate, zona 22 Decembrie, 62 mp, cu 
balcon mare închis, parchet nu are modificări, 
bine intreținut ocupabll Imediat preț 140000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Goldu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 118.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808 (A4)
o zona MârășH bucătărie modificată balcon 
mare, închis, ocupabll Imediat parchet preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etajă zona Zamflrescu, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare șl electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron negociabil, tel. 0723/251498. 
0745/302200. (A4)
••tal ă cu Intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stelar în camere, Igienizat recent, 
ocupabll repede, preț 108.000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498 232808(A4)
• cantraiă termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Emlnescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684 (A5)
• «ta| 1, încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje, 
Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• contorizări, parchet repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• doc, «taj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet lulul Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon taclto, beci, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684 (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semldec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Uc. Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324 (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• sdec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță, 
geamuri termopan, CT, parchet laminat, vedere 
pe 2 părți), etaj 3, zona Gojdu, preț neg., tel. 
0740/317.314. (A9)
• dec, camere cu parchet, contorizări integrale, 
etaj intermediar, Bd. I. Maniu, Deva, preț neg., 
tel.231.800. (A9)
• dec., amenajat modern (CT, termopane, aer 
condiționat), mobilat, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva, preț 150.000 Ron, tel. 231.800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Braă modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
0,54/613.366.0788/040.400 0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
0740/535095, (A41

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandată bucătărie, baie, în Rapoltu
Mare, lângă Primărie, în centrul comunei, parter, 
preț 25.000 ron. Tel. 0254/264003. (T)

• decomandate, hol central, 2 băi, 2 
balcoane, debara, cămară Deva, Bdul 22 
Decembrie, bl. 26, etaj 2, preț 60.000 euro. 
Tel. 0723/618612,0254/261598 după ora 17. 
(9/1302)

• agent, decomandate, mobilat, totul nou, 
zona Sala Sporturilor, Deva, Bl. Al, preț 
38.000 euro, negociabil. Tel. 0721/421955. 
(10/13.02)

• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrală termică, parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, tona Liliacului, amenajat, balcon, 2 băl, 
preț 168000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Minerului, etaj intermedair, 
balcon, centrală termică preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128000 RON, tel. 
0740/013971.(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremoparie, ușă metalică amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
■ dec, gresia, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dac, 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)
• dKOmandate,. 2 băl, centrală termică, 
termopan, ?he> gresie, faianță zona 
Eminescu, preț 210.000 ron negociabil, accept 
credit Ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• apartament 3 camere cu garaj, st-160 mp, 
zona 22 Decembrie, etaj intermediar, cu centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță 3 
balcoane, 2 băi, poziție deosebită zonă liniștită 
preț 80.000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200,232809. (A4)
• zona Udo vedere pe 2 părți, bucătărie modi
ficată centrală termică termopan, ușă metal, 
parchet, gresie faianță'preț 150.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
■ circuit, etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7) '

I • zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec., baia (gresie, faianță), termopane, 
camerecu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva preț 155.000 Ron, neg., tel, 231300 (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală BRAD, 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(410.

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. 0730/47427- .1740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva zona piață garaj sub bloc, etaj 2, 
centrală termică amenajat integral, preț 80.000 
euro, negociabil. Tel. 218760,0743/093702. (T)
• tranafonnat In 3, living, termopane, centrală 
termică, mobilat și utilat la cheie, preț 235.000 
ron. Tel. 0745/253413. (T)
• centrală termică parchet, gresie + faianță, 
garaj, boxă et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Gojdu, et 1, parchet 2 băl, 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)
• semldec, parctwt, apometre, et 3, zona Gojdu. 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• d«c, 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 băl preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• «ta| 2, zona Eminescu, cu balcon mare închis, 
centrală termică parchet fără modificări, sau 

amenajări, poziție deosebită accept credit 
ipotecar, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• d«c, «ta| 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• «taj 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 

noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona l Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec., 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Proaresul. preț 55.000 euro neg., tel. 231300. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică, 130 mp, 240.000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

• 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 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 128.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, bucătărie, teren 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 2 camere, bucătărie,.anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003.230324. (A7)
• zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• constn>c|i« 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• constracțl* * 1M0, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• în Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST - 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• ingentîn Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Parc, Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST - 580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț.iSO.O'B euraneg., tel. 
231800,0740/317313. (A9) — KiSua-
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040490. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă. 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șurt, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788'040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
București, 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 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613368 
078® 'O4O490.0788/158483. (A10)

• casâZcamere,grădină 800 mp plus teren 2700 
mp, Sarmizegetusa sau schimb cu garsonieră în 
Deva Tel. 0722/461536. (T)
• casă In Jimbolia, județul Timiș, grădină garaj, 
bucătărie de vară dependințe toate în beton și 
electrificate, centrală pe gaz, preț 55.000 euro. 
Tel. 0788/940104. (T)

Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat. tel. 215212. CAV

Vând case la țară (17)

• casă 3 camere, anexe, jpădtaă, comuna 
Dobra, sat Stretea, nr. 1, preț negotiabl Tel 
283312.(3/74)2)

H piraeus
BANK

Piraeus Bank România - membră a Grupului Piraeus, 
unul dintre cele mai puternice grupuri tînanciar-bancare 
din Grecia - demarează procesul de recrutare pentru 
următoarele posturi deschise în Sucursala Deva:

Ofițer Credite IMM
Cerințe:
• Experiență anterioară (1-2 ani) pe un post similar în 

sistemul bancar sau doi ani experiență în contabilitate;
• Studii economice superioare;
• Bune cunoștințe de limba engleză și abilități de operare 

PC (pachetul Ms Office).

Ofițer Vânzări
Cerințe:. s
• Bună experiență în vânzări în domeniul bancar sau 

asigurări;
• Foarte bune abilități de comunicare și atitudine pro-activă;
• Studii economice superioare.
Aplicațiile (curriculum vitae + scrisoare de intenție) pot 

ti trimise pe adresa de
e-mail: iuliana.balan@piraeusbank.ro, sau prin fax: 

(021) 303 68 29, nu mai târziu del9.02.2007.

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)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec., bucătărie, faianță gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• dea, amenajată etaj intermediar, zona Dacia 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona I.Maniu, 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
fintermediar, Oacia preț 20.000 euro. tel. 
10741/154WW8, seară (®

• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• bd. 22 Decembrie, dec,, et. 4/8 s=46 mp, 
balcon, amenajat contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 RON, tel. 
0745/367893.(A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semldec, parchet CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mit, 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)
• dec, apometre, faianță, bucătărie mărită, 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg,, tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, compusă din hol, cameră, bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5). . ,
• de lux, complet mobilată și utilam, tot.. ,iou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zona ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, teL. >23400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, Deva, preț 
21.000 euro neg., tel. 231.800,0740/317314. (A9)

Cumpâr garsoniere (20)

• foarte urgent garsonieră in Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730^474275,0740/535095. (A4)
• dec., zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/61307S"'-_^.4A0.0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

• 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)
• grădină In Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (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 Băcia, la 15 km de Deva, apă 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• Intravilan, Tâmpa, 162 A+B, 4000 mp, cu 
construcție nouă, 140 mp utili, curent 380, apă 
curentă canalizare, gaz (toate racordate), 10 
euro mp. Tel. 218165, după ora 20. (T)
• loc de casă in Hunedoara, 3500 mp, fs 21 m. 
apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită Tel. 
0723/005657,0747/191372. (T)
• pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004 (Al)
• intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, intre case, 
preț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent gradină + 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 ta Deva, zona, Eminescu, parcelat de la 
500 mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

HERAL CONSUL IPURL lichidator judiciar al SC METACOM SRL, cu sediul în Lupeni, str. Aleea Narciselor, nr. 10 A, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin licitație, publică în data de 
16.03.2007, ora 12.OO, la sediul Tribunalului Hunedoara a următoarelor active ale societății:1. Apartament 3 camere, situat în Lupeni, Str. Viitorului, bl. M2, sc III, ap.43, parter = 22.5OO RON.2. Dispozitiv de îndoit și modelat metale = 4200 RON. Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

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)

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

caută DIRECTOR GENERAL în vederea angajării pentru o firmă franceză ce se va implanta în județul Hunedoara. Cerințele postului sunt:inginer electronistcunoștințe de limba francezăFirma este specializată în producția de cartele electronice.Cei interesați pot timite CV și scrisoarea de intenție la: S.C. Nodes-lnvest SRL Deva, str. Victor Șuiaga, nr. 1OA, cod poștal 330161, tel. 0742/775.145, fax: 0254/235822, email: 
septimiu lascauaanorom.ro

(79140)

HERAL CONSULT IPURL lichidator judi ciar al SC MULTICASH SA, cu sediul în Petroșani, str. M. Viteazul, nr. 3, jud. Hunedoara, organizează vânzarea prin licitație publică în data de 16.03.2007, 
ora 11.00, la sediul Tribunalului Hunedoara, cam. 119 a următoarelor bunuri:1. Mașină de numărat bancnote = 838 lei RON.2. Pompă benzină = 4520 lei RON.

3. Aspirator .Bflinbaw = 2100 iei ron4. Rezervor cilindric carburant = 520 lei RON Prețurile menționate mai sus nu conțin T.V.A.Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători la sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807, 0744/861763, fax 0254-206241.
(79SB

mailto:iuliana.balan@piraeusbank.ro
lascauaanorom.ro
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• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• intravilan, in zonă pitorească, st=4.400 mp, la
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• st=17.000 mp, la Ikm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială, preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  <A5)
• intravian,laDN7,st3041mp,fs90m,cunr.de 
"asă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 

țe cu proiect ți 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. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuh i spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva, zona Dorobanți, S-220mp,F-
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)

■ >

• I lent, teren intravilan, Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă, între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
ț Brad, intravilan, 22 ari, pe șosea Brad-Crișcior, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în sat 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv telefon 
0254/613366, 0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
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 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termici canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 

215212. (Al)
• hal*  de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, gruo 
sanitar, preț 15.000 euro. tel. 0745/786578 (A8)

Cumpăr teren (22)

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

Imobile chirii (29)

• caut pentru închiriat apartament 2 camere 
nemobilat sau garsonieră nemobilată, ofer înte 
80 - 100 euro. Tel. 0727/266720. CD
• închiriez apartament 4 camere decomandate, 
in Deva, centrală termică, garaj, 2.băi, mobilat și 
utilat, pe perioadă de minim 6 luni, la 350 euro. 
Tel. 0721/055313. CD
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, cu centrală termică, preț 
200 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)

• închiriez cameră cămin, Dacia, Deva, plus 
garanție. Tel 0720/303467. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilate, utilate, contorizări, 
Deva I. Maniu (Tineretului), etaj 2, preț 130 
euro/lună. Tel. 0742/744353. (T)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere. 
Boul Decebal, zonă ultracentrală, complet 
mobilat și utilat, centrală termici tv color, preț 
20 euro/lună Tel. 0720/812063. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată Bdul 
Decebal, contorizări, fără intermediari. Tel. 
0254/216314, Deva, a)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată, 
utilată repartitoare, balcon, Deva zonă centrală 
preț 100 euro/lună Tel. 0721/055313. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial Deva 
lângă piață Bdul Decebal, preț 250 euro/lună 
Tel. 0722/968910. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, la bule
vard, zonă circulată amenajat, 42 mp, preț 350 
euro/luna Tel. 0720/812063. (T)
• garsonieră Deva complet mobilată, 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere. Deva mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3' camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
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• 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 comerciali 
(26)

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

Imobile schimb (30)

• casă 6 camere, 2 cămări, cameră pentru 
baie, pivniță 3 focuri gaz, 10 ari curte, 30 ari 
grădină din Șibot cu apartament în Deva, 
central, negociabil. Tel. 217771, după ora 20. 
(6/7.02)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1992, stare bună de 
funcționare, preț 3700 lei, negociabil. Tel. 
0721/856802.

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

Sala de conferințe a CCI & A Hunedoara

• Soluții de finanțare bancara si nea bancara Eveniment

• Salarii de finanțare nerambursabila Ottha Petcu
•Soluții de comunicării si date TeVFax: 021 25 25 882
• Sobrii de promovare a afacerii Fax 021 25 25 884
• Solarii de recuperare a creanțelor comerciale °723 388 415
• Consultanta finanțări otilta.petcu@btldesign ro
• Fonduri structurale si de coeziune www.btlde9gn.ro
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Super oferte la Flexicredit!
Vino în perioada 15 ianuarie - 28 februarie 2007 la Raiffeisen Bank și beneficiază 
de super oferte la creditele de nevoi personale:

■ La creditul de 5.000 euro economisești 350 euro". Rată lunară de numai 68.59 euro!
• La creditul de 10.000 euro economisești 2.080 euro*  Rată lunară de numai 126,14 euro! 

în numai 24 de ore! Fără avans, fără girant, fără justificări!

‘Reducere la suma fatala rambursata în cazul unut credit standard de nevoi perxonnU nenominalîxafe,, 
acordat pe o perioadă de IO am.

D;A,E. 15,86% pentru pachetul promoțional da 5.000 euro,, acorda! p® o perioadă de IO ani:
D.A.E. 13,55% pentru pachetul promotional de 10.000 euro, acordat pe o perioadă de IO ani.

Raiffeisen 
BANK

Banca ta de încredere

Sună acum Io 0800 802 02 02
www.raiffeisen.ro
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• vând autotutam Dacia 1301TLX, af 1990, preț 
negociabil. Tel. 0720/400457. (T)
• vând Dada 1310 TX, af 1988, culoare G 48 ori
ginală, 28.500 km parcurși, unic proprietar, acte 
la zi, mașină de garaj, preț 6500 ron, negociabil. 
Tel. 220696. (T)

• vând mHgenerator de acetilenăși trusă de 
tăiere-și sudură oxiaceti I en ică, preț 500 ron. Tel. 
0254/231750. (T)
• vând semănătoare cartofi pentru tractoare de 
15 ■ 20 CP și pluguri noi și second-hand pentru 
tractoare de 15 - 65 CP. Tel. 731494. (T)

Auto străine (37)

• vând Cttroen C3, af 2003, vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cielo plus diferență Tel. 
0744/125690. (T)
• vând Opd Ascona, 160.000 km parcurși, capa
citate 1297 cmc, preț 1500 euro, negociabil. Tel. 
214253. (D
• vând Votat 244 GL, CI, numere noi, piese de 
schimb; casă, grădină, dependințe, teren arabil, 
pădure și polizor trifazic, diametrul 300, nego
ciabil. Tel. 0721/614402. (T)

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

• vând tractor U 445, plug cu 2 brăzdare. grapă 
remorcă monoax, container pentru tiranți, 
mașină cusut Ileana, placaj marmură Rușchița 
300/300/100 = 10 mp, 0722/502995. (T)

Garaje (43)

• vând urgent garaj metalic din tablă zincată. 
Tel. 229611,0740/953297. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Mobilier și interioare (47)

■ vând mașină de plantat cartofi, mașină 
de scos cartofi, cositoare centrifugă 180 m, 
mașină de erbicidat de 450 litri și un scuter 
Honda Lead. Tel. 0723/378752. (3/12.02)

• vând 2 bucăți fotolii fixe, stare bună asigur și 
transport, preț 199 ron bucata. Tel. 225578, 
0744/934462,0726/551701. (T)
• vând 5 uși interioare și 2 uși intrare în aparta
ment, dimensiuni 2000/780 mm și 2050/930, preț 
avantajos. Tel. 0254/227337. (T)

ÎMPREUNA in afaceri

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR C A ROSETTi Ni. 2 ' CEANGAI) Tel 227 929
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Prinț publicitar de 
mari dimensiuni 

postare - autocolame - mesh 
bannere - panouri

Comandă până la 28 februarie și 
(74875) Ai 10% reducere !

COLMACO covoare t jsnâdie

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORSI

■ tJUmAmi pvc p Aumiâiiu raonu rihau
■ «UI T1RUOMN ■ JMLUZRU VERTICALI ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(74869)

• vând dulap cu vitrină birou, ladă frigorifică 
preț negociabil. Tel, 0745/084177,228922. (T)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 3,3/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. CD
• vând fotolii, măsuță bufet bucătărie cu 3 uși, 
frigider Minsk, combină frigorifică Electrolux, 
stare foarte bună prețuri mici. Tel. 218760. (T)
• vând moHâ 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)

• trancport mobilier, materiale, cu auto de 1,21 
și 14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând MP4 player cu radio FM, redare poze și 
filme, reportofon, jocuri, capacitate 1GB, 245 ron 
și MP3 player, preț 145 ron. Tel. 0723/360575, 
0741/461948 (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

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

Electrocasnice (56)

• vând agregat 600 vați pentru ladă frigorifică 
echipat complet cu capsulă nouă ofer garanție, 
preț 100 euro. Tel. 218165, după ora 20. (T)
• vând Mgkter Arctic 2401, motor nou, preț 200 
ron și bicicletă fete 12 ■ 14 ani, cu 100 ron. Tel. 
0745/231097. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

e vând 20 familii albine. Hondol, nr. 140. (T)

Altele (61)

• cumpăr vom de lut, obiecte de mobilier, 
mașini și utilaje țărănești, toate vechi. Tel. 
0722/148381,0724/560870. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică Tel. 
0254/218172, după ora 18. (T)
• vând chiuvetă picurător stânga, 2 apometre 
apă caldă colecție discuri pik-up mari și mici. 
Tel. 0729/915717. (T)
• vând iau de masă din macrame ovală dimen
siuni 93/67 cm. Tel. 213377. orele 20 ■ 21: (T)
• vând mașină de cusut Naumann seria 705, 
ceas Doxa damă extraplat elvețian.mașlnă de 
spălat din plastic. Tel. 224643. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Fîntînă Elena Se declară nul. (4/13.02)
• pierdut camei șomaj pe numele Macovei 
Valeriu. Se declară nul. (2/13.02)
• pierdut poftă RCA pe numele Vințan losif Gelu 
eliberată de Asirom SA Deva Se declară nulă 
(11/13.02)

Citații (63)

• Pârâta IdHa Cristina este citată la Judecătoria 
Hunedoara în data de 26.02.2007, dosar nr. 
145/243/2007, în proces dedivorț cu reclamantul 
Idita Marin. (1/13.02)

Prestări servicii (72)

• acord meditații la limba română pentru testul 
național de capacitate si limba franceză toate 
nivelele, preț convenabil. Tel. 231597. (T)
• COSMIN: transport persoane în Italia, preț 110 
euro, doar cu buletinul, rapid și sigur. Tel. 
0729/339973,0727/248417. (5/9.02)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospădărești numai ia familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• transport marfă mobilă materiale construcții, 
local și în țară cu camion acoperit de 351 util, 
dimensiuni 6/2,40/2,40. Tel. 229611,0740/953297. 
CD

• angajăm cioban în comuna Hărău. Relații la 
tel. 0724/090025. (5/13.02)
• angajez șofer intern categoriile C, E, cu domi- 
ciIiul în Deva. Relații la tel. 0740/599790. (3/9.02)
• firmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigură transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (4/7.02) .
• i â*  lara angajează asistent maternal.
I nformațîi la tel. 0254/221200. (12/9.02)

• ponsluM Deva angajează fete pentru servire 
mic dejun, program part-tlme, dimineața. Tel. 
0721/205285,0722/851525,0766/377373. (8/12.02)
• Protego Ctosnlng angajează în orașul Hațeg, 
femei și bărbați pentru servicii de curățenie. 
Condiții: studii medli/școală profesională fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331.(77955)
• sodotate comercială angajează contabil cu 
experiență salariu net 1.500 ron. CV la fax 
214341.(5/12.02)
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e agent vânzări, Lupeni, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e alutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 
1802. Tel. 213244, orele 9-16.
e ambalator manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e ambalator manual, Deva, 2 posturi, data limită 
23.02. Tel. 213244, orele 9-16.
e ambalator manual, Hunedoara, 18 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
e ambalator manual, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• angajat șal punct de lucru pentru lucrări în 
șantier de construcții. CV-urile se vor trimite la 
CP 83, OP1, Deva. (5/7.02)
• angajez șofer intern categoriile C, E, cu domi
ciliul in Deva. Relații la tel. 0740/599790. (3/9.02)
• artftoct clădiri, Deva, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhivar, Pvtrllâ, 1 post, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• arzător produu ceramice, Deva, 1 post, data 
limită 1502, Tel. 213244, orele9-18- ■■ '
• asistent da cercetare economist în marketing, 
Deva, 1 post, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 2 posturi, 
data limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hațeg, 1 post, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Lupeni, 3 posturi, 
data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită30.08 Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 27.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data- limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tei. 213244, orele 9-16.

• barman, Lupeni, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupeni, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orâștle, 3 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• barman, Petroșani, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

ANUNȚ IMPORTAN
Vă facem cunoscut că în data de 27 februarie 2007 la ora 9,00, la 

sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură se va 
desfășura concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
următoarelor posturi vacante din cadrul Serviciului Comunitar pentru 
Cadastru și Agricultură:

- referent studii medii treapta profesională IA din cadrul «Compar
timentului măsurători topografice+baze de date»

- Inspector de specialitate grad profesional II din cadrul Comparti
mentului «Patrimoniu»

Informații suplimentare privind desfășurarea și organizarea concur
sului se pot obține la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și 
Agricultură din Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 12, sau la telefon 
0254/212735.

(79311)

S.C. din domeniul prelucrării și 
industrializării lemnului 

ANGAJEAZĂ MANAGER, 
cu cunoștințe și experiență în domeniu și domiciliul în zonă Brad.

CV-urile se trimit prin fax la nr. 0254/606104 sau pe mail: 
rombaasOcomser.ro.

(79422)

S.C. producătoare de încălțăminte,
cu sediul fn Hunedoara, str. Sântuhalm, nr.10,

angajaui muncitori necalificați și calificați 
In domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italiană,
șofer, mecanic.

Informații Intra orale 9.00-16.00, la telefon: 0254/748.510. 
CV-urile se depun la sediul firmei. (794g5) »

™ ’T
• confecționer-asambkir articole din tej.,ie,
Călan, 1 post, data limită 31.12., tel. 213244, intre

• barman, Petroșani 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16. .
• barman, Slmeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, VJcan, 1 post data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Vulcan, 1 post data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-18
• botanist Irad, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• botanist Deva, 23 posturi, data limită 23.02., 
calificat. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• biolog, Deva, 1 post data limită 19.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brancartfiar, Petroșani, 4 posturi, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar, Irad, 1 post data limită 2802., tel. 
213244, între orele 9-18
• brutar, Deva, 4 posturi, data limită 1802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Huudoira, 3 posturi, data limită 16.02., 
tel. 21344, între orele 9-W,
• brutar, OriWte, 2 posturi, data limită 15.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Irad, 2 posturi, data limită 31.03., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 20.02., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 25,02., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Hsțsg, 1 post, data limită 23.02., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Hateg, 1 post, data limită 23.02., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Lupani 1 post, data limită 1802., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, Lupani, 1 post, data limită 18.02., tel. 
213244, între orele 9-18
• bucătar, lupani, 2 posturi, data limită 11.02., 
tel. 213244, între orele 9-18
• bucătar, Ortșlfe.l post, data llmltt2802., cali
ficare de bucătar, tel. 213244., între orele 9-16.
• bucătar, Orâștle, 2 posturi, data limită 15.02., 
tel. '213244, între orele 9*18
• bucătar, Petroșani 1 post, data limită 15.01., 
tel. 213244, între orele 9-18
• bucătar-șef, Slmeria, 1 post, data limită30.03., 
tel. 213244 intre orele 9-16
• bucătar, Sbntria, 3 posturi, data limită 30.03., 
tel. 213244, între orele 9-18
• cameristâ hotel, Deva, 2 posturi, data limită 
18.02., tel. 213244, Intre orele 9-16.
• cameriată hotel, Orăștle, 1 post, data limită 
2802., tel. 213244, între orele 9-18
• cailor, Irad, 1 post, data limită 31.02., tel.
213244, între orele 9-16 ..
• casta M 1 post, data limită 05.03., tel. 
213244,1 eoreli 16
• coapraTartapcar, Deva, 8 posturi, datai imită 
2802., tel. 213244 între orele 9-18
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.02., tel. 213244, Intre orele 9-18
• coafor, Petroșani 1 post data limită 15.02., tel. 
213244, între orele 9-18
• cofetar, Petroșani, 1 post, data limită 15.02., 
tel. 213244, între orele 9-18
• cofetar-saf, Petroșani, 1 post data limită 
15.02., tel. 213244, între orele 9-18
■ confecțlonar- asamblor articole din textile, 
Hațeg, 8 posturi, data limită 2802., tel. 231244, 
între orele 9-18
• confectloncr articole din piele șl înlocuitori, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.03., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 9 posturi, data limită 31.03., tel. 213244, 
între orele 9-18
• confecționer-aiamblor articole din textile,
Brad, 12 posturi, data limită 2802., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Brad, 4 posturi, data limită 01.03., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecțfoneraiamblor articole din textile,
Brad, 4 posturi, data limită 31.03., tel. 213244, 
între orele 9-16.

orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 02.08, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 28 posturi, data limită 31.03., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 5 posturi, data limită 28.02., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 1 post, data limită 15.02., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 20 posturi, data limită 28.02., tel. 
213244, intre orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 49 posturi, data limită 31.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 1 post, data limită 28.02., tel. 213244 între - 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 1 post, data limită 28.02., tel. 213244, între 
orele 9-16.
o confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 2802., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.02., tel. 213244, 
între Orele 9-16.
o confecționer-asamblor articole textile, Hațeg,
10 posturi, data limită 29.07., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole textile, Lupeni,
6 posturi, data limită 2.02., tel. 213244, între orele 
9-16.
• confecționer-asamblor, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.02., tel. 213244 între orele 9-18
o confecționer îmbrăcăminte din pieit 
înlocuitori, Hunedoara, 3 posturi, data lini 
2802.. tel. 213244, între orele 9-16.
o confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 5 posturi, data limită 05.04., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• consiler administrația publică, Deva, 2 , 
posturi, data limită 31.03., tel. 213244 între orele 
9-16.
• consRer/ezperVInspector/economlst Petrta
1 post, data limită 1802., tel. 213244, intre orele 9- 
18
• conslIler/experVInspector/referent/econo-
mht Hațeg, 1 post, data limită 17.02., tel. 213244, 
'îtreore 9-16 .
• comfitar/expert/lnspector/referenVM*>  
mlst, Pifrfia, 1 post, data limită 1802., teL 2TR,l 
între orele 9-16.
• contabil Brad, 1 post, data limită 31.03,, tel. 
213244 între orele 9-16.
• contabil Călan, 1 post, data limită 10.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Călan, 1 post, data limită 2802., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 05.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 26.02., tel. 
213244 între orele 9-16.
• contabil Hațeg, 2 posturi, data limită 05.03., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• contabil, Lupeni, 1 post data limită 15.02., tel.
213244, între orele 9-16. '
• contabfi, lupeni 1 post, data limită 2802., i 
213244 între orele 9-16.
• contabil Orăștle, 1 post data limită 15.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Orășiie, 1 post data limită 2802., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil Petrila, 1 post, data limită 28.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabibșef, Hațeg, 1 post data limită 05.03., 
tel. 213244, intre orele 9-16.
• »et, Orăștie, 1 post data limită01.03., 
tel. 213244 intre orele 9-16.

• controlor cafitate, Hunedoara, 1 post data 
limită 28.03., tel. 213244, între orele 9-16.

| ANUNȚ IMPORTANT
Vă facem cunoscut că în data de 27 februarie 2007 la ora 9.OO, 

la sediul Serviciului Comunitar pentru Cadastru și Agricultură se va 
desfășura concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată a 
următorului post vacant temporar din cadrul Serviciului Comunitar 
pentru Cadastru și A^,^ulluiră:

- Inspector do spedaSMe grad profesional III din codrul Compar- 
timenlului Jagea IO*.

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

(79396)

■»' ■ —--
HIIS
rtTEL

BUCĂTAR
Condiții:

•experiență In domeniu minim 2 ani 

•vârsta maxknă 50 de ani

OSPĂTAR
Condiții:

• experiență minimi 2 ani In domeniu

• cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză

• prezență plăcuta
• abilități da comunicară șl relaponare.

RECLAME

rombaasOcomser.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider in publicarea de 
ziare și servicii internet In vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât șl In județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

Descrierea postului:
- administrează veniturile și cheltuielile pentru departamente de 

. marketing, vânzări șt distribuție.
- aprobă acțiuiniie ae marketing
- este responsabil ce promovarea și dezvoltarea produsului în 
zona atribuită
- reprezintă compania In relația cu autoritățile locale 

lucrează împreună cu administratorul companiei la diverse
proiecte de dezvoltare

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

Ofertă (bonusuri, beneficii):
- pachet salariat motivant
- posibilități de dezvoltare a cer ere într-o companie 
multinațională.

Numai persoanele selectate vor fi 
contactate pentru Interviu.

Daca oferta noastră v-a trezit Interesul, 
contactati-ne la adresa.

SC Inform Media SRL
Fax 0256/305 742 sau 
e-mall: recruitment/ginformmedia ro

Comemorări (76) Decese (75)

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

ALĂTURĂ TE ECHIPEI NOASTRE!

SC AMADEUS SRL
Angajeaza:
- operator croit piele-cutter 
(bărbat), cu experiența în 
domeniu și cunoștințe PC 

maistru în industria 
confecțiilor (femeie), cu expe
riență în domeniu

Oferta noastră
sril.i-iii .»• .. tiv. i'i fiin< tu de nrrfoiniuț.i
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• controlor cantate, Orăștie, 2 posturi, data
limită 15.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• cortiănitor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
16.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• cosmetician, Petroșani 1 post, data limită 
15.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor, Deva. 50 posturi, data limită 26.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
o croitor, Deva. 50 posturi, data limită 26.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
30.04., tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor, UgnnL 6 posturi, data limită 2602., tel.
' “94A între orele 9-16. - -•

• sroitor-ștantator piese încălțăminte, Hune
doara 1 post, data limită 28,02., tel. 213244, între 

orele 9-16.
o Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara 2 posturi, data limită 28.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator rețele de distribuție/transport 
fluide, Deva, 4 posturi, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Instructor schi, călărie, golf, tenis, înot, Lupeni,
1 post, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• laborant structură macroscopică și micro
scopică, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș amc, Hunedoara, 14 posturi, data 

mită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
»lăcătușamc, Hunedoara 2 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.

S.C. PRIMA
TELECOM SRL 

DEVA, 
constructor autorizat 
electrica, angajează 

inginer cu experiență 
în construcții și 

reparații LES Șl LEA 
0.4-50KV.

Salariu motivant. 
De asemenea anga

jează femeie de 
serviciu.

Relații la telefon 
214777; 

0727/199822.
(79026)

• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 5 posturi, data limită 2602., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Brad, 9 posturi, data limită 
1.04., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
28.02. Tel 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații
universale, Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16 ..
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită31.%Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Deva, 1 post, data limita 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Lupeni, 16 posturi, data limită 15.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 5 posturi, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 1 post, data 
limită 2602., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 29.03., perioadă determinată Tel. 213244 
orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 6.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 24 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Petrila, 1 post, data limită 
18.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• Kjdttuș mecanic, Petroșani, 10 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanică fină Lupeni, 4 posturi, data 
limită 3003. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș-montator, Deva, 5 posturi, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-maitator, Petrila, 1 post, data limită 
1602., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9
-16.

Cu durere în suflet familia amintește împlinirea a 40 zile de când s-a stins din viață scumpa noastră mamă și bunică, distinsa
prof. ILEANA INDREIUSlujba de pomenire va avea loc sâmbătă 17 februarie, ora 11, la Biserica „Sf. Vasile” din Cimitirul ortodox Deva, str. M. Eminescu. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre.Răzvan, Lucia și Sorin Lăpușcă.

• lăcătuș-montator, Simeria, 3 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător bucătărie (spălător vase mari), Brad, 
1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial. Deva 1 post, data limită 
6.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 15.04., persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lucrător comercial, Petrila Ipost, data limită 
2602., perioadă determinată, Tel. 213244, orele 9 
-16.
• lucrător comercial, Petroșani, 3 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• luminarar Orăștie, 1 post, data limită 2602. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• măcelar, Deva, 3 posturi, data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• măcelar, Hațeg, 17 posturi, data limită 17.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Petroșani, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru- ^tuș construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlchlurist, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
o manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Brad, 6 posturi, data 
limită 2502., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.02. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.03. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244 orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Petrila, 2 posturi, data 
limită 2602. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mașinist pentru utilaje specifice la extracție, 
Lupeni, 1 post, data limită 15.02., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mașinist pentru utilaje specifice la extracție, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mecanic auto, Hunedoara. 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petrila, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petroșani, 1 post, data limită 
2602. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar. Brad, 1 post data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• miner In subteran, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16
• miner in subteran, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• modelator-miezidtor. Hunedoara 3 posturi, 
data limită 16.02. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

(8/13.02)
• montator accesorii pentru calapoade, Petrila 
7 posturi, data limită 2602. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara 1 post data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16,
• montator subansambluri, Călan, 27 posturi, 
data limită 28.02, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Hunedoara 52 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansambluri. Orăștie, 7 posturi, 
data limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor nici cat în industria confecțiilor, 
Petrila 5 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocallflcat In industria confecțiilor, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele9-16.
■ muncitor nocalMcat în mine și cariere, Lupeni, 
4 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• muncitor nocallflcat în silvicultură Brad, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocallflcat în silvicultură Hațeg, 6 
posturi, data limită 26.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor nocallflcat în silvicultură Hune
doara 4 posturi, data limită 1602., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• mundtor m la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Orăștie, 1 post, data limită 
16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor nocallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila 1 post, data limită 
1602. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor nocallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila 1 post, data limită 
2602, perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 
■16.
• mundtor nocaMcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila 1 post, data limită 
2602. Tel. 213244. orele 9-16.
• muncitor nocallflcat ia ambalarea produselor 
solide șl semisolide, Petrila 1 post, data limită 
2602. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor nocallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila 2 posturi, data limită 
2602. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granule, Hunedoara 2 
posturi, data limită 16.02, Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mundtor necaMcat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara 2 posturi, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la asamblarea montarea 
pieselor, Hunedoara, 23 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
■ mundtor necaMcat la asamblarea montarea 
pieselor, Orăștie, 32 posturi, data limită 21.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la asamblarea montarea 
pieselor, Petrila 1 post, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
e mundtor necalîflcat la asamblarea montarea 
pieselor, Petroșani, 1 post, data limită 15.02,Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 3 posturi, data 
limită 2602. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necalîflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.

Calculatoare si accesorii 
(51)

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 
A ACȚIONARILOR SC SARMISMOB SA

Cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hunedoara, înmatriculată la ORC Hunedoara sub nr. 
J20/356/1991, C.I.F. RO 2117288

Președintele Consiliului de Administrație al SC SARMISMOB SA, la solicitarea acționarului majoritar EURO TIMBER 
INTERNAȚIONAL BV, în temeiul art 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, repu
blicată și conform prevederilor art. 12 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor societății pentru data de 19.03.2007, ora 10, la sediul societății SC SARMISMOB SA indicat mai 
sus, cu următoarea ORDINE DE ZI PROPUSĂ:

1. Stabilirea componenței noului Consiliu de Administrație, având în vedere demisiile tuturor administratorilor 
din Consiliul de Administrație, respectiv a președintelui Consiliului de Administrație, Bur Adriana Dorina, și a 
membriloț: Bod Geza, Solomon Viorica, Lazzaroni Giulio și Top Vasile.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de 
aceștia.
2. Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație.
3. Numirea auditorului financiar intern, stabilirea duratei minime a contractelor încheiate cu auditorul financiar 
și auditorul financiar intern și stabilirea remunerației acestora.
4. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor care vor fi acordate directorilor cărora li se va delega conducerea 
societății de către Consiliul de Administrație și a membrilor comitetului de audit.
5. Diverse.
In cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri 
următoarea convocare este pentru data de 20.03.2007, în aceleași condiții privind ora și locația.

(79471)

POPA MARIAîn 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!

(3/12.02)Consiliul Parohial al Bisericii Ortodoxe 3 din Deva este alături de preot Lucian Popa în momentele grele pricinuite de trecerea în neființă a mamei sale
POPA MARIA

Sincere condoleanțe! 
Dumnezeu s-o odihnească!

Familia Sav anunță cu durere trecerea în neființă a celui care a fost un bun frate și unchi
HENȚ REMUS BENIAMIN înmormântarea are loc astăzi 14 februarie, ora 13, în satul Căinelu de Jos.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 7 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 16.02., perioadă determinați Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara 14 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
o mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara 5 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 8 posturi, 
data limită 28.02., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalîflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalîflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 1 post, data 
limită 18.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalîflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• mundtor necalîflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Petrila, 59 posturi, data 
limită 18.02., perioadă determinată. Tel. 213244 
orele 9-16.
• muncitor necalîflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 3 posturi, 
data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16,

(3/13.02) 

mundtor nocallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Simeria, 7 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
o mundtor necalîflcat la înteținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
Omită 5.03,Tel. 213244 orele9-16.
o mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
o mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg. 1 post, data limită 
3.03. Tel 213244 orele 9-16.
• mundtoi necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje. Hațeg, 16 posturi, data 
limită 16.02., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
limită 16.02., perioada determinata Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16
o mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 35 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
e mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 7 posturi, data 
limită 9.03., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 26.02., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
o mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Huneaoara, 3 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
e mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje. Hunedoara 4 posturi, 
data limită 15.02., perioadă determinată. Tel. 
213244 orele 9-16.
• mundtor necaHflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Orăștie, 5 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mundtor necalîflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 8 posturi, data 
Urnită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

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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• Despre Guantanamo. Un palat din 
secolul al XVI-lea din Marrakech, Maroc, 
s-a transformat pentru câteva săptămâni 
în închisoarea din Guantanamo, pentru 
turnarea unui film, „Rendition", în care va 
juca Meryl Streep.

A deschis focul în mulțime

• De ceară. O statuie din ceară a top mod
elului Kate Moss a fost dezvelită, marți, la 
muzeul Madame Tussauds din Londra, 
alăturându-se astfel colegelor sale de po
dium Elle Macpherson și Naomi Campbell.

Pelerini mexicani au sărbătorit-o în Mexico City pe protectoarea orașului, Fecioara Guadalupe. (Foto: epa)

■ Incident armat într-un 
centru comercial din Salt 
Lake City, soldat cu mai 
multe victime.

Salt lake City (MF) - Cinci persoane au fost ucise după ce un bărbat înarmat a deschis focul asupra mulțimii, într-un centru comercial din Salt Lake City, în statul american Utah, a anunțat poliția locală, care a precizat că suspectul a fost împușcat mortal, transmite AFP.„Sunt mai mulți morți”, a declarat o purtătoare de cuvânt al poliției din Salt Lake City, Robin Snyder. Ea a afirmat, de asemenea, că suspectul a fost ucis și „nu mai reprezintă nici un pericol”. Autoritățile nu au dezvăluit detalii despre uciderea bărbatului, dar site- ul Deseret Morning News susține că acesta a fost ucis de un polițist care își încheiase programul de lucru și care în momentul respectiv se afla în centrul comercial.
Strat de zăpadă de 3,7 metri

La dezintoxicare
Londra (MF) - Cântărețul britanic Robbie Wi- lliams s-a internat într-o Clinică de dezintoxicare pentru a-și trata dependența de antidepresive și calmante, potrivit purtătorului său de cuvânt. în septembrie 2006, cântărețul s-a internat într-o clinică din Londra din cauza unor crize de depresie, după ce și-a anulat brusc concertele din Asia din cadrul turneului său mondial.

Șoareci donați
Chicago (MF) - Cercetătorii americani au donat cu succes șoareci, utilizând pentru prima dată celule sușă adulte extrase din pielea rozătorului. Noua sursă de celule sușă ar putea ameliora rata de reușită a acestei proceduri foarte dificile. Până în prezent, se utilizau celule sușă provenind din membrana embrionului, celule conjunctive sau celule sușă embrionare.

Jennifer Hudson
(Foto: EPA)

Londra (MF) - Stratul de zăpadă din unele zone ale statului american New York a ajuns la 3,7 metri după zece zile de ninsori abundente, un nivel record dacă va fi con

Pe coper
ta Vogue 
Los Angeles (MF) - Jennifer Hudson (25 ani), care a devenit cunoscută cu rolul din „Dreamgirls", pentru care a fost nominalizată la ediția de anul acesta a premiilor Oscar, va fi prima cântăreață de culoare care va apărea pe coperta revistei Vogue, în luna martie. Jennifer Hudson va fi cea de-a treia femeie de culoare care apare pe coperta celebrei reviste, după moderatoarea de televiziune Oprah Winfrey și actrița Halte Beriy.

The Police pleacă în turneu

Knut este un pui de urs polar, foarte iubit la grădina zoologică din Berlin.
(Foto: EPA)

■ The Police va începe 
turneul mondial cu 
ocazia împlinirii a 30 de 
ani de la înființare.

Los Angeles (MF) - The Police a anunțat organizarea u- nui turneu mondial cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea legendarei trupe de rock, spre bucuria milioanelor de fani ai acestei formații. Turneul va debuta pe 28 mai la Vancouver, trupa urmând să ajungă în Europa în toamnă, au precizat membrii trupei.Printre țările europene care vor fi vizitate se numără Franța, Olanda, Italia, Germania și Marea Britanie. Grupul va concerta și în America latină, Australia și Japonia.
George Michael visează la Wham!

Schimb de focuri în port
Philadelphia (MF) - Patru persoane au fost ucise și o a cincea grav rănită într-un schimb de focuri care a avut loc, luni seară, într-un imobil din rada portului Philadelphia, a anunțat poliția. Suspectul a împușcat patru persoane, dintre care una fusese legată cu o funie și bandă adezivă, potrivit presei locale. Cea de-a patra victimă a supraviețuit atacului și a fost transportată la un spital. Suspectul a tras și asupra poliției, care a replicat cu focuri de armă. Ulterior, bărbatul s-a sinucis, a precizat poliția din Philadelphia. Un post de radio local a anunțat că incidentul a avut loc în timpul unei ședințe de administrație care se desfășura în centrul 

dp afprpri din inrintn nnrtiilni

■ Trupa britanică 
Wham! s-ar putea reuni 
pentru un concert la 
Londra, pe Wembley.

Londra (MF) - Cântărețul George Michael (43 ani) plă- nuiește o întoarcere spectaculoasă a duetului pop Wham!, care făcea furori în anii '80, printr-un concert care va avea loc la vară, pe stadionul Wem

Poliția studiază una din victime 
(Foto: EPA)Mai multe persoane rănite, despre a căror stare de sănătate nu se știa nimic, au fost spitalizate.Incidentul a avut loc în centul comercial Trolley Square, din nord-estul orașului Salt Lake City, care are o populație de 180.000 de locuitori.Martori oculari, citați de postul de televiziune locală ABC4, au declarat că un bărbat în pardesiu, care intrase în centrul comercial, a deschis focul la întâmplare.

firmat de meteorologi, informează BBC News Online. Autoritățile au instituit stare de urgență în districtul Oswego, stratul de zăpadă ajungând aici la cel puțin 2,1 metri.Meteorlogii avertizează că ninsorile ar putea continua să cadă în cursul acestei săptămâni, în partea de nord a statului New York. Cel puțin 20 de persoane au murit din cauza frigului și a ninsorii în statele Ohio, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Wiscon- sin, New York și Maryland.

Sting va cânta din nou alături de Copeland și Summers (Foto: epa)Membrii trupei, Sting, Stew- art Copeland și Andy Summers, au cântat pentru prima dată de la despărțirea lor 
bley din Londra. Starul și colegul său de scenă Andrew Ridgeley (41 ani) simt în discuții pentru susținerea unui singur concert prin care să sărbătorească 21 de ani de la concertul de adio al duetului care a avut loc pe stadionul Wembley.O sursă din administrația stadionului, care are o capacitate de 90.000 de locuri, a indicat că renovarea locației va fi

duminică seara, în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. Sting (56 ani) a declarat la sfârșitul lunii ia
finalizată până în vară. George Michael a încercat să-l convingă pe Andrew să i se alăture într-un turneu anul trecut, dar nu a reușit.Michael a înregistrat primul său album solo, „Faith”, în 1987. Albumele sale s-au vândut în 85 de milioane de exemplare. De cealaltă parte, Andrew trăiește departe de show- biz în Cornwall cu soția și fiul său Thomas. 

nuarie că el și foștii săi colegi „au discutat” despre posibilitatea de a face ceva pentru a sărbători înființarea trupei, în 1977.Deși nu și-au anunțat niciodată oficial despărțirea, cei trei muzicieni au avut cariere solo de la lansarea în 1983 a ultimului lor album „Synchronici- ty”.Sting, Copeland și francezul Henri Padovani au format The Police în 1977, afiliindu-se la valul punk care luase naștere la Londra. Chitaristul Summers li s-a alăturat după ce a plecat Padovani. Grupul și-a format o reputație muzicală printr-un stil unic, un amestec de pop, punk și reggae. The Police au înregistrat cinci albume.

Gală Sharon Stone adansat cu Bob Geldof la gala de caritate „Cinema for Peace”, care a avut loc, luni, la Berlin. Beneficiile au fost donate UNICEF. (Foto: EPA)


