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Cerul va fi parțial noros. Microbuze luate degeaba
Dimineața La prânz Seara

■ Deși s-au adus 
microbuze școlare, elevii 
hunedoreni merg tot pe 
jos la școală.Deva (S.B.) - Deși au trecut mai bine de două luni de la înmânarea oficială a cheilor microbuzelor, primarilor de

comune, unele stau nefolosite, elevii continuând să se deplaseze pe jos sau cu mijloacele transportului în comun. O parte a microbuzelor, care au ajuns la sfârșitul anului trecut la unitățile de învățământ din județ, nu pot transporta elevi din cauză că nu au primit licență de transport sau

nu au șofer. „Am primit un mi-crobuz cu 17 locuri, dar nu avem încă șofer. Transportul elevilor se face ca și până acum. Vineri va avea loc concursul pentru ocuparea postului de șofer”, precizează Ro- dica Moța, primarul comunei Beriu. Ministerul Educației și Cercetării a achiziționat, în

anul 2006, 679 de microbuze școlare în valoare totală de aproape 82 milioane de lei. Din acestea, 500 au fost cumpărate prin licitație de către minister, iar 179 au fost achiziționate de către inspectoratele școlare județene, cu fonduri alocate de minister.
/p.3

Nașu a făcut un meci modestDeva (C.M.) - Mircea Sandu a fost profesionist, dar obosit la întâlnirea cu eșalonul trei de la Deva. Președintele FRF nu a mai avut aceeași vervă și același spirit euro-re- volutionar /p.7
Bisericile vor fi 
iluminateDeva (C.B.) - Primăria Deva va continua și luna viitoare acțiunea de iluminat ornamental. Vice- primarul Florin Oancea a anunțat că până înaintea Sfintelor Sărbători ale Paștilor, iluminatul ornamental va fi asigurat pentru cinci biserici. Acestea sunt: Biserica Buna-Vestire, Biserica din cartierul Micro 15, Biserica Romano- Catolică din Ceangăi, precum și două biserici, una ortodoxă și una catolică, din Cristur.

I Amical cu 
I scântei 
I
i Lupeni (CM.) - Parti- 
ț da amicală dintre Mi

nerul Lupeni și Mure- 
i șui Deva, disputată, 
i ieri, la Lupeni, s-a 
: încheiat în min. 60, 
i la scorul de 0-0, du- 
î pă ce devenii au pă- 
i răsit terenul, acuzând 
; jocul dur al gazdelor.
; „Au avut o atitudine 
î care nu își are locul 
i în astfel de meciuri.

Nu am vrut să risc 
accidentarea pnor

i jucători și am părăsit 
i terenul", afirma Gică 
i Barbu, antrenorul

Mureșului, /p.7

Cărăușul tonelor de aurDeva (T.S.) - Timp de 18 ani, Gheorghe Beraru din Deva a transportat tone de lin

Aproape o sută de tineri din Deva s-au căsătorit, miercuri, pentru o zi, și au primit certificate „de probă” din partea autorităților locale, cu ocazia sărbătorii Zilei îndrăgostiților „Sfântul Valentin”. (Foto: t. Mânu)fB- www.huon.ro
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gouri de aur extrase din zona Bradului. O parte din aur ajungea, sub formă de lingouri, direct în tezaurul țării. Azi, la cei 79 de ani, deveanul susține că deține două mari secrete pe care nu le va dezvăluinimănui, /p.6
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■ Agenții economici 
hunedoreni schimbă 
încadrarea salarială a 
angajaților.Deva (C.P.) - Patronii se prezintă deja la ITM Hunedoara cu deciziile de modificare a salariilor angajaților, conform nivelurilor prevăzute în contractul colectiv de muncă unic la nivel național, a declarat Horea Rațiu, inspec-

tor-șef al ITM. Acest contract prevede că salariul minim pentru un angajat este de 440 de lei. „Funcționarele noastre verifică întocmirea corectă a deciziilor și stabilirea corectă a coeficienților de ierarhizare. Le cerem să facă rectificările corespunzătoare și îi atenționăm că la viitoarele inspecții vom verifica aceste aspecte, pentru care riscă amenzi”, a precizat inspec- torul-șef. Acesta recomandă

angajaților să fie atenți ca în fișa postului să fie înscrisă calificarea necesară pentru ocuparea acelui post, așa cum o cer angajatorii atunci când scot postul la concurs. în funcție de calificarea profesională pe care angajatorul o cere, salariatul primește mai mulți bani, /p.6

www.huon.io
~ wwvv-huon.ro j

Spune-ți părerea la forum! J

CercetașiîBrănișca (S.B.) - Centrul Local Deva al Organizației Naționale Cercetași! României a pregătit, ieri, o surpriză plăcută bătrânilor internați la Centrul Social din Brănișca. Ei au oferit acestora „o zi de iubire” fiind alături de ei mai multe ore, printr-un mi- nispectacol. /p.6

- milioane euro

Case de vacanță
în ultimii șase ani, cererea de materiale din lemn stratificat 
pentru construcție de pe piața'românească a crescut de zece oii.

Grafica: Cuvântul Liber; Sursa Ministerul finanțelor

Nu donează organe din oficiu
■ Agenția Națională de 
Transplant propune 
donarea de organe fără 
acordul persoanei.Deva (I.J.) - O astfel de procedură, numită acord prezu- mat, există în mare parte din țările Uniunii Europene. Dorința Agenției Naționale de Transplant este ca acest lucru să fie posibil și la noi în țară fără a se mai cere acordul familiei persoanei aflate în moarte cerebrală. Medicii hu

nedoreni nu sunt de acord cu o astfel de procedură. „Este un nonsens. Din punct de vedere al deontologiei profesionale este corect ca pentru o astfel de operație să se ceară acordul aparținătorilor, în acest moment se prelevează organe de la un posibil donator doar-dacă acesta și-a exprimat acordul în scris, la notar, în timpul vieții”, declară pentru Cuvântul Liber doctor Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva, /p.5

Proiecte în va loare de 700.000 de euro au fost accesate din fonduri europene pentru asistență socială în ultimii trei ani în județ. O sumă importantă a fost cheltuită pentru închiderea Centrului de Plasament Deva, unde erau peste 100 de COpii. (Foto: CL)
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PANORAMIC / 2joi, 15 februarie 2007
• Alertă. Ministerul spaniol de Interne a decretat alertă antiteroristă de nivelmediu în contextul procesului privind atentatele de la 11 martie 2004, soldate cu moartea a 191 de persoane, care va începe azi la Madrid. 29 de suspecți vor' compărea în fața instanței, pentru aceste < atentate revendicate în numele al-Qaida, cele mai sângeroase din Europa.

Reiau 
negocierileSeul (MF) - Coreea de Nord și Coreea de Sud au declarat, ieri, că au decis să reia negocierile ministeriale, suspendate după testul nuclear al Phenianului din luna octombrie. Anunțul a fost făcut la o zi după încheierea unui acord îh cadrul negocierilor multilaterale de la Beijing, potrivit căruia Coreea de Nord s-a angajat să renunțe la programul său nuclear în schimbul unui ajutor energetic.
Plan strictKerbala (MF) - Premierul irakian Nuri al-Ma-liki a anunțat ieri începerea aplicării planului de securitate care prevede extinderea competențelor poliției și armatei la Bagdad și care va determina închiderea pro-

Băsescu vrea vot uninominal

Moqtada al-Sadr
(Foto: EPA)

Din Irak, 
în Iran
Bagdad (MF) - Cleri
cul radical șiit Moqta- 
da al-Sadr a părăsit 
Irakul și se află în 
Iran, a anunțat ieri 
purtătorul de cuvânt 
al armatei americane, 
general-maiorul Wil- 
liam Caldwell. „Toate 
indiciile arată că a- 
cesta se află în Iran și 
a plecat (din Irak) lu
na trecută. îl urmă
rim pe Moqtada al- 
Sadr îndeaproape”, a 
declarat Caldwell la 
Bagdad. Anterior, 
patru dintre adjuncții 
lui Sadr au afirmat că 
acesța încă se află în 
Jrakșișftâ^uțrd^în, 
orașul sfânt' șirt Najaf.

■ Președintele s-a adre
sat Camerelor reunite, la 
ședință neparticipând par
lamentarii PSD, PRM și PC.București (MF) - Președintele Traian Băsescu s-a adresat ieri Camerelor reunite ale Parlamentului.El le-a spus parlamentarilor că, în baza prevederilor constituționale, îi consultă cu privire la organizarea unui referendum pentru introducerea votului uninominal de la următoarele alegeri pentru Legislativ.„în baza articolului 90 din Constituția României și a articolelor 11 și 12 din Legea 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și a Deciziei Curții Constituționale nr 567/2006,

vă consult (...) cu privire la organizarea unui referendum cu privire la introducerea votului uninominal la Senat și Camera Deputaților începând cu următoarele alegeri parlamentare”, a spus președintele Băsescu, în mesajul rostit, miercuri, în fața Parlamentului. Președintele a precizat că, din acest moment, procedura de declanșare a referendumului pentru Votul uninominal a fost lansată.
în spatele listelorTraian Băsescu a susținut că, în lipsa unei măsuri imediate de reformare a clasei politice, există riscul pierderii totale a încrederii în clasa politică, precum și riscul unui vot de blam generalizat la a- dresa clasei politice românești.

El a apreciat că „practica ascunderii în spatele listelor de partid”, a migrației din- tr-un județ în altul, în speranța că anonimatul va proteja din nou interesele încă un ciclu electoral au fost în ultimii 17 ani modalități de a evita responsabilitatea directă în fața cetățenilor.Șeful statului a afirmat că votul uninominal va inversa raporturile de putere în cadrul partidelor, ajungându-se la situația în care conducerea partidului va depinde de sprijinul parlamentarilor, nu parlamentarii de sprijinul conducerii și va inversa raporturile de putere în cadrul politicii românești, printr-un transfer de putere de la conducerea partidelor către electoratul de la nivel local.Discursul președintelui s-a
Traian Băsescu (Foto: epa)încheiat în aplauzele puternice ale sălii.Parlamentarii PRM, PC și PSD nu au participat la ședință.

Atentat cu bombă în IranTeheran (MF) - Un număr de 11 persoane au fost ucise, ieri, în urma exploziei unei bombe în apropierea unui autobuz în orașul Zahedan din sud-estul Iranului, a a- nunțat agenția IRNA.Guvernatorul provinciei, Hassan Aii Nouri, a declarat agenției IRNA că 11 membrii ai Gărzilor Revoluționare au fost uciși iar alți 31, răniți în urma exploziei din orașul Zahedan, situat în provincia Sis- tan-Balucistan.Guvernatorul a precizat de asemenea că unul dintre cei implicați în comiterea atacului a murit, sugerând că bilanțul deceselor ar fi de 12,
Bomba a ucis cel puțin 11 persoane (Foto: epa)dar nu a menționat explicit a- cest lucru. IRNA a relatat că bomba eră ascunsă într-o mașină de către „rebeli înarmați

și atcatori” și a fost detonată atunci când autobuzul Gărzilor Revoluționare Iraniene, a trecut prin apropiere.

Aprobat de PEStrasbourg (MF) - Parlamentul European a a- probat, ieri, versiunea definitivă a raportului pe tema activităților CIA în Europa, constatând că u- nele guverne europene an acceptat și au ascuns cursele aeriene care transportau deținuți suspectați de terorism. Documentul a fost susținut de 382 de eurodeputați, 256 au votat împotrivă, iar 74 s-au abținut. Printre țările criticate în mod expres pentru cooperarea cu CIA se numără Spania, România și Polonia.

Explozie O mașină-capcană a explo- • dat ieri lângă un spital de copii din Bagdad. Patru persoane au fost ucise și : zece rănite în deflagrație. (Foto: epa)

Doleanțele
■ Tăriceanu i-a cerut lui 
Macovei să prezinte în 
următoarea ședință mă
surile solicitate de Senat.București (MF) ■ Premierul Călin Popescu Tăriceanu i-a solicitat ministrului Justiției, Monica Macovei, să prezinte la următoarea ședință de Guvern o listă a măsurilor referitoare la problemele solicitate de Senat.

Senatului, pe masa Guvernului„Astăzi, primul-ministru i-a cerut, în ședința de Guvern, ministrului Justiției să prezinte la următoarea ședință lista măsurilor solicitate la Senat în moțiune”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Executivului, Camelia Spătaru.Purtătorul de cuvânt a a- mintit că în prezent există o sesizare oficială din partea PNL la Curtea Constituțională, premierul așteptând răspunsul Curții în această pri

vință. Liderul PNL-PD din Senat, Puiu Hașotti, a trimis, ieri, Curții Constituționale o sesizare privind neconstituțio- nalitatea articolului din Regulament referitor la obligativitatea respectării decizilor Senatului în condițiile adoptării moțiunii simple care cere demiterea ministrului Justiției.în conformitate cu dispozițiile art.106 din Constituția României, „funcția de membru al Guvernului încetează 

ca urmare a demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege”, ori adoptarea unei moțiuni simple prin care se solicită demiterea ministrului Justiției nu se încadrează în aceste dispoziții constituționale, opinează Puiu Hașotti.Moțiunea simplă anti-Maco- vei a fost adoptată, marți, în plenul Senatului.

Opoziția și Al-Qaida
Miron Beteg

K’ ■ --------------------------------mironbeteq@yahao.camIn orice țară care nu mai folosește lianele ca autostrăzi între doi copaci, opoziția politică face opoziție. Palid de limpede, jalnic de banal, dar asta e. Detestabil de simplu pentru spiritele fine din biblioteci, cumplit de abuziv pentru mințile bosajate de la periferia gândirii - dar opoziția nu are de ce să se autoflageleze din postura de amantă batjocorită a puterii. Scriu, acum, cu doar câteva ceasuri înainte ca președintele Băsescu să-și țină discursul în fața Camerelor reunite ale Parlamentului. Va fi fost circ, habar n-am. Vor fi fost manifestări sobre și în conformitate cu „interesul național", chiar n-am de unde bănui. Simptomatică e însă atitudinea, care riscă să se gene- 

ralizaze, ce apare ori de câte ori opoziția pornește o acțiune împotriva puterii, că e vorba de suspendarea președintelui, că e vorba de moțiunea simplă împotriva Monicăi Macovei. Cu orice prilej, mare parte din clasa politică și geografii, altfel interesante, ale societății civile, reacționează ca în fața unui atentat. PSD, PC, PRM și, la limită, PNL au căpătat de-o vreme, în conștiința multora, măști și comportamente de organizații teroriste. Au dobândit doar competențe de filiale Al- Qaida de Dâmbovița. Scârbos e faptul că în acest joc de imagine 
împotriva luminii, ca la fotografiile proaste, s-au angrenat oameni și gazetari care până mai 

ieri păreau repere de bun-simț și echilibru.Declarația lui Stolojan, devenit liberal cam cum deveneau, pentru o oglindă și câteva mărgele, membri ai triburilor africane creștini peste noapte, că votarea moțiunii împotriva Mo- nicăj .Ms ovei reprezintă o rușine pentru Parlament colorează pe deplin această tendință de a transforma opoziția politică în terorism politic. Ce poate fi mai absurd decât să acuzi opoziția de infidelitate? Infidelitate față de ce? Față de un alt mesaj politic? Față de un alt mod de a revendica realitatea politică, de a asuma integrarea? încă ar fi bine. E, de fapt, vorba de infidelitate față de oameni providențiali. Nu e nimic nou aici. Dar chiar nimic. Cu memoria frântă, am putea bănui că laudele care i se aduc președintelui, că tămâia care-o înconjoară pe Monica Macovei ca într-un Te Deum pe hârtie de ziar, sunt apucături ale perioadei 

portocalii. Din păcate - altfel aș fi și eu, mărturisesc, măcar dornic de intrarea în transă - și Ion lliescu, și Emil Constantinescu au fost oameni providențiali. Președinți pentru alte timpuri. Ca să nu mai vorbesc de cel dinaintea lor.Ch iar mi-e greu să pricep cum pot fi aruncate în joc cuvinte extreme când lauzi niște oameni politici. Și cum poți opera cu o gândire total nefertilă, „aproape păcătoasă". Nu neg dreptul nimănui de a-l iubi pe Traian Băsescu. De a-l susține. De a-l considera providențial. De-a se ruga pentru el de trei ori pe zi. Nu înțeleg însă libertatea partizanilor președintelui de a diaboliza orice reacție adversă. Și mă lasă perplex fanatismul fetelor de la Apaca, de pe vremuri, glisat către oameni de primă mână. Către mințile într-adevăr luminate ale acestei țări. Reacțiile din ultima vreme demonstrează nu doar că, 

la români, noțiunea de opoziție politică e pe deplin lipsită de contur, acumulând toate inadec- vările, toate eșecurile, toate steri- litățile, astfel încât poți ajunge să bănuiești în fiece parlamentar care nu aparține arcului guvernamental un Ben Laden ras, tuns și prost vorbitor de limba română, dar și că - iertat să fiu! - nevoia noastră de a ne închina ne poate juca feste. Urâte. Au ajuns să se închine la Băsescu oameni care au reușit să nu facă asta nici în fața lui Ceaușescu, nici înaintea lui lliescu, nici a lui Constantinescu. Faptul că o fac, iată, acum e dovada cea mai clară că statul în genunchi ține de adâncurile firii noastre. Și n-ar mai trebui să ne mire. Acum e vorba de Băsescu. Nu râdeți: se pregătește Gigi Becali. Lui Becali oare cine i-o urma?***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
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• „Zece zile de iubire". Astfel este intitulată manifestarea lansată, ieri, la Colegiul „Aurel Vlaicu" din Orăștie. Organizatorii acțiunii demarate de unitatea școlară orăștiană în colaborare cu Consiliul Elevilor din municipiu și cu Primăria Orăștie au în vedere derularea de manifestări dedicate iubirii. (S.B.)

Ori fără șofer, ori fără licență

Furt de fierBârcea Mică (M.T.) - Două femei din localitatea Simeria au fost prinse de către polițiști după ce au furat dintr- un tren peste 700 de kilograme de fier vechi. Maria B., de 58 ani și Alina R., de 23 ani, ambele din Simeria, locuiesc fără forme legale în localitatea Bârcea Mică, nu au ocupație și au mai fost cercetate pentru fapte asemănătoare. Acestea au fost prinse în flagrant de către polițiștii Postului de Poliție Transporturi Feroviare Hunedoara, imediat după ce au sustras dintr-un tren de marfă aflat în Halta C.F.R. Bârcea Mică cantitatea de 750 kilograme de fier vechi. Femeile sunt îh continuare cercetate în stare de libertate, iar valoarea prejudiciului urmează să fie Stabilită.

Seminar
Deva (C.P.) - Azi, la 
Deva se va desfășura 
un seminar care 
propune soluții pen
tru dezvoltarea IMM- 
urilor. Organizatorul 
evenimentului este 
BTL Design, iar semi
narul va începe la 
ora 9, la sediul CCI 
Hunedoara. în cadrul 
manifestării econo
mice, reprezentan
ților firmelor hune- 
dorene le vor fi 
prezentate soluții de 
finanțare bancară și 
nonbancară, de 
finanțare neram
bursabilă, de comu
nicații și date, de 
promovare a afacerii, 
de recuperare a cre
anțelor comerciale. 
Specialiștii invitați vor 
oferi consultanță 
privind finanțările și 
modul de accesare a 
fondurilor structurale 
și de coeziune, a 
declarat Ion Radu, 
director BTL Design.

■ Transportul elevilor 
din unele localități se 
face ca și înainte de 
primirea microbuzelor.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@infarmmedia.raDeva - Microbuzele, de diverse capacități, sunt destinate transportului elevilor (14) sau în folosința unor instituții de învățământ și a Inspectoratului Școlar Jude

țean Hunedoara (3). La școala din Pui, unde prin comasarea mai multor unități de învățământ a crescut numărul elevilor navetiști, microbuzele primite de la mi-nisterul de resort nu sunt înmatriculate. „în plus, ne-am gândit să nu le folosim încă în perioada aceasta, noroioasă. Elevilor navetiști le-am pus la dispoziție două autovehicule închiriate”, menționează primarul comunei Pui. Elevii din Buceș sunt mai norocoși

Achim Mărcuș Rodica MoțaVictor Stoica

Microbuzele pe post de bibeloupentru că, conform celor afirmate de primarul, Achim Mărcuș, „microbuzul circulă și așteptăm cu nerăbdare și pe cel de-al doilea, promis că va veni anul acesta. Avem șofer, elevii sunt foarte mulțumiți și, din acest punct de vedere, nu ne putem plânge”. în 2007 vor mai sosi

(Foto: Traian Mânu)în județ un număr de cel mult 25 de microbuze școlare. Toată lumea care are nevoie de ele speră că licențele de transport nu vor mai fi o problemă și că mașinile vor fi folosite în scopul pentru care au fost achiziționate de Ministerul Educației și Cercetării.
Cei mai „meseriași" dintre... meseriași
■ Turnătorii și spărgă
torii nu sunt întotdeau
na ceea ce par a fi. Ei 
pot fi meseriași onești.

Hannelore Acârnulesei

MGSțV 8RK MHEțl CTB GL
Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber: |- 

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

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune-. ' 

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

n doara
- Coftee „Snack Savoya ', din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promoșan, din Deva

Cabinet medical doctor Todot Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc
M, parter
- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/14
Cabinet medical doctc-r Mihalache Nicolae, din I

Hunedoara
- Restaurant ..Nikos Kreta", din Hunedoara

Deva - Românul este inventiv și are o limbă pe măsură. Pentru el, suflătorul sau turnătorul este policalificat, iar fazanierii sunt niște găinari mai emancipați. Conform COR (Clasificarea Ocupațiilor din România)) dacă nu ați știut, în România se angajează ghemuitori, aglomera- toriști și... aburitori.Ghemuitorul nu este un om care se ghemuiește, ci un

meseriaș. Ocupația se găsește în COR la codul 7.732: „Lucrători - meseriași în executarea de produse artizanale din textile, piele și materiale similare”.
Spărgători de treabăAglomeratoristul ajută, nu la producerea aglomerațiilor, ci a „aglomeratelor”, fiind vorba despre industria de prelucrare a minereurilor. Aburi- torii, care, fie vorba între noi, se găsesc pretutindeni, mai ales în sfera politică, fac parte, totuși, din categoria „țesători și tricotori”. Ciontitorul, care mai e și tranșator de came, se ocupă cu ciontitul de pe cioante, adică de pe ciolane.

Deci, s-ar putea să fie o meserie destul de căutată. O meserie mai puțin întâlnită este cea de „marangoz călă- fătuitor”. Acesta, încadrându- se în categoria „tâmplari și lucrători asimilați”, este un dulgher specializat în prelucrarea lemnăriei navelor. Șanfrenatorul, cuvânt care nu se regăsește în DEX, face parte din categoria „constructori și montatori de structuri metalice”.La categoria 2 în 1 găsim spărgători, turnători, săpători și suflători. Spărgătorii plătiți de angajatori, totuși, nu sparg apartamentul vecinului, ci piatra. Cât despre turnători, meseria a mai rămas doar
Un "turnător" la lucruperfffiBEBei care tearnâ metal. Săpătorii nu sunt doar cei care își sapă colegii, ci și cei care sapă fântâni, iar suflătorii suflă în sticla caldă pentru a-i da forma dorită.

Soluția: Tribunalele Fiscale
5

Administrator cercetatVețel (M.T.) - Administratorul unei societăți comerciale din localitatea Vețel, este cercetat, în stare de libertate de către polițiștii din cadrul Formațiunii de Investigare a Fraudelor Hațeg. Aceștia i-au documentat că, în data de 20 noiembrie 2006, a încheiat un contract de prestări servicii cu o asociație de proprietari din Hațeg, pentru care a încasat în avans suma de 4.000 lei, fără să onoreze contractul.
Este bine ca în Deva să se ame
najeze patru sensuri giratorii?

■ Da.
r' Anonim, 12 febr. 2007, 10:50,

H Nu. încă nu avem baza materială, logistica și disci
plina celor din UE, cu experiență în domeniu.

Sârbu M„ 10 febr. 2007, 14.00,

CIWB Vot
prin SMS

Deva (C.P.) - Cei opt juriști ai finanțelor hunedorene au instrumentat anul trecut 2150 de dosare, aflate pe rolul instanțelor de judecată. Dintre acestea, fiscul are calitatea de creditor în 472 dosare care au ca obiect procedura reorganizării judiciare și a falimentului. „Obiectul dosarelor aflate în lucru la Biroul Juridic și trimise instanțelor este complex: cauze civile,

Peste două mii de dosare se 
află în instanță (Foto: cl)

cauze penale, contencios administrativ, insolvență și faliment, dizolvări. în dosarele privind procedura insolvenței, am formulat cereri de admitere a creanțelor în sumă de 529 de milioane de lei noi, sumă admisă de către instanța de judecată și care urmează a fi recuperată în cadrul procedurii. în instanță, juriștii noștri au trebuit să reprezinte interesele statului român în procese în care îi aveau ca „adversari” pe Antonie Iorgovan sau avocați ai Casei Mușat din București. Pentru finalizarea mai rapidă a proceselor de faliment consider că ar fi necesară înființarea unor tribunale specializate”, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara.

De Valen- tine’s Day, în urma extragerii efectuate la concursul „Cuvântul Liber și Huon îți dau un IpodCupidon!”, Bogdan Rednic (Deva) este fericitul câștigător al unui Ipod. Se pare că această zi a dragostei i-a adus noroc. Felicitări!(Foto: M. Șerban)

Tezele unice susținute în cursul lunii mai
A

■ Primele teze cu subi
ect unic vor fi susținute 
conform metodologiei 
aprobate recent.

Sanda Bocaniciu 
sanda.hocaniciij@infornimedia.roDeva - Elevii claselor a VII- a, vor susține, pentru prima dată în istoria învățământului românesc, teze cu subiecte unice la limba română, limba maternă și matematică, în semestrul a Il-lea al anului școlar 2006-2007. Proba la Matematică va avea loc pe 4 mai, urmată, pe 10 mai, de Limba și literatura maternă, iar pe 17 mai de cea de Limba și literatura română. Evaluarea are caracter de pilotare

Evaluarea elevilor din clasele a Vll-a va avea loc in luna maiîn scopul verificării atât a procedurilor de organizare și desfășurare elaborate, cât și a capacității sistemului de a aplica o nouă formă de evaluare la nivel național. „Tezele cu subiect unic au regim de teze semestriale, iar rezul

tatele obținute nu vor afecta procedura de admitere la liceu a elevilor aflați acum în clasa a Vll-a și a VUI-a. Ele vor fi susținute în fiecare unitate de învățământ în care sunt școlarizați elevi în clasa a VII- a. în acest sens, în fiecare din

tre aceste școli se va constitui o comisie”, precizează purtătorul de cuvânt al IȘJ Hunedoara, Dumitru Rus. Durata unei teze este de 50 de minute, iar notele obținute vor avea o pondere de 25% din media semestriala.Evaluarea va fi făcută de doi profesori evaluatori, alții decât cei ai școlii în care se susține proba. Dacă între rezultatele corectorilor apar diferențe mai mari de un punct, lucrarea va fi reevaluată de al treilea profesor. Subiectele vor fi elaborate de Serviciul Național de Evaluare și Examinare. Toate probele vor fi scrise și vor conține subiecte din materia clasei a Vll-a, semestrul al II- lea.

mailto:sanda.bocaniciu@infarmmedia.ra
mailto:sanda.hocaniciij@infornimedia.ro


1564 - S-a născut GaHeo GaWet, astronom și fizician 
de renume (m. 1642).___________________________________

i IBSp-S-anăscut pictorul Ion Andreescu (m 1882).
1851 - S-a născut Spiru Haret, 
savant și om politic care a pus 
bazele învățământului românesc 
modern (1912)._________
1927 - S-a născut istoricul Dinu 
C. Giurescu.___________ __
1951 - S-a născut actrița britanică 
Jane Seymour (foto) („Undeva, 
cândva")._________________
1954 - S-a născut Matt Graening,

caricaturistul american care a creat animațiile desenate 
The Simpsons._________ __________________________________
1965 - A încetat din viață cântărețul Nat King Cole 
(n. 1919)._________________________________________________
1999 - Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat pe 
liderul minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, la 18 
ani închisoare, pentru instigarea minerilor, în septem
brie 1991, la subminarea puterii de stat.

VREMEA

Prognoza pentru astăziCer parțial noros. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 0°G.Prognoza pentru două zileVineri. Aversă de lapovită slabă. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -1°C.Sâmbătă. Averse de lapoviță slabă. Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de circa -2°C.
Calendar Creștin-Ortodox

Sf. Apostol Onisim.

Calendar Romano-Catolic ___

Sf. Claudiu de la Colombiere, pr.

Calendar Greco-Catolic ____

S. Onisim, ap.

ÎNTRERUPERI 1PĂ, GAZ, CURENT 1

Energie electrică________ t :
Astăzi, furnizarea energiei electrice va ti întreruptă, în 

vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00 - 14.00 în localitățile Cinciș - Cerna, Zeicani, 
Păucinești, Sarmizegetusa și
Hațeg, str. I.L. Caragiale.
9.00-15.00 în Deva, str. Aleea Romanilor, bl.80, bl. 12 
și Cămin.

Gaz______________________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe Str. Liliacului, bl. 24, sc. A; b-dul Dece- 
bal bl.D și str. M.Eminescu bl.43.

Apă__________ _____________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 10.00 în Sântuhalm, nr. 121 (afectează SC Agro- 
company).

Ciuperci Portabella umplute
Ingrediente: 4 ciuperci Portabella, 2 roșii tocate, 6 lin
guri cașcaval ras, 2 linguri pesmet, 3 fire ceapă verde 
tocată, 1 cățel usturoi tocat, pătrunjel și mărar tocat. 
Mod de preparare: Ciupercile se curăță, se sărează și 
se piperează, apoi se pun pe grătar cca. 2 minute pe 
fiecare parte. Se amestecă roșiile tocate cubulețe/ 
cașcavalul, usturoiul pisat, piperul și verdeața și o lin
gură de ulei. Se pun la cuptor într-o tavă unsă, cam 
7-10 minute, la temperatură maximă. Se servesc calde 
ca aperitiv sau garnitură.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integrantei din numărul precedent: l - I - D - A - inimioare - DUNA - DOR 

- ORB - CV - MO - AIA - AVAT - AG - MULAȚI - OBICEI - C - EȘEC - NEG - TZ - 

STRUȚ - VIESPI - RO - TAC - NEAM - Bl - OF - I - ORE - SĂRUT - VISE

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

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGÂTOR!

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

50 ROM Al CÂȘTIGAT!
I
I
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Nume.......

Prenume 
Adresa „

Localitatea 
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA D NU □

■1MT

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Uetks p rao rudele acestora de gradele I și II.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).

El Cu: David James 
Elliott, Catherine Beli, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

8:55 Armonii în natură 
(doc., ep. 4, Italia, 
2004)

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

Bărbi - păpușa secolu
lui

10:30 Stele de... 5 stele (r) 
12:00 Ne vedem la... TVR1 

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Cody, ce viață 
Hminunatăl (s)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 50 de bucurii gastro
nomice (doc.)

15:30 Akzente 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Povești întunecate. 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Telednemateca: 
t3 Pentru un pumn de 

dolari (western, Italia, 
1964). Cu: Clint East- 
wood, Gian Maria 
Volonte

22:00 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Tragerile Jockerși 

Loto 5/40
2325 Prim plan 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

El 49, comedie, SUA 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

035 Draga mea soției
H(love story. Italia, 

1977). Cu: Johnny 
Dorelli, Agostina Belii, 
Lina Volonghi. R.: 
Pasquale Festa Cam
panile

230 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

335 Povești întunecate (r) 
4:00 Atunci și acum (r)

7XX) Ștfrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

9:10 Omul ore aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat 
(reluare) 

11:15 Trei frați (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Vântul prin sălcii 

(aventuri, Marea Bri- 
tanie, 1996). Cu: Steve 
Coogan, Eric Idle, Terry 
Jones

i 16:00 Tânăr ți neliniștit (s).
B Cu: Eric Braeden, 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați ți 

jumătate (ep. 1, come
die, SUA, 2003). Cu: 
Charlie Sheen, Jon Cry- 
er, Marin Hinkle

18:15 Familia Bundy (serial) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 Fotbal: 
Cupa UEFA Steaua - 
FC Sevilla (transmisi
une în direct)

23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 CSI: Miami (s, SUA 

02002). Cu: David Caru- 
so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazii, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross- 
man

0:40 Omul care aduce 
cartea (r)

045 Știrile ProTv
145 CSI: Miami (s, r) 
2:45 Fotbal Cupa UEFA: 

Steaua - FC Sevilla (r) 
4:45 Stilul Oana Cuzino (r) 
5:15 Parte de carte (r) 
6X)0 Apropo Tv (reluare)

*9
Berbec

Nu este o zi favorabilă investițiilor. Evitați speculațiile. Nu 
căutați să obțineți sume necuvenite pentru că riscați să 
aveți necazuri!

Taur

Vă afiați într-o perioadă favorabilă cont? telor sociale. 
După-amiază, survin schimbări de program din cauza invi-
tației la o petrecere.

Gemeni

Dimineața sunteți decis să rezolvați o problemă de familie 
pe care ați tot amânat-o. Sunteți nevoit să faceți câteva 
drumuri. Relaxați-vă!

Rac

Sunteți hotărât să începeți ceva nou. Este o zi favorabilă 
activităților intelectuale și aveți ocazia să vă afirmați în soci
etate. Succes!

Leu

Sunteți comunicativ și aveți ocazia să vă împrieteniți cu o

sită un efort deosebit.

&

&

I
i

persoană deosebită Nu este exclus ca această relație să 
ducă la o căsătorie.

Fecioară

Dimineața vă simțiți obosit, chiar epuizat. Este recoman
dabil să evitați deciziile importante și activitățile ce nece-

Balanță

Dimineața încasați o sumă considerabilă de pe urma unei 
afaceri. Deși se poate spune că acum aveți bani, vă sfătuim 
să nu faceți investiții.

Scorpion

Deși sunteți foarte aglomerat, aveți suficientă energie pen
tru a face față tuturor problemelor. Mergeți până la capăt, 
indiferent de obstacole.

Săgetător

Aveți posibilitatea să luați o decizie importantă în privința 
relațiilor sentimentale. Cineva apropiat vă oferă un cadou 
de care vă bucurați.

Capricorn

Doriți mult să faceți o schimbare sau să începeți ceva nou. 
Traversați o perioadă dificilă, cu multe probleme senti-
mentale de rezolvat.

Vărsător

O rudă mai în vârstă reușește să vă tempereze dorința de 
a obține venituri riscante. Nu vă sacrificați tot timpul liber 
pentru interese materiale.

Pești

Este posibil să începeți o nouă etapă în viața socială și pe 
plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane 
mai tinere.

600 In gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11O0 Vivere (serial, Italia, 

01999). Cu: Sara 
Amnentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

1200 Vocea Inimii (serial) 
1300 Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 lama Leului (partea I) 

IH(dramă, SUA 1997).
Cu: Patrick Stewart, 
Glenn Close. R.: Andrei 
Konchalovsky 

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

fad
18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu 

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

20:30 Test de fidelitate 
(divertisment) 

2130 Neveste de fotbaliști 
(divertisment) 

2230 Animat Planet 
(divertisment) 

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

24:00 Stick
O(film artistic, dramă, 

SUA, 1985). 
în distribuție: 

Burt Reynolds, 
Candice Bergen, 
George Segal. 
Regia: 
Burt Reynolds 

2XX) Concurs interactiv 
3:00 Vivere

(reluare) 
4:00 Observator

(reluare) 
5:00 9595

(reluare)

830 Cutia fantastică (s, r) 
9:10 Vânătorii de comori (r) 
10:00 Tonomatul DP2 1130 
Lege și ordine: In fața juraților 
(r) 1225 Decoratori la mâna 
a doua (doc. r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 
14:30 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa! 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parlamen
tare 17:00 Polo: România- 
Germania 18:30 Lege și or
dine: în fața juraților (s) 19:25 
Câțiva pași spre un manage
ment mâi bun (doc.) 20:00 
Arena leilor 21XX) Ora de știri 

! 22:10 Proiect de crimă 
(thriller) 23:50 Marcă înregis
trată 0:20 Familia mea 
dementă (d. a.) 0:50 Tono- 

, matul DP2 (r) 2:15 Proasta 
creștere (film, r)

‘ fe ^4 ■-.■S * 'ș®

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm ți Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Raven (s, comedie, 
SUA 2002). Cu: Raven, Orlan- 
do Brown, Anneliese van der 
Pol. R.: Michael Poryes 12:00 
Look who is winning 13:00 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 1430 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Pentru o 
cauză dreaptă (s) 1730 Na
ționala de bere 1830 Știri 
20:00 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Croni
ci paranormale (serial)

î
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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) 1800 Spitalul de 
urgență (s) 19:00 Terapie 
intensivă (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Dispăruți 
fără urmă (s) 2130 Iubire în 
lumina reflectoarelor 22:00 
Lovitură mortală 24:00 Joan 
din Arcadia (s) 1:00 Minuna
ta lume nouă (SF/dramă, SUA)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s) 11:00 Pariul iubirii (s) 
13:30 Jurământul (s) 1430 Iu
bire ca în filme (r) 15:30 Iubire 
de mamă (s, Mexic/SUA 2005) 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s). Cu: Analii, Ninel 

Conde 2030 Iubire ca în filme 
(s, r) 2230 SOS, viața mea! (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro, Facundo Arana 2330 
Jurământul (r) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 830 S.O.S. Sal
vați-mi casa (r) 10:00 Al 7-lea 
cer (s, r) HflOTele RON1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Întoarcerea la Cu
rier Gap (dramă, SUA 2001). 
Cu: Lauren Lee Smith, Diane 
Ladd 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Camera de 
râs 19:30 Sporturi trăsnite 
20:00 Super Nanny 2130 
Ciao TV 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus
2330 Spaima șoselelor (r) 
0:30 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (serial)

9:00 Euromaxx (reluare) 930
Euromaxx 10:00 Totul despre 
casa mea 1030 Azi, mâine (r) 
(documentar) 11:00 Ne
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 12:30 
Teleshopping 13:05 Marș 
forțat. Cu George Mihalcea 
14:35 Lumea cărților 1535 
Euroblitz: Jurnal european (r) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 18X10 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă ți Nzuzi 
Mbela 20:00 Film artistic
22:00 Națul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 6! Vine
presa! (r) 2:00 Națul. Talk- 
show cu Radu Moraru (r)

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

12:10 Prințul Americă: Poves
tea lui John F. Kennedy Jr. 
(dramă, SUA 2003).1345ToU 
pentru bani (comedie, Franța,
2004) . 1520 Duran Duran - 
LiveatWembley (2005) 1620 
Echipa Sfamiă-Tot (comedie, 
SUA, 2005). 18:15 Zebra de 
oase (aventuri, Africa de Sud,
2005) . 20KX) Albiul (comedie, 

SUA 2005). 2130 JerseyGiri 
(comedie, SUA, 2004). 23:15 
Dragoste mare: Petrecere pen
tru Betty (Ep. 9, dramă, SUA,
2006) . 0:10 Dragoste mare: 
Botezul (Ep. 10)

1030 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:20 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 
17:00 1745 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:00 100% 23:00 
Ediție specială 24:00 Reali
tatea de la 24:00

10XX) Motociclete americane 
11 XX) Confruntări ți fiare vechi 
12:00 Regii construcțiilor: 
Digul El Cajon din Mexic 13:00 
O pradă mortală 14:00 Braini- 
ac 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18:00 Motoci
clete americane 19:00 Vână
torii de mituri 20:00 Regii 
construcțiilor: Podul Woodrow 
Wilson din Washington DC 
21XX) Avionul care a ripostat 
23:00 Pregătirea unui raliu 
mondial 24:00 Radiografia 
unui dezastru 1XX) Tehnologie 
extremă
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Deva (C.P.) - Pe acest site veți găsi o multitudine de 
teste. Portalul include teste de cultură generală, teste 
psihologice, teste IQ, teste de capacitate, teste de per
sonalitate, teste de Inteligență, teste de logică, teste 

de perspicacitate, teste auto.

Reticenți la donat organe
CURS VALUTAR BNR - 14.02.2007

Amplasarea aparatelor radar în data de 

15.02.2007;

■ Numărul donatorilor 
de organe a scăzut 
dramatic în ultima 
perioadă.

Ina Jurcone____________________
ina.jurcone@infornimedia.roDeva - Rata persoanelor care refuză ca rudele lor aflate în moarte clinică să-și doneze organele a scăzut de la începutul anului trecut de trei ori. Cu toate că sunt de acord că este bine să donezi organele celui aflat în moarte clinică, devenii se dovedesc a fi reticenți dacă ar fi în discuție un membru din familia lor. „Cred că trebuie să se țină totuși cont de ceea ce dorește donatorul, în primul rând. Chiar și familia poate greși

- DN 7: Leșnic - lila - Tatărâști,
■ DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompier 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD ' 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

TRANZACȚII BURSIERE

. Societatea
< r

Preț Variație
închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5950 0
SIF1 3.2900 0,30
BRD 21.4000 3,88
IMPACT 0.7100 -2,07
BIOFARM 0.7050 0
ANTIBIOTICE 1.8700 0
TEL 39.4000 1,03
ROMPETROL 0.1120 3,70
SIF3 3.1200 0,65

SIF5
Rubrică realizată de 
b-dul Decebal, bl. 
221277.

3.4300 0
SVM IFB FINWEST SA DEVA, 

l, parter (lângă QUASAR), tel.:

Primul control după o 
jumătate de secol
■ Vârstnicii din comu
na Bătrîna au fost con
sultați pentru prima 
dată după 50 de ani.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.roBătrîna - Bătrîna, alături de Lelese și Cerbăl sunt trei dintre comunele cele mai izolate din județul Hunedoara. Pentru că sunt bătrâni, cei mai mulți dintre ei suferă de afecțiuni cronice precum hipertensiune, cardiopatie ischemică sau reumatism. Oamenii spun că n-au mai văzut medic de patru ani de când un medic de familie a încercat să-i determine să se înscrie pe listele sale. Pentru că

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

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
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o singură 
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rândurile 
orizontale 
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7
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E necesară copia adeverinței
■ Cititorii solicită infor
mații legate de modul 
în care sunt stabilite 
drepturile de pensie.Deva (C.P.) - Gheorghe Cro- itoru din satul Rișculița, comuna Baia de Criș, dorește să afle dacă i-a fost valorificată, la recalcularea pensiei, o adeverință cu sporuri.Răspunsul CJP Hunedoara: „Domnul Groitoru a mai fost în audiență la instituția noastră în perioada noiembrie - decembrie 2006 și i s-a spus la momentul respectiv că nu se găsește adeverința pe care o menționează. Solicităm să ne prezinte fie o copie a acestui document, fie numărul de înregistrare al adeverinței pe care a depus-o”.
Depunerea fișelor fiscale

846125397
1 9 5 3 8 7 2 4 6 
237694581
9 5 1 8 4 2 6 7 3
3 7 8 9 1 6 4 2 5
6 2 4 7 5 3 9- 1 8
4 8 9 5 6 î 7 3 2
5 1 3 2 7 9]8 6 4
7 6 2 438,159

începători Avansați

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

Deva (C.P.) - Angajatorii au obligația să depună până la finele lunii fișele fiscale ale salariaților pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2006. Sediile secundare ale firmelor depun fișele fiscale la organul fiscal în a cărui rază teritorială sunt înregistrate sediile secundare respective. Dacă la data depunerii fișelor fiscale, sediul secundar este desființat, depunerea fișelor fiscale se va face de către persoana juridică de care a

Ada Antonescu Brândușa Stamataîntr-o astfel de situație”, este de părere Ada Antonescu. „Când cineva află că i-a murit o persoană dragă, cred că o declarație de acord pentru donarea de organe ar cădea foarte prost”, spune Brândușa 

sunt izolați, medicii de familie apreciază ca nerentabil, dat fiind faptul că aici locuiesc doar 151 de persoane, 103 dintre ele chiar în centrul de comună.Pentru prima dată după 50 de ani sătenii au fost consultați de o caravană de medici și asistente de la serviciile SMURD și Salvamont Hunedoara. „Este aproape imposibil în anumite anotimpuri să se ajungă în comună, drumul este inaccesibil. Peste 100 de săteni au beneficiat ieri de un consult medical general. Unor săteni li s-a efectuat o electrocardiogramă, iar alții au solicitat un test rapid de glicemie”, declară Petre Mărginean, vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara.

Pensionarii solicită informațiiNOTĂ: 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 
aparținut sediul secundar, la organul fiscal în a cărui rază teritorială este înregistrată persoana juridică. Dacă un angajat a lucrat în 2006 la mai multe sedii secundare ale aceluiași angajator, se va întocmi o singură fișă fiscală care va fi depusă de sediul secundar în evidențele căruia figurează la data de 31 decembrie 2006. Fișele fiscale se depun în format electronic, însoțite de un borderou privind conținutul acestora, semnat și ștampilat conform legii.

Stamata. Medicii hunedoreni spun că actul de prelevare a organelor nu poate fi făcut decât în condițiile în care se știe starea fizică a donatorului înainte de intrarea sa în moarte clinică. Acest lucru

Acțiunea celor de la SMURD și Salvamont este o premierăPână acum, dacă în sat se îmbolnăvește cineva, primarul comunei se simțea obligat să transporte bolnavul până la cea mai apropiată unitate 

considerare scrisorile anonime!Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”.Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adri- an.salagean@informmedia.ro.
Arătăm bine în sondajeBucurești (M.F.) - Costul forței de muncă și potențialul de creștere a productivității muncii vor atrage investitorii străini în perioada următoare în România, însă infrastructura de telecomunicații și transport, precum și de activitatea de cercetare trebuie îmbunătățite, potrivit companiei de consultanță Ernst&- Young. România a fost desemnată ca fiind cea mai atractivă destinație pentru investiții din Europa de Sud-Est, Centrală și de Vest, înaintea Poloniei și Republicii Cehe. Sondajul de opinie, realizat în luna octombrie 2006 cu participarea unui 

ar putea fi posibil dacă fiecare hunedorean s-ar afla în posesia cârdului european de sănătate care ar conține toate informațiile despre starea de sănătate a deținătorului. „Un cârd de sănătate foarte bine pus la punct este imperios necesar. în acest moment procedurile de prelevare sunt foarte costisitoare și nu pot fi făcute decât de specialiști. în județ nu există o unitate spitalicească în care să se poată face transplant de organe”, declară dr. Dan Florea, directorul Spitalului devean. în Europa se prelevează organe de la persoane fără a fi întrebate familiile, în țări precum Ungaria, Austria, Bulgaria, Spania, Belgia, Olanda, Anglia, Portugalia, Italia, Norvegia.

sanitară. Acțiunea de control a sănătății inițiată ieri de cele două unități SMURD și Salvamont reprezintă o premieră națională.
Spor la muncăDeva (C.P.) - Productivitatea muncii în industrie a urcat cu 10,6% anul trecut comparativ cu anul 2005, a anunțat Institutul Național de Statistică. Creșterile de productivitate s-au regăsit în toate sectoarele de activitate. Producția industrială a crescut cu 7,1% în 2006, în principal ca urmare a avansului industriei prelucrătoare, se arată în studiul efectuat de cei de la Institutul Național de Statistică. Creșterea a fost susținută de toate cele trei sectoare industriale, respectiv industria prelucrătoare - 7,8%, energia electrică și termică, gaze și apă - 4,4% și industria extractivă - 2,4%.

număr de 200 de directori executivi ai unor companii din întreaga lume. Astfel, 58 la sută dintre repondenți au a- preciat că au în vedere investiții în România în acest an, în timp ce 68% dintre aceștia au indicat piața românească ca o destinație potențială pentru investiții în următorii trei ani. Dintre cei care au confirmat existența planurilor de investiții în regiune, 50% intenționează să înființeze sucursale. Companiile intervievate activează în domeniul bunurilor de consum, industria grea/auto/energetică, servicii, tehnologie și telecomunicații.

http://www.shoqun.ix.ro
mailto:ina.jurcone@infornimedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:adri-an.salagean@informmedia.ro
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• Amenzi. Aproape 80 de șoferi au fost sancționați de Poliția Rutieră pentru că au încălcat legea pe drumurile publice. Șapte amenzi au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale. (M.S.)
• Proteste profesori. Reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ susțin că profesorii vor boicota sfârșitul de an școlar și examenele naționale dacă în două săptămâni Ministerul Educației nu va relua lucrările asupra proiectelor de modificare a Legii învățământului. (S.B.)

Orașul5
■ Primăria Deva a lan
sat un proiect de trans
formare a intersecțiilor 
în sensuri giratorii.

CÂUN Bicăzan

sensurilor giratorii

ReabilităriHunedoara (C.B.) - Reparațiile străzilor și trotuarelor s-au dovedit destul de costisitoare pentru Primăria Hunedoara, a- nul trecut. Executate pe o suprafață de 18.600 mp plombele asfaltice s-au ridicat la o valoare de peste 180.000 lei. Reabilitarea trotuarelor a costat 10.000 de lei, iar întreținerea drumurilor pe timp de iarnă s-a ridicat la suma de 175.000 lei. Reabilitarea drumului comunal Răcăștie, executată pe o lungime de 1.700 mp, a costat 290.000 de lei.
Asistență 
socialăHunedoara (C.B.) - Copiii și persoanele cu handicap grav din Hunedoara au beneficiat anul trecut de diferite servicii din partea Direcției de Asistență Socială. Contravaloarea mesei . la Cantina Socială a fos+ de 113.550 lei, având ca beneficiari 2090 de copii, iar indemnizația pentru persoanele cu handicap grav s-a ridicat la suma de 947.219 lei. De aseme- na, în cadrul Direcției de Asistență Socială au fost operate 652 de cereri de alocație de stat pentru copii și 502 alocații pentru nou-născuți.

Vin francezii

Elevi 
francezi la 
Hunedoara
Hunedoara (C.B.) - în 
perioada 19-25 fe
bruarie, un grup de 
16 elevi francezi spri
jiniți de Compagnons 
du Devoir, o firmă 
franceză care se ocu
pă cu plasamentul de 
tineri muncitori, vor 
face un stagiu de 
pregătire de o săptă
mână la Colegiul 
Tehnic „Matei Cor- 
vin’' din Hunedoara. 
Cei 16 ucenici tâm
plari veniți din Troyes 
vor fi găzduiți în in
ternatul liceului și 
timp de o săptămână 
vor participă pe lân
gă activitățile prac
tice și la diferite pro
grame culturale.
„Această acțiune este 
un proiect european 
din cadrul programu
lui leohardo da Vin
ci: Cei 16 elevi fran
cezi vor fi găzduiți la 
noi în școală, iar pe 
lângă activitățile 
practice le vom asi
gura ore de limba 
română și de istorie", 
a spus Corina Popo- 
vici, directorul Cole
giului Tehnic „Matei 
Corvin". Elevii vor fi 
preluați vineri 16 
februarie de la aero
portul din Timișoara.

Cercetașii, printre vârstniciBrănișca (S.B.) - Patrula „Lupii albi” a Centrului Local Deva din cadrul Organizației Naționale Cercetașii României, a fost, ieri, alături de persoanele de la Centrul de Bătrâni din Brănișca. în cadrul proiectului de talie internațională, „Gifts for peace”, cercetașii au pregătit pentru gazde, de Sfântul Valentin, un program distractiv în care au susținut minispectacolul „Un pedagog de școală nouă”, după I.L. Caragiale. De asemenea, au organizat și un miniconcurs cu probe distractive, premianții fiind răsplătiți pe măsură cu diverse daruri și diplome. Programul cercetașilor s-a derulat după ce s-au prezentat, și-au definit activitatea exemplificând prin prezentarea unor jocuri specifice și a însemnelor cercetășești. Ei au împărțit, celor pe care i-au vizitat și care s-au bucurat foarte mult de această vizită, 90 de pachete cu fructe și dulciuri, și au promis să le trimită fotografii realizate în cadrul vizitei lor.
RĂSPUNDEM CTTITMIMHI

Când va fi gata autogara?Când va fi finalizată construcția autogării din municipiul Deva, este întrebarea pe care o adresează administrației locale Elena Răfăilă, din satul Vărmaga, comuna Certej. „în emisiunile televizate s-a avansat data de 20 decembrie 2006. Termenul a trecut și nu mai spune nimeni, nimic. Aș dori ca și cei care conduc județul să aștepte autobuzele spre serviciu sau casă, școală, așa cum facem noi, sătenii. Să ne gândim: printre ei sunt pensionari, elevi, bolnavi”, afirmă cititoarea CUVÂNTULUI LIBER.Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, a declarat că investiția din zona gării va fi dată în folosință, cel mai târziu în luna aprilie. întârzierea față de data anunțată inițial ține de cauze obiective.

Deva - Intersecțiile principale din municipiul Deva vor fi modificate și transformate în sensuri giratorii de către Primăria Deva în scopul fluidizării circulației.La finalul lunii februarie vor începe lucrările la cel mai mare sens giratoriu din cele nouă sensuri pe care le are în plan primăria.Acesta va fi construit în zona Lido, va avea un diametru de 44 de metri și două benzi de 7 metri lățime, „în mijloc va fi construită o
(Foto: T. Mânu)Deva devine un oraș... giratoriufântână arteziană cu un diametru de 25 de metri care va fi dotată cu iluminat nocturn. în mijlocul fântânii ar-

teziene va fi instalată o sferă suspendată pe o structură piramidală cu dimensiunea de 5 metri” a spus viceprimarul

Devei, Florin Oancea. Pentri cel mai mare sens giratorii din oraș primăria a aloca 2.000.000 de lei.Celelalte intersecții car< vor fi transformate în sensif giratorii sunt: intersecția dm tre bulevardul Nicolae Bălces cu și Bulevardul 22 Decern brie, intersecția dintre DN7 ș strada Victor Șuiagă, inter secția de la ieșirea din Dev; din zona Dacia Servis, inter secția dintre bulevardul Nicc lae Bălcescu și DN7 (zon; Fabricii de Mătase), inter secția dintre strada Horea ș DN7 (zona Luk Oii), inter secția din Micro 15 din zon Uzo Balcan, între Piața Vie toriei și intersecția de lâng Hotel Sarmis și intersecți dintre strada Aurel Vlaicu ci bulevardul Decebal.
Bani, funcție de calificare

■ s

■ Calificarea profesio
nală cerută pentru un 
post dă dreptul la coe
ficienți de ierarhizare.

Clara PAs
dara.pas@informmedta.roDeva - Aceștia se aplică la salariul de 440 de lei. Dacă muncitorul necalificat primește minim această sumă, cel calificat trebuie să primească cu 20% mai mult. Personalul administrativ cu liceu are un coeficient de ierarhizare de 1,2, iar cel cu postliceală de 1,25. Angajații de specialitate pentru care se cere școala de maiștri au un Coeficient de ierarhizare de

1,3, în vreme ce cei cu studii superioare de scurtă durată de 1,5. Personalul încadrat pe posturi unde se cer studii superioare are coeficientul 2. Toate aceste modificări determină creșterea cheltuielilor salariate într-o firmă, iar tendința de a găsi un subterfugiu de către patroni nu este exclusă. „A modifica organigrama sau fișa posturilor pentru a-i frustra pe salariați de aceste drepturi nu va face altceva decât să-i demotiveze. Un patron care va încerca acest lucru riscă să-și piardă oameni buni. Cred că este cazul să se înțeleagă faptul că atunci când ceri randament de la un angajat trebuie să înveți să-l
Muncitorii caM| plătești pent!s|| o face”, concțu * pe care Horea Ra țiu’ inspectorul ÎS al TÎ Hunedoara.

Omul care a transportat aurul
■ Zeci de tone de aur 
i-au trecut prin mână 
unui devean în perioa
da comunistă.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedja.roDeva - Povestea lui Gheorghe Beraru din Deva este fascinantă. în 1948, la numai 20 de ani a primit o misiune pe care mulți ar fi refuzat-o. Aceea de a transporta aurul extras din zona Bradului la București și Baia Mare. A făcut acest lucru timp de 18 ani. Astfel a ajuns să parcurgă aproape trei milioane de kilometri într-o mașină încărcată cu un metal care a schimbat de nenumărate ori cursul istoriei. „La fiecare cursă simțeam asupra mea greutatea enormă a sudorii celor câtorva mii de mineri care se chinuiau să scoată acest metal nobil din adâncurile mântului”, își amintește raru.
Probleme, problemeTransportul auruluifăcea sub pază militarizată cu o mașină tip Salvare Molotov. „Am propus colonelului de securitate Tesler Ladislau ca

întreprinderea „Mica" pe vremea când dădea tone de aur Gheorghe Beraru, în tinerețe

păi Be-
se

încărcarea aurului să se facă între schimburi. Asta pentru ca minerii să nu vadă ce încărcăm. Erau lingouri de aur ștanțate pe care le introduceam într-o ladă, concepută special de mine, și pe care le transportam la București sau la Baia Mare. în urma mașinii mele venea o altă mașină încărcată cu soldați. Oamenii ăștia armau puștile înainte de a se urca în mașină și trăgeau piedica. Așa stăteau cu armele până când ajungeam la destinație. Cu toate acestea am

Mineri de la Gurabarza înainte de intrarea în șut

avut și probleme. Mi-amintesc că la o cursă am găsit drumul blocat de copaci. Știam că este Cristea, un răzvrătit care fura aurul, îl vindea și împărțea banii la săraci. De altfel, Cristea a și fost omorât de securitate”, povestește Beraru.Deveanul transporta, de două ori pe săptămână, între două sute de kilograme și o tonă de aur. Uneori aurul era sub formă de lingouri, alteori era vorba de aur amalgamat cu mercur care trebuia prelucrat la Baia Mare. „Pentru siguranță, solda$j,r din: padrul securității care însoțeau transportul nu știau aoând le vine rândul să plebe cu transportul. Erau anunțați cu foarte puțin timp înainte când erau trimiși să-și ridice traista cu merinde. Și asta pentru că atunci o călătorie dura peste opt ore”, spune Beraru.
Două secreteAstăzi, la cei 79 de ani ai

lacrimi în ochi despre vi murile pe care le-a trăit. Es oarecum circumspect în oferi detalii despre modul care se efectua transport aurului.„Am două secrete pe ca le voi duce cu mine în m( mânt. Unul este cel legat aurul Bradului și celăli despre o cetate pe care e descoperit-o împreună cu pi fesorul Ion Marinescu ca atunci era șeful laboratoru de la Gura Barza. Este cetate ale cărei vestigii se a la trei metri sub pământ care este plasată undeva zona în care Mureșul Crișul Alb se întâlnesc. T: săptămâni am săpat pentri găsi vestigiile ei. Dar pro sorul Marinescu nu a vrut dezvăluie locul unde se a această cetate mult mai vec decât Sarmizegetusa Reg Știu doar că a dus o parte ( scrierile găsite acolo București. Și atât”, c<săi, deveanul își amintește cu cluzionează bătrânul.

mailto:dara.pas@informmedta.ro
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• Cupa Cetății la lupte. Sportivii de la cluburile din județ cu secții de lupte vor participa sâmbătă, la Deva, la concursul „Cupa Cetății", rezervat copiilor și cade- ților. Competiția va alinia la start sportivi de la cluburile CSS Deva, CSS Hunedoara, CSS Petroșani, Inter Petrila și Parângul; Lonea. (C.M.)
Oficial FRF implicat într-un 
accident la DevaDeva (C.M.) - Unul dintre membrii CE al Federației Române de Fotbal, C-tin Anghe- lache, a scăpat cu viață dintr-un grav accident de circulație care a avut loc marți seara în apropiere de Deva. Anghelache, reprezentantul cluburilor din Liga a IlI-a în CE al

Nașu a făcut un meci modest

FRF, venea la Deva pentru a participa, împreună cu președintele Mircea Sandu, la întâlnirea cu delegații cluburilor din seriile, V și VI. El se afla în mașina al cărei șofer este învinuit că ar fi produs accidentul rutier în care au mai fost implicate două camioane TIR și un autoturism. „Am avut noroc. (...) Nu ne grăbeam, mai aveam doar șase kilometri până la Deva”, a spus Anghelache. Evenimentul rutier a avut loc după ce șoferul autoturismului în care se afla oficialul FRF a intrat în depășirea unei alte mașini fără să aprecieze corect distanța rfăță de un TIR care venea din față. Când a |pbservat camionul, șoferul a tras mult dreaptă s-a lovit violent de TIR, a ricoșat în autoturismul pe care începuse să-l depășească și apoi s-a oprit intr-un alt autocamion de mare tonaj care venea din față.

■■ Mircea Sandu a fost 
profesionist, dar obosit 
la întâlnirea cu eșalonul 
trei de la Deva.

ClPRIAN MARINUȚ 

dprian.marinut@informmedia.roDeva - Președintele FRF, Mircea Sandu, nu a mai avut aceeași vervă și același spirit euro-revoluționar în declarații și ieri la Deva, ca la precedentele două reuniuni ale FRF derulate duminică la Focșani și luni la Pitești. îmbrăcat lejer, în blugi, cămașă și pulover, cu o figură obosită, dar relaxată, Nașu s-a arătat receptiv la problemele ridicate de președinții cluburilor din seriile V și VI ale Ligii a III- a, prezenți la reunirea de la Hotel Wien, dar nu și-a mai surprins “supușii” cu atacuri la adresa mafiei din fotbal sau cu proiecte mărețe. Dincolo de discursul profesional de mem

Constantin Anghelache după accident

Olimpic - eșec, Dava - remizăDeva (C.M.) - Olimpic Simeria și Dava Deva, cele două echipe din județ care activează în Liga a Il-a de futsal, au început modest returul campionatului. Olimpic a fost învinsă la limită (6-7), acasă, de lidera clasamentului Arctica Craiova, la capătul unui joc din care putea scoate mai mult dacă avea mai multă experiență. Dava a scos o remiză în deplasare la Real Craiova și este neînvinsă de patru etape, dar rămâne tot pe ultimul loc. “Poate am fi putut învinge, dar la începutul reprizei secunde unul dintre jucătorii noștri s-a accidentat și nu a mai putut continua jocul”, comenta Sebastian Hanciu, președintele clubului Dava Deva.

I Mureșul"
ț ■ Echipa de copii sub 
i 13 ani a clubului 
i devean a participat la 
i Zselic Cup în Ungaria.j. ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedla.roi Deva - Componenții echipei de juniori sub 13 ani (născuți în 1994) a clubului ■i;. Mureșul Deva au obținut re- zultate bune, săptămâna tre-> cută, la puternicul turneu ; internațional dotat cu “Zsel- f ic Cup” care s-a disputat în î* Ungaria. Echipa antrenată de j Dan Ardelean a ocupat locul ; cinci în prima grupă valorică, j după ce se clasase pe locul secund în grupa preliminară, j „în partidele din grupa pre- 1 liminară am obținut o victo-
| Amical cu scântei: Lupeni (C.M.) - Gică Barbu,j antrenorul echipei Mureșul i Deva, și-a scos jucătorii de pe L teren în min. 60, la scorul de î 0-0, al meciului amical pe care ; formația din Liga a IlI-a l-a i susținut, ieri, în deplasare cu j Minerul Lupeni. „Au jucat i foarte dur, lovindu-ne jucăto- j rii în permanență, supărați că ț nu puteau să ne dea gol și ca să se răzbune după ce au pier- i dut (0-1) la Deva săptămâna j trecută. De fapt încă de la i Deva, antrenorul lor, Dan j Manăilă, m-a avertizat să vin f cu echipa a doua că o să ne j rupă. Nu avea rost să riscăm î să ne accidentăm jucătorii, j așa că am părăsit terenul”, ; comenta Gică Barbu. 

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

-SIMPLU
- RAPID
- GRATUIT

bru în CE al UEFA și de disponibilitatea de a sprijini echipele, AJF-urile și de a face curățenie printre arbitrii corupți, Nașu a părut obosit și grăbit să bifeze și această ultimă întâlnire cu cluburile din Liga a IlI-a.
AntiviolențăSandu a afirmat că legislația trebuie înăsprită pentru a pune capăt violențelor de pe stadioanele din România. “Cluburile plătesc pentru suporteri. De fapt nu sunt suporteri, ci huligani. E nevoie de modificarea și înăsprirea legii și aplicarea ei drastică. Dacă 20 de inși fac scandal, arestează-i, judecă-i în regim de urgență și inter- zice-le accesul pe stadion”, a spus Mircea Sandu.Nașu a comentat șansele naționalei de futsal din care fac parte șapte jucători de la FC CIP Deva de a se califica la CE 2007 din Portugalia.
pariază" pe viitor

Echipa Mureșul Devarie, 3-0 cu Bogad SE din Ungaria, și două remize, 1-1 cu Kapronczai FS din Ungaria și 0-0 cu NK Sesv Kraljevec din Serbia, și ne-am clasat pe locul doi. în grupa finală, am pierdut 2-3 cu croații de la Hask și am

Vrei ca CL să-ți aducă EURO-premij? Câștigă în 27 februarie:
i I ' /. Ș11. / . 11 I I' /, I /. I UI I 1 i i ! sau1 sau

pentru ca munca ta în gospodărie sa fie mai uso/na, sau pentru ca oricând ai nevoie de bani' Fâ-ți un
abonament la Cuvânlul liber pentru o lună (8.9 lei) sau prelunqește-ți actualul abonament cu minim o lună și participa la concurs cu copia după 
chitanță până în 26 februarie Cu CL, 2007 a început câștigător!

Mircea Sandu conduce fotbalul cu abilitate (Foto: T.Manu)“Echipa de futsal va avea dificultăți în a obține calificarea, deoarece se află în fața primei ocazii de acest gen. Important este rezultatul primului meci care este și cel mai greu, cel cu Belgia”, a spus Mircea Sandu. Naționala de futsal se va reuni, azi, la Deva, unde va efectua un cantonament până la 20 februarie, zi în care este programată plecarea spre 
învins cu 1-0 pe Martfu din Ungaria, astfel că am jucat pentru locurile 5-6 cu NK Sesvete din Croația și am câștigat cu 3-2. Pe totalul celor șase meciuri am obținut trei victorii, două remize și am suferit o singură înfrângere, iar participarea la turneu a fost foarte utilă pentru formarea ca jucători a acestor copii”, afirma Dan Ardelean, antrenorul micilor fotbaliști.Echipa de copii sub 13 ani este a doua echipă de la clubul devean care participă, pe cheltuiala clubului, în această iarnă, la turneul din Ungaria, după cea de copii sub 11 ani, semn că Mureșul Deva și-a schimbat în bine atitudinea față de echipele de copii și juniori.

DEVASAT 
SHOP O N

Slovenia. în schimb, Sandu considera că naționala are șanse mai mari de a prinde Euro 2008. “Naționala are un rulaj din acest punct de vedere, chiar dacă în ultimul timp a ratat niște calificări. Cei de la fotbal au participat la astfel de preliminarii și au o oarecare experiență în comparație cu reprezentativa de futsal”, a spus Nașu.
Nu mai vrea la 
Jiul PetroșaniPetroșani (C.M.) - Portarul Cătălin Mulțescu a renunțat la datoria de 6.500 de dolari pe care Jiul ar fi trebuit să i-o achite numai și numai să fie liber de contract. „Am renunțat la bani, pentru că e mai important să fiu declarat jucător liber de contract decât să iau banii”, a spus Mulțescu. Decizia în cazul litigiului dintre Jiul și Mulțescu care a fugit de la Petroșani la Ceahlăul Piatra Neamț s-a amânat pentru săptămâna viitoare. Până la pronunțarea sentinței definitive, Mulțescu se va pregăti în București.

JURNAL
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Duel Steaua• Fără acord. Reprezentanții celor cinci echipe naționale repartizate în grupa a X-a de calificare la Campionatul European de tineret din 2009, respectiv România, Franța, Bosnia, Țara Galilor și Malta, nu au ajuns la un acord privind programul meciurilor din preliminarii. „Avem la dispoziție 30 de zile pentru a negocia. Dacă nu ne vom înțelege, vom ajunge la arbitrajul UEFA.
în finalăBucurești (MF) - Antrenorul FC Sevilla, Juande Ramos, a declarat că echipa care va câștiga dubla manșă dintre formația sa și Steaua București poate ajunge în finala competiției.
PretențiiPiatra Neamț (MF) - Fundașul Adrian leneși, care a semnat un contract până la finalul sezonului cu Ceahlăul, a declarat că a acceptat să joace la Piatra Neamț, deoarece echipa emite pretenții.

Robinho
(Foto: EPA) 

Nefericit 
Madrid (MF) - Ata
cantul brazilian 
Robinho a declarat 
că este nemulțumit 
de situația sa la Real 
Madrid, deoarece 
antrenorul italian 
Fabio Capello nu are 
încredere în el. „Nu 
sunt fericit la Real 
Madrid pentru că nu 
joc", a declarat, într-o 
conferință de presă, 
Robinho.

■ Meciul din cadrul 
Cupei UEFA este progra
mat astăzi, cu începere 
de la ora 2030.București (MF) - Fundașul dreapta al echipei FC Sevilla, Daniel Alves, a declarat că formația antrenată de Juande Ramos va încerca să obțină un rezultat pozitiv în meciul cu Steaua, programat astăzi, în prima manșă a 16-imilor Cupei UEFA, pentru a putea tranșa apoi calificarea în jocul de pe teren propriu.

Vom Încerca să obținem un «sulfat pozitiv

Daniel Alves 
....................................................99„Noi mereu vrem să câștigăm. Joi va fi o partidă de o mare intensitate. Ei vor încerca să obțină un rezultat bun, iar noi vrem unul pozitiv pentru a decide apoi calificarea pe terenul nostru. Vom încerca așa cum facem

y \ 71
Eto'o are probleme cu Rijkaard 
și Ronaldinho (Foto: epa)

Niciun ban pentru medalii
■ în ciuda succeselor 
obținute la „mondialele" 
de schi alpin, Parson nu 
va fi recompensată.București (MF) - Sportiva suedeză Anja Parson, care a câștigat săptămâna trecută trei medalii de aur la Campionatele Mondiale de schi alpin de la Are (Suedia), nu va primi nicio recompensă financiară pentru aceste performanțe, informează cotidianul Bild.„Multă laudă și niciun ban”, titrează Bild, menționând că schiorii germani primesc din partea federației deFRF, Mircea Sandu, și reprezentanți ai cluburilor din ligile inferioare au petrecut până la ora 3 dimineața, la Crama Muntenia din Pitești, în compania balerinelor și lăutarilor, fiind tratați cu țuică, vin și whisky. Cel mai bun cântăreț a fost declarat directorul Dumitru Mihalache, cel care a ținut un adevărat recital de cântece de petrecere și manele... (Foto: epa)

Spaniolii par temători (Foto: epa)

încă un americanCluj (MF) - Baschetbalistul american Stan Blackmon va susține probe de joc în următoarele zile la gruparea „U” Mobitelco Cluj-Napoca, acesta fiind adus pentru a suplini pierderea lui Mihai Silvășan, care a fost diagnosticat cu dublă hernie de disc.Blackmon are 28 de ani, 1.98 metri și joacă pe postul de extremă. De-a lungul carierei, Blackmon a evoluat la echipele Arkansas-Little Rock (NCAA), Pico La Pam- pa (Argentina), ȘINA Lions (CBA SUA), Kouvot (Finlanda), Grindavik (Islanda), Arkansas RimRockers și Texas Tycoons (ABA SUA), Brest (liga secundă franceză și prima ligă, după ce echipa a promovat).La „U” Mobitelco mai evoluează trei americani, LeVar Seals, Ramei Allen și Cory Jenkins, dar și sârbul Miljan Medvedj.

Alain Prost pronosticheazăLisabona (MF) - Fostul campion mondial de Formula 1, francezul Alain Prost, a declarat la Lisabona, că sezonul 2007 al Campionatului Mondial se va disputa între echipele Ferrari și McLaren-Mercedes, informează AFP. „Este dificil să faci previziuni. Dar sezonul se va juca între Ferrari și McLaren. 

în fiecare meci, cu maximă determinare”, a spus Alves, pentru site-ul oficial al grupării spaniole.Fundașul formației spaniole a precizat că FC Sevilla acordă aceeași importanță tuturor competițiilor în care este angrenată. „Nu vom renunța la nicio competiție. Dacă nu se poate, nu se poate, dar nu se pune problema să nu încercăm. Suntem foarte puternici atât din punct de vedere fizic, cât și mental, pentru a putea merge cât mai departe în toate competițiile”, a subliniat Alves, adăugând că nu se simte obosit și că dorește să joace cât mai mult și să ajute echipa.Primul meci dintre Steaua și FC Sevilla se va disputa astăzi, la București, în prima manșă a 16-imilor Cupei UEFA. Jocul se va disputa cu casa închisă, va începe la ora 20.30 și va fi transmis în direct de Pro TV. Partida retur, de la Sevilla, urmează să se dispute la 22 februarie.
Samuel Eto'o iese la atacBucurești (MF) - Atacantul camerunez al echipei FC Barcelona, Samuel Eto’o, i-a atacat pe antrenorul Frank Rijkaard și pe coechipierul său, Ronaldinho, după ce tehnicianul olandez a declarat că jucătorul nu a dorit să intre pe teren la meciul cu Racing Santander.„Să mergi în sala de presă și să spui că nu am vrut să joc este rea credință. Să-l 

specialitate câte 25.000 euro pentru o medalie de aur, 15.000 euro pentru argint și 7.500 euro pentru bronz.Federația de schi din Suedia spune însă că nu are bani să își premieze performera. „Mi-aș dori ca bugetul nostru să ne permită să îi dăm bani pentru aceste medalii, dar din păcate nu putem face acest lucru. Fiecare coroană (n.r. moneda națională din Suedia) care ne intră în cont o folosim pentru nevoile zilnice ale federației”, a declarat președintele forului suedez, Johan Monsen.în urmă cu câțiva ani, federația condusă de Monsen o
Steaua este periculoasăBucurești (MF) - Directorul sportiv al grupării FC Sevilla, Ramon Rodriguez Verdejo „Monchi”, a declarat că Steaua este un adversar serios și că numai din cauza ghinionului nu a disputat anul trecut finala Cupei UEFA, competiție câștigată chiar de e- chipa spaniolă.„Steaua nu va fi un adversar simplu, nu a ajuns în finala Cupei UEFA datorită

Campionul mondial Fernando Alonso este puternic la volanul unui McLaren, în timp ce Kimi Raikkonen ar putea avea dificultăți în a se integra în noua sa echipă, Ferrari”, a afirmat Prost.Fostul pilot de FI a adăugat că Renault, dublă campioană mondială la constructori, „este sub nivelul celor două”.

- FC Sevilla!

Fundașul Alves știe că nu va avea viață ușoară (Foto: epa)

întrebați pe Rijkaard ce s-a întâmplat. Cel care vrea să aducă presa în vestiar este cel care merge la conferințe și spune unele lucruri. Dacă eu aș ieși și aș vorbi, oamenii ar vedea ce se întâmplă”, a spus Eto’o la adresa lui Frank Rijkaard.„Există două grupuri în sânul echipei FC Barcelona, unul al președintelui, iar celălalt este legat de altă per
ducea ceva mai bine, ținând cont că Anja Parson a primit totuși un bonus de 5.500 euro pentru medalia olimpică de bronz cucerită în proba de slalom de la Salt Lake City, în 2002.Sportiva suedeză nu primește bani nici din partea Federației Internaționale de Schi (FIS), care nu are prevăzute recompense financiare pentru medaliații de la Campionatele Mondiale.Singurele recompense primite de Parson sunt laudele presei internaționale și mai ales cele ale ziarelor suedeze, în care sportiva este numită „regina schiului alpin”.
ghinionului. Suntem conști- enți de dificultatea partidei. Steaua își dorește să câștige și va fi o atmosferă fierbinte, deoarece s-au vândut toate biletele și publicul îi ajută mult. Se vor înfrunta două dintre echipele care au cele mai mari șanse de a ajunge în finala de la Glasgow”, a spus oficialul șpaniol.„Dică este un jucător important pentru Steaua, dar au

Francezul vede o luptă intre Ferrari și Mc Laren (Foto: era)

soană. Ceilalți trebuie să fie preocupați, pentru că eu am revenit. Ceea ce doare sunt golurile mele. Dacă un coechipier spune că trebuie să te gândești la echipă, atunci el ar trebui să fie primul care se gândește la echipă. Eu mă gândesc întotdeauna mai întâi la echipă și apoi la bani”, a spus Eto’o, re- ferindu-se acum la Ronaldinho. f t

Parson e lefteră (Foto: epa)

destule soluții pentru a suplini această pierdere”, a comentat el.Monchi a afirmat că Steaua are doi jucători de bandă foarte rapizi, evidențiindu-1 pe Bănel Nicoliță.„De asemenea, are doi fundași centrali înalți și uh mijlocaș central foarte prezent în joc. Vom avea nevoie de un .... rezultat bun la București”, a C-*  spus el.



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)
• parter,balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică 2 intrări, prin 
scară si balcon, Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 

.0723/227569. (T)

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

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336 (T)
• decomandate, centrală termică termopane, 
parchet, gresie + faianță et. 2, zona luliu Maniu, 
preț 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, lavabil, parchet, balcon 
închis, mobilă nouă preț 32.000 euro, tel.221712, 
0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• Zona pieței, et. 2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Ă2)

• Gojdu, circuit centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona piață, centrală termică,, dec., 
balcon, contorizări, etaj 2, preț 38.500 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, usă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• circuit gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Kogălniceanu, etaj 3, balcon, termopan, 
parchet, bine întreținut, ocupabil din data 
achitării integrale, preț 120.000 ron, negociabil, 
tef 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, 60 mp, zona Eminescu, 
termopan, centrală termică, bucătărie modi
ficată, parchet, gresie, faianță, preț negociabil, 
tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 118.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zona Mărăști, bucătărie modificată, balcon 

’ ■ mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
i 110.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275,'

0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice nt nodificări, preț 
135.000 ron, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 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. (Ă5)

• contorizări, parchet, repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet, lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon închis, beci, parchet, contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zonaDaciă etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)

• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă, 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4. 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei. neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
li vi ng 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, i 
etaj intermediar, Bd. I. Maniu, Deva, preț neg., 
tel.231800. (A9)
• dec., amenajat modern (CT. termopane, aer , 
condiționat), mobilat, etaj 1, zona Zamfirescu i 
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. 0254/613366, 
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)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• 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. 
(9/13.02) . ■

• dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• cu intrări separate, balcon mare, centrală 
termică parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată zona Gojdu, preț 145.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băi, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț 210.000 ron, negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)
• cu garaj, st 160 mp, zonă 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 3 balcoane, 2 băi, poziție 
deosebită zonă liniștită preț 80.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
igienizat total, preț 150.000 ron, negociabil, 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, etșj 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)
• 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 L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tei. 0746/779288. (A8)
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• urgent, 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 zona Liliacului, amenajat balcon, 2 băi, 
preț 168.000 RON. tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Minerului, etaj intermedair, 
balcon, centrală termică, preț 150.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Bălcescu, et. intermediar, fără 
îmbunătățiri contorizări (repartitoare, gaz 2 
focuri, apometre) preț 128.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, 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)
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• 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) .
• dec., baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 3, zona Progresul, 
Deva, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231.800 (A9)
• Brad, vănd casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zonă centrală BRAD, 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483, (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275,0W535O95. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• centrală termică parchet, gresie + faianță 
garaj, boxă et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, et 1, parchet 2 băi, balcon mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903, (Al)
• urgent zona Dorobanți, amenajat modern, 
st=110 mp, preț 65.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3),
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrală decomandate, 100 mp, centrală 
termică, termopan peste tot, parchet 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate,zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, etaj 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5) •
• etaj 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. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona I. Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec., 2 băi, CT, balcon închis, etaj 3, zona 
Progresul. preț55.nno 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'

Vând case, vile (13)

• Deva, t Văcărescu, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, curte comună Informații 
tel. 0721/435255. (9/12.02)
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• 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, 128000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent 75.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, bucătărie, teren 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• 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 Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• în Sântuhalm,5camere,baie,bucătărie,living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST - 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• uregentîn Deva, zonă centrală 3 camere, baie, 
bucătărie, hol, terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro neg., tel. 231800, 
0745/511.778 (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST - 800 mp, zona Parc, Deva, preț 190.000 
euro neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, în Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST - 580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
■ Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (Al 0)
• Brad, swă grădină și 2 hațeren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10) 

• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă cu anexe, în satul Almașu Sec, nr. 46, 
județul Hunedoara, preț negociabil. Tel. 233022. 
(T)
• casă tn comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

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

• la 24 km de Deva, casă cu 2 corpuri, anexe, 50 
ari grădină preț negociabil. Tel. 0354/104666, 
0721/605999. (T)

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)

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

• semidecomandate, centrală termică 
termopane, gresie + faianță parchet balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mii., negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
■ decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, bucătărie, faianță gresie, parchet, 
apometre, balcon, Dacia, preț 65.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, amenajată etaj intermediar, zona Dacia 
preț 67.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon închis, 
contorizări, etaj intermediar, zona LManiu, preț 
76.000 RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
■ semidec, bucătărie, baie, balcon, C.T., etaj 
intermediar, zona Zarandului, preț 65.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
■ semidec, bucătărie, baie, balcon, CT, etaj 
intermediar, Dacia preț 20.000 euro, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• Dacia, et 4, semidec, s=26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• bd. 22 Decembrie, dec., et. 4/8, s=46 mp, 
balcon, amenajat contorizări, termopane, preț 
100.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorizări, preț 26.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel..0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zonă idtracentrală contorizări, parchet ideală 
pentru investiție, închiriere, urgent preț 80.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță bine întreținută preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
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• zonă centrali, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări totale, parchet, gresie, faianță, preț 
76.000 ron, negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• 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 utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

• dec, apometre, faianță, bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684.  (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 48.000 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)

Împreună în afaceri
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PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI / MP.
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ANGAJEAZĂ pentru DEVA
GESTIONAR DEPOZIT

Cerințe:
• cunoștințe temeinice privind primirea și 

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

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

SC. PAN GRAM SA
Reșița, str. Timișorii, nr.4, jud Caraș-Severin 

PUNCTUL DE LUCRU DEVA
Deva, str. Depozitelor, nr 1 1, jud. Hunedoara 
Tel / Fax: 0254/234.736, Mobil.0722/542.377 
E-mail: bmdeva@montebanato.ro
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• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., 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)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

• două terenuri extravilan, de 6.000 și 24.700 mp, 
localitatea Totești ■ Hațeg, lângă canton, acte în 
regulă, titlu și cf, preț negociabil. Tel. 212272, 
0723/732560. (T)
• grădină in Brad, intravilan, pestr. 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 1& (T)
• intravilan in Băcia, la 15 km de Deva, apă 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. (T)
• loc de casă în 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. CT)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, între case, 
preț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• urgent, teren intravilan, st=1.25C mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren intravilan, st=155C mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron. tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideal 
pentru investiție, construcție casă sau casă de 
vacanță zona Brănișca, deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• 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 lkm 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)
• Mravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, 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. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan, Deva, zona Dorobanți, S - 220mp, F - 
22 M, pentru construcție case, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)
• urgent teren intravilan, Deva, 6000 mp, la DN 7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, intravilan, 22 ari, pe șosea Brad-Criscior, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490, (A10)
• Brad, 10M mp pt construcție vilă în sat 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanțe, la șosea, pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
215212.(Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentni închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă creț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, oreț 15.000 euro, tel. 0745/78657a (A8)

Imobile chirii (29)

• 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 brutărie nouă pe gaz, 
In Podele - Luncolu deios, preț avantajos. 
Telefon 0740/302281 (78296)

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ S.A. 
DIRECȚIA REGIONALĂ DE POȘTĂ TIMIȘOARA

Organizează, în data de 26.02.2007, la ora 11,00, la sediul din 
Timișoara, B-dul Revoluției nr. 2, licitație deschisă cu strigare 
în vederea vânzării mijlocului fix: „Clădire Simeria Gară", 
Str. Gării, nr. 14, localitatea Simeria, jud. Hunedoara.
- Taxa de participare la licitație - 20 RON
- Garanția de participare la licitație - 1371.9 RON
- Prețul de pornire al licitației - 13719 RON fără TVA
Relații suplimentare referitoare la licitație se obțin la sediul unității 
sau la telefonul 0256/499416 Serviciul Administrativ.

(79678)

COLEGIUL TEHNIC
ENERGETIC 

„DRAGOMIR 
HURMUZESCU" 

sa sediul în localitatea Deva, 
str. Tltu Maiorescu, nr. 28, 

Jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru 

eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul 

ATELIER ȘCOLAR situat în 
localitatea Deva, str. Trtu 

Maiorescu, nr. 28.

Informații se pot obține la 

sediul A.P.M. Hunedoara, 
zHnic, între orele 8-16. 

Eventualele sesizări șl 
redamații pot fi depuse în 

termen de 10 zile lucrătoare 
de la data anunțului.

(779667)

X\ Societate 
pet Comercială 

angajează
Consultant 

Inginer Chimist 
specializarea 
injecție mase 

plastice
Informații suplimentare 

la telefoanele: 
0254/226.149, 

0729/009.777, între 
orele 8-16

(79765)

CONSUMCOOP BRAD, 
cu sediul în Brad, str. Avram lancu, bl. 32 P, vinde prin licitație 
publică Magazinul din satul Bucureșci, com Bucureșci.
Licitația va avea loc în data de Ol .03.2007, ora 12,00, la sediul său. 
în cazul în care nu se va adjudeca, licitația se va relua în data de 
12.03.2007, la aceeași oră și în același loc.
Informații la tel. 0744/646783.

(78587)

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

angajează: muncitori necalificați și calificați 
in domeniul de încălțăminte, i

personal birou cunoscător de limba italiană, 
șofer, mecanic.

Informații între orele 9.00-16.00, la telefon: 0254/748.510. 
CV-urile se depun la sediul firmei. (79435^/

OFERTĂ ANGAJARE OFERTA ANGAJARE OFERTĂ ANGAJARE

S.C FORICON S.A. DEVA
cu sediul in municipiul Deva, str. Dorobanților, nr. 28, jud. Hunedoara,
tel: 220713, fax 227579, organizează concurs în data de 26.02.2007 

pentru ocuparea următoarelor 2 posturi:
■ inginer cu experiență in specializările C.C.I.A. și C.F.D.P.
■ inginer cu experiență în specializarea instalații în construcții.

Condiții de participare: studii superioare, experiență în activitatea de
ofertare - decontare min. 2 ani, cunoașterea programului DOCLIB 

varianta 34 sau 35.

Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: cerere de înscriere.

currlculum vitae, copie după diploma de absolvire a fac uitați î. 2
înscrierile se fac la secretariatul societății până la data de 23.02.2097, ora 13.00. t

OFERTĂ ANGAJARE OFERTĂ ANGAJARE OFERTĂ ANGAJARE

• ofer spre închiriere, in Brad, spațiu 
producție ■ depozitare - servicii, preț 75% 
<Sn prețul pieței. Tel 0740/302281 (78296)

• primesc in gazdă o domnișoară, cameră 
mobilată, baie separată Tel. 0254/213015. (T)
• garsonieră, Deva, complet mobilați 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet. 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)

• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec,, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• S - 45 mp, zonă ultracentrală, Deva, preț 20 
euro/mp, tel. 231800. (A9)

A
N
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N
T

Direcția Silvică Deva, cu sediul în Deva, str. Mihai 
Viteazul, nr. 10, telefon 0254/205100, scoate la concurs urmâtoarele 
posturi:

- un post de consilier juridic în centrala 
direcției
- un post de pădurar la Ocolul Silvic Brad
Concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic va avea loc în ziua de
2 martie 2007, ora 9.OO, la sediul Regiei Naționale a Pădurilor - Rom silva, 
din București, B-dul Magheru, nr.31, sector 1.

Concursul pentru ocuparea postului de pădurar va avea loc la sediul Direcției 
Silvice Deva, în ziua de 2 martie 2007, ora 9.OO.

Relații despre concurs și bibliografia aferentă se pot obține de la comparti
mentul Resurse Umane al Direcției Silvice Deva, telefoane 0254/205108, 
205112.

(79894)

A.N.E.V.A.R. -C.T. HUNEDOARA
Organizează cursuri de Evaluatori pentru 

Proprietăți Imobiliare și Bunuri Mobile, în 
perioada martie - mai 2007.

Cei: interesați se pot adresa pentru 
informații la biroul C.T din clădirea 
CEPROMIN, etaj III, camera 300, sau la tele- 
foanele 211.866, 0748/478737.

(79707)

Maica Paraschiva, binecuvântată de 
Dumnezeu vine în ajutorul tuturor oamenilor 
lipsiți de orice speranță. Maica Paraschiva 
deschide cartea sfântă veche de sute de ani, 
vizionează cu exactitate trecutul, prezentul și 
viitorul prin cartea sfântă. Tel. 0748-946177.

Sunt Irina din Hunedoara și aduc mii de 
mulțumiri Maicii Paraschiva pentru că mi-a 
dezlegat cununia și acum sunt căsătorită și o 
femeie fericită.

Sunt Vasile și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe 
Măicuța Paraschiva pentru că m-a lecuit de beție 
și a îndepărtat farmecele și blestemele din 
familie.

Aduc mii de mulțumiri măicuței pentru că, 
după 20 de ani de despărțire, m-am împăcat cu 
soțul, acum sunt fericită și mulțumită. Apelați cu 
încredere și veți fi ajutați. Tel. 0748946177.

(79692)

RECLAME
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MICĂ PUBLICITATE /lijui, ia reuruarre zuut

I SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale
I mass-media care deține poziția de lider In publicarea de 

ziare și servicii Internei Tn vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, câl șl tn județele Arad. Bihor, Timiș, 
Caraș-Severln, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

' «.«scrierea postului:
- administrează veniturile și cheltuielile pentru depalamenfe de 
mafketmg. vânzări și disîriDuție.
- aprobă acțiuinile ae marketing
■ este responsabi1 ce promovarea și dezvoltarea prc-dusulu? în 
zona atribuită
- reprezintă compania ?n relația cu autoritățile tocai® 

lucrează împreuna cu administratorul companiei la diverse
proiecte de dezvoltare

Cerințe:
- minim 3 ani de experiență în toncții de conducere
- experiența m presă constituie avantaj
- cunoștințe de adm.nistrare a afacerii
- cunoștințe avansate de limba engleză
• permis de conducere categoria B.

Ofertă (bonusuri, beneficii):
- pachet salarial mobvant
- posibilități de dezvoltare a cariere: Trrtr-o companie 
multinațională.

Numai persoanele selectate vor fl 
contactate pentru interviu.

Daca oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactati-ne la adresa:

SC inform Media SRL
Fax 0256/305.742 sau
e-mait recruitment@informmedia.ro

r

ELABORATORI PUBLICITATE
> COLABORATORI REPORTERI
TELEFON: 0721/079.674

Decese (75)

I ALĂTURĂ-TE ECHIPEI NOASTRE! |
SC AMADEUS SRL

Angajează:
- operator croit piele-cutter 
(bărbat), cu experiență în 
domeniu și cunoștințe PC 

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

Oferta noastră:

salariu atractiv, în funcție de performanța

CV-urilc se pol trimite la fax ni. 0254- 
237 42,? sau pe e mail la adresa 
han a tonghio iiignrom.b e

Informații suplimentare la numărul de 
telefon 0254-237411 sau la sediul firmei 
Soimus, nr 409 (lângă Târgul Auto, in 
curte cu Lrgofoimî

ANUNȚ ANGAJARE 
Direcția Apelor Crișttri-Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 
35, organizează concurs pentru ocuparea postului de 

Hidrolog la Stația Hidro Brad 
- județul Hunedoara 

care va avea loc în data de 06.03.2007, ora 11, la 
sediul D.A. Crișuri Oradea.
Condiții:
- absolvent al unei facultăți de profil
- cunoștințe operare PC (Word, Excel) - test elimi- 
nator.
Depunerea cererilor se face până la data de 
02.03.2007.
Dosarul va cuprinde următoarele documente: cerere 
de înscriere la concurs, pregătirea profesională 
(diplome, adeverințe în original sau copii legalizate), 
starea de sănătate, cazier judiciar, curriculum vitae 
detaliat, declarațiejje proprie răspundere. 
Tematica și informații suplimentare la Serviciul 
Hidro-Hidrogeo, tel. 0259/413045, int. 104, 105; 
stația Hidro Brad, tel. 0254/612914. |

Cu adâncă durere în suflet familia anunță că draga 
noastră

ZINA VASILOVICI
TT a încetat din viață. Corpul neînsuflețit este depus la 

Casa mortuară. înmormântarea are loc astăzi 15 febru
arie, ora 13, în Cimitirul ortodox din str. M. Eminescu, 
Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(8/14.02)

Cu adâncă durere în suflet îl petrecem pe ultimul 
său drum pe minunatul nostru tată, socru, bunic 
și străbunic

PLIUȚĂ AURELIAN
A plecat dintre noi la vârsta de 94 de ani și a lăsat 
un imens gol în sufletele noastre. Te vor iubi și te 
vor plânge mereu fiul Corneliu, nora Antonia, 
nepoții Carina și Radu, Cosmin și Smaranda cât și 
strănepotul Edi. înmormântarea are loc astăzi 15 
februarie, ora 13, în Cimitirul ortodox din Hațeg.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Auto românești (36)

• vând autoturism Dacia 1301TLX, af 1990, preț 
nenopiabil. Tel. 0720/400457. (T)
•' «I Dada 1310, af 1992, stare bună de 
fureijtonare, preț 3700 lei, negociabil. Tel. 
0721/856802.

Auto străine (37)

• vând Cltroen C3, af 2003, vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cielo plus diferență. Tel. 
0744/125690. (T)
• vând Peugeot 605 Diesel, af 1992, geamuri și 
oglinzi electrice, eleron, jante Al 15 inch, nr. 
Franța, stare perfectă 2300 euro. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând Volvo 244 GL, CI, numere noi, piese de 
chimb; casă grădină dependințe, teren arabil, 
.dure și polizor trifazic, diametrul 300, nego

ciabil. Tel. 0721/614402. (T)
• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full-electric, 
climatronic, ABS, SRS, MP3, jante Al 16 inch, preț 
8500 euro. Tel. 0723/301857. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• 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)

Piese, accesorii (42)

• vând 4 jante Al 15 inch, 5 găuri, preț 300 
ron/set. Tel. 0723/227569. (T)
• vând motor Opel Kadet injecție, 1200 cmc, preț 
negociabil. Tel. 0720/507557
• vând uși pentru Ford Sierra. nret ,50 ron 
bucata. Tel. 0723/227569. (T

Materiale de construcții (53)

• vând dlstantien pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)'

Mobilier și interioare (47)

• vând 5 uși interioare și 2 uși intrare în aparta
ment, dimensiuni 2000/780 mm și 2050/930, preț 
avantajos. Tel. 0254/227337. (T)
• vând coltar sufragerie, aragaz, frigider, prețuri 
la vedere. Tel. 0722/722112. (T)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 3,3/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
• vând mobilă 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)
• vând mobilă combinată, pat dublu, dulap, 
vitrină măsuță cu fotolii și birou elev. Stare 
foarte bună Tel. 0720/400422. CT)

Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

Altele (61)

• cumpăr lăzi și paleți din plastic, cantități 
nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)
• cumpăr vase de lut, obiecte de mobilier, 
mașini și utilaje țărănești, toate vechi. Tel. 
0722/148381,0724/560870. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe iu., e1( 
Chirea Zaharia Leonard. Se declară nul. (9/14.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hanciu Alexandru. Se declară nul. (5/14.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Irimie Ana. Se declară nul. (1/14.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pleter Maria- Se declară nul. (7/14.02)

Mulțumiri (68)

• Suit o pensionară din Hunedoara înscrisă la 
dr. de familie Poenaru Florența la care nu avem 
cuvinte de mulțumire pentru devotamentul față 
de bolnavi și calitatea profesională de’care dă 
dovadă Cu mult respect, familia Pădureț 
(2/14.02)

Prestări servicii (72)

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

(3/14.02)

• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• COSMIN: transport persoane în Italia, preț 110 
euro, doar cu' buletinul, rapid și sigur. Tel. 
0729/339973,0727/248417. (5/9.02)
• SC INFOMIN SA Deva, tel. 213915, 214433, 
214718 organizează cursuri de operator calcu
lator electronic și rețele (11/14.02)
• transport mobWer, materiale, cu auto de 121 
și 14 mc volum, asigur demontare și încărcare 
la mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701. (T)

Familia îndoliată anunță cu durere în suflet încetarea 
din viață după o grea suferință a fiicei lor

Oferte locuri de muncă (74)

RADAK NAOMIîn vârstă de 7 săptămâni, înmormântarea va avea loc 
astăzi 15 februarie, ora 14, la Cimitirul Penticostal din 
Micro 15 Deva.

• angafez șofer intern categoriile C, E, cu domi
ciliul în Deva Relații la tel. 0740/599790. (3/9.02)
• pensiune Deva angajează fete pentru servire 
mic dejun, program part-time, dimineața. Tel. 
0721/205285,0722/851525,0766/377373.  (8/12.02)
• Protego Cfeaning angajează în orașul Hațeg, 
femei și bărbați pentru servicii de curățenie.. 
Condiții: studii medii/școală profesională fără 
antecedente penale. Informații la tel. 
0723/604331.(77955)
• muncitor necalilicat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Simeria, 10 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaHficat la spargerea și tăierea 
materialelor, Orăștie, 5 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Orăștie, 26 posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 1 
post, data limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(4/14.02)

Unchiul Alexandru, mătușa Adriana și verișorul 
Lorian deplâng încetarea din viață a micuței

NAOMI RADAK
și sunt alături de părinții și surorile ei zdrobiți de 
durere.

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

,5; Societate de producție *«

• vând mașină de plantat cartofi, mașină 
de scos cartofi, cositoare centrifugă 1,80 m, 
mașină de erbicidat de 450 litri și un scuter 
Honda Lead. Tel. 0723/378752. (3/12.02)

■ Sediul In Mintia cautâ rn 

7 >' vederea angajării:

INGINER MECANIC- 1 
■onsabil comercial

S’sescer: |

Ș’'experiență în domeniu ( 

I*,-  «pașterea limbii taiH-g 
jj"? ceze/ engleze ' ,|

- cunoștințe operare PC
S - carnet de conducere cat. B 

xrtMunism, seriozitate

•omiciliul stabil In Hol 

«h posibilitatea efectuării 
navetei ,

.Persoanele interesate sdiS 2 

rugate să trimită un CV prin 
Mfa nr. 0254/234068.“

*■ Jsoanele selectate vor fl 
avocate la interviu. ; j

se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la s.c. real 2003 s.a, peva, pentru data de 19.03.2007, 
ora 14.00, la sediul societății din Deva, b-dul Decebal, bl 8, parter + mezanin, cu următoarea ordine de zi:

I. Vânzarea unor spații deținute de societate, situate după cum urmează:

Nr. crt. Localitate Adresa Suprafață mp
1. Arad Str. Mudus Scaevola, bl. S1, apt. 18 116.23
2 Arad Str. Mlcalaca, bl.310, sc.A, apt. 17A 125.19
3. Arad Str. Mlcalaca, bl.31O, sc.A, apt. 17B 41.34
4. Arad Str. Aleea Răsăritului, bl, 22, ap.84 102.21
5. Arad Str. Ogorului, nr.29, Aradul Nou 567.00
6. Arad Str. Spitalului, bl. 5, ap. 17 146.46
7. Arad Calea Zimandului FN 297.37
8. Arad Str. Ștefan Tenetchi, nr.1 (Pajustei 1) 672.98
9. Arad Str. Baladei nr.2, bl. Ol, ap 17 297.78
10. Arad Str. Brezoianu, bl.A 34 329.69
11. Arad Str. Dreptății nr.23, bl. 717, ap.17 694.00
12. Arad P-ța Arenei, nr.6, bl. E 322.45
13. Arad P-ta Arenei Avram lancu, bl.E, part 203.17
14. Arad Str. Steagului nr.1, bl. Flacăra 283.42
15. Arad Str. Banu Mărăcine, bl. 1, apt.25 241.99
16. Arad Calea Aurel Vlaicu, Str. Școalei X 34/2 120.69

TOTAL 4.543,97
II. Vânzarea unor spații deținute de societate, situate după cum urmează:
- unitatea nr.8 Petroșani - chioșc metalic amplasat în piața centrală a municipiului Petroșani;
- unitatea nr, 5 Petrila - imqbil situat în Petrila, str. 8 Martie, bl. 16, sc. C, parter, ap.44, jud. Hunedoara, înscris în C.F. nr. 4278 Individuală 

și nr. 3884, Colectivă ale localității Petrila, nr. ord. A+1, nr topo 7319/15/IV/P/44 sub B 48, 5;
- unitatea nr. 2 Petroșani?- gheretă metalică, în suprafață de 9 mp, amplasată în piața agroalimentară Petroșani, în zona b-dul Dacia;

- unitatea nr. 7 Vulcan - imobil situat în Vulcan, str. Crizantemelor, bl. 9, parter, ap.1, jud. Hunedoara, înscris în C.F, nr.1355 Individuală 
și nr. 1239, Colectivă ale localității Coroiești, nr. ord. A+1, nr. topo 473/2/I/P/1;
- unitatea nr. 6 Vulcan - imobil situat în Vulcan, str. Șt.O. losif, bl. 7, sc. 2, ap.3, jud. Hunedoara, înscris în C.F. nr. 1125 a localității Coroiești, 
nr. ord. A+1, nr. topo (1075/a - 1076/a)/7;
- chioșc metalic,. 2 bucăți - situate în incinta S.C. SARTEX PAN S.A. Petroșani

III. Vânzarea dreptului litigios deținut de societate asupra imobilului situat în localitatea Sinaia, str. Octavian Goga nr. 2, județul Prahova, 
respectiv VILA PARC.
IV. Vânzarea imobilului situat în localitatea Eforie Sud, strada Mihai Viteazul nr. 48, județul Constanța, respectiv HOTEL BISTRIȚA 

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a S.C. REAL 2003 S.A. s-a făcut în baza Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, 
a Legii nr. 441/2006 și a Actului Constitutiv,
Data de referință pentru participarea acționarilor la adunare va fi data de 01 martie 2007.

Materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la 
sediul societății începând cu data de 01.03.2007. Procurile pot fi depuse până la data de 15.03.2007.
în caz de neîntrunire a cvorumului legal necesar, a doua ședință se va ține în data de 20.03.2007, ora 14.00, la sediul societății din Deva, 
B-dul Decebal, bloc 8, parter + mezanin.

Data de înregistrare propusă este 06.04.2007.

(79715)

(4/14.02)

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Dumnezeu cu puteri benefice.Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.Sunt Ramona și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Georgeta și aduc mulțumiri Măicuței Ana pentru că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri.Mă numesc Mioara și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana pentru că m-a ajutat să mă împac cu soțul.Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin telefon. Tel. 0746/387.809.

RECLAME
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•în comă. Doi dintre cei trei membri ai echipajului avionului Challenger-850 prăbușit la Moscova se află în comă, a anunțat, ieri, procurorul regiunii Moscova.
„Urșii" pentru scurtmetraj

Costumele școlii Unidos da Tijuca (Foto; epa)

Carnaval dedicat Africii

Berlin (MF) - Premiul Ursul de Aur pentru scurtmetraj a fost decernat, marți, scurt- metrajului „Raak”, în regia olandezului Hanro Smitsman, a anunțat juriul celei de-a 57-a ediții a Festivalului de film de la Berlin. „Raak” este un film „inteligent” care „îmbină marile teme ale dragostei, furiei și îndoielii cu foarte mult umor”, potrivit unui comunicat emis de organizatorii Berlinalei. „Raak”, un scurtmetraj de 10 minute turnat în 2006, prezintă aceeași poveste din punctul de vedere a trei personaje principale: un băiat care distruge mașini, mama sa celibatară care se gătește pentru bărbațiRio de Janeiro (MF) - Africa este continentul care va fi sărbătorit la ediția de anul acesta a Carnavalului de la Rio, cea mai mare sărbătoare de gen din lume, în timpul celor două zile de paradă a școlilor de samba braziliene, duminică și luni. Trei dintre cele 13 școli în competiție au ales să onoreze rădăcinile africane ale brazilienilor: Porto da Pedra va prezenta realizările Africii de Sud post-apartheid, Salgueiro va onora „Can- daces”, dinastia reginelor africane ale antichității, iar Beija-Flor vă sărbători moștenirea genetică africană a Braziliei.

Omar Sharif a fost condamnat
■ A fost condamnat la 
doi ani de libertate sub 
supraveghere pentru 
vătămare corporală.

Efectele iubiriiNew York (MF) - Efectele dragostei asupra creierului sunt similare celor produse de cocaină, este concluzia unui studiu. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea de stat din New York, coordonați de psihologul Arthur Aron, dragostea ar fi o senzație fiziologică de bază a organismului, la fe) ca foamea sau setea. Studiul a fost realizat pe baza tomografiilor partici- panților la studiu, un grup de îndrăgostiți.
Gripă aviară în 
EgiptCairo (MF) - Analizele efectuate pe mostre recoltate de la o femeie de 37 de ani din Egipt au confirmat prezența virusului gripei aviare, a anunțat un oficial din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.

Aguilera (Foto: fan)

Beverly hills (MF) - Actorul egiptean Omar Sharif a fost condamnat la doi ani de libertate sub supraveghere de un judecător din Beverly Hills, Statele Unite, după ce acesta a recunoscut că este vinovat de vătămarea corporală a unui angajat al unui restaurant.

Vrea să 
fie actriță 
Los Angeles (MF) - 
Cântăreața Christina 
Aguilera a declarat 
că își dorește de 
mulți ani să joace în 
filme și că va studia 
câteva scenarii în 
timpul turneului de 
promovare a celui 
mai recent album al 
său, „Back to Basics". 
Christina a declarat 
pentru AccessHolly- 
wood.com: „Am citit 
câteva scenarii în 
ultimul an. Sunt 
interesată cu 
adevărat de actorie. 
Cât voi fi în turneu 
voi citi scenarii".

Omar Sharif (Foto: epa)

Practică frecvent tortura

Mama și puiul înfruntă ploile de iarnă din oarșul Jammu, din nordul Indiei. (Foto: EPA)

■ Serialele americane 
sunt criticate pentru că 
personajele „pozitive" 
practică des tortura.Washington (MF) - în serialele americane „personajele pozitive” practică tortura în mod curent, influențându-i negativ pe tinerii soldați aflați în zonele de conflict, aspect denunțat de o campanie a organizației americane Human Right First (HRF).Polemica a fost stârnită de serialul „24 de ore” unde un specialist antitero, Jack Bauer, declanșează un lanț de acțiuni violente pentru a dejuca atentate. într-o scenă prezentată de HRF, acesta îl împușcă pe un suspect în genunchi și îl

l___
Și-a scos copiii la vânzareIslamabad (MF) - Un bărbat pakistanez și-a dat spre vânzare cei trei copii în semn de protest la sărăcia sa lucie. Bărbatul șomer, de profesie brutar, s-a așezat pe jos, în stradă, împreună cu cei trei băieți ai săi, cel mai mare dintre ei având zece ani, în centrul orașului Mian Channu, lângă o pan- cardă pe care scria „copii de vânzare”. Poliția l-a reținut imediat. „Are tulburări psihice. Este foarte sărac și a vrut să atragă atenția oamenilor la nenorocierea sa”, a spus un oficial al poliției locale.

cupluri au ales să se căsătorească de Valen- tine’s Day atârnați în corzi, în Nadee, Thailanda. (Foto: EPA)

în corzi șapte

Smitsman flancat de Schapira și
Chen (Foto: EPA)și un tip arogant care suferă un refuz din partea iubitei sale.Scurtmetrajele francez „Decroche”, în regia lui Manuel Schapira, și taiwano- chinez „Mei”, de Arvin Chen, au primit ex aequo premiul Ursul de Argint.
Sharif (74 ani) nu a fost prezent la audieri, dar avocatul său a pledat vinovat în numele lui.în afară de cei doi ani de supraveghere judiciară, Omar Sharif a fost obligat să urmeze 15 ore de ședințe în timpul cărora va învăța să-și controleze crizele de nervi.Incidentul a avut loc pe 11 iunie 2005, la ieșirea dintr-un restaurant din Beverly Hills, la vest de Los Angeles. Angajatul restaurantului, Juan Ander- spn, de origine guatemaleză, a declarat că actorul l-a lovit cu pumnul în față și l-a insultat pentru că a refuzat o bancnotă de 20 de euro și i-a cerut actorului dolari. Anderson a intentat și proces civil, cerând despăgubiri. Acest proces nu a fost încă finalizat.în 2001, actorul a fost condamnat la o lună de închisoare cu suspendare pentru că a lovit cu capul un polițisț într-un cazino din apropiere de Paris.

Bauer - „24 de ore" (Foto: fan) Sayîd - „Lost" (Foto: FAN)amenință pe un altul cu pistolul pentru a obține un răspuns. în alte seriale de televiziune, precum „Alias” și
Regina Cleopatra era urâtăLondra (MF) - Regina Cleopatra a Egiptului nu a fost nici pe departe o mare frumusețe, potrivit unui studiu asupra unei monede romane vechi de 2.000 de ani. Imaginea Cleopatrei imprimată pe un dinar de argint arată că regina avea fruntea mică, bărbia și nasul ascuțite și buzele subțiri.Nici iubitul reginei, generalul roman Marc Antoniu,

„Lege și Ordine”, un personaj înfige o seringă cu otravă în ceafa unui suspect iar un alt personaj îl bagă pe un răpitor 
nu era mai atractiv potrivit portretului acestuia de pe reversul monedei care datează din anul 32 î.C.. Generalul este prezentat cu ochii bulbucați, nas coroiat, buze subțiri și ceafa groasă. Moneda a fost redescoperită de cercetătorii britanici într-o colecție a Societății anticarilor din Newcas- tle upon Tyne și a fost integrată într-o expoziție dedicată sărbătorii Sfântului Valentin. 

cu capul în toaletă. în „Lost” un fost militar irakian, Sayid, torturează un personaj antipatic, smulgându-i urlete de, durere, în timp ce camera s? concentrează pe un alt personaj principal, un medic, jenat dar complice la scenă.„înainte doar personajele negative apăreau în scene cu torturi. Astăzi personajele pozitive, americani eroi, torturează, iar această tortură; este prezentată ca necesară, efii cace și chiar patriotică”| denunță HRF pe site-ul specia creat pentru campanie, prime| timetorture.org. HRF este defc părere că aceste comportai mente influențează negativ soli dații tineri al căror comporta-^ ment de a,cest gen a fost remar-*  cat în Irak.

wood.com
timetorture.org

