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Dimineața La prânz Seara

Siderurqistii la judecată

Trei paramedici răniți

Accident cu 
ambulanță

Vulcan (T.S.) - Trei 
medici au fost răniți în 
urma unui accident în 
care a fost implicat un 
echipaj SMURD aflat în 
misiune în orașul Vul
can. Ambulanța SMURD 
/*<ost lovită de un auto- 
v^.rism care nu s-a asi
gurat la schimbarea di
recției de mers. Coordo
natorul SMURD Valea 
Jiului, dr. Cătălin Popa, 
a declarat că în urma 
accidentului doi medici 
au suferit traumatisme 
cranio-cerebrale minore, 
’n timp ce un altul a 
. oferit o contuzie la un 
genunchi, /p.3

Autobuze
Băițr (M.S.)-Trans
portul elevilor din co
muna Băița care fac 
naveta la liceele din 
Deva ar putea fi e- 
fectuat cu o cursă 
specială de autobuz, 
în condițiile în care 
primăria locală și pă
rinții decid acest lu
cru. Prefectul jude
țului, Cristian Vladu, 
a afirmat că în aceste 
condiții autobuzul cu 
elevi va putea opri 
chiar în curtea licee
lor, cu acceptul In
spectoratului Școlar, 
în acest mod elevii 
nu vor mai fi nevoiți 
să plătească bani în 
plus pgptriu trans
portul fri "tomuri din 
Deva, pe liniile locale 
de la gară la licee.

Cristian Vladu

Se poate chiuli la religie?
Deva (S.B.) - în ce măsură poate refuza un 

elev ora de religie? Legea învățământului per
mite elevilor să nu vină la ora de religie, cu 
acordul scris al părinților, însă mulți ezită de 

teama reacției celor din
•jur. Conform datelor Mi
nisterului Educației și 
Cercetării (MEdC), 10% 
dintre elevi nu frecventea

ză orele de reli
gie. Ultimele pre
cizări ale MEdC 
pe această temă 
oferă elevilor și 
alternative, /p.5
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■ Sindicatul contestă 
modul de plată a 
orelor suplimentare 
pentru luna decembrie.

Hunedoara (M.S.) - Adminis
trația combinatului siderurgic 
Mittal Steel Hunedoara a fost 
dată în judecată de Sindicatul

„Siderurgistul”, care este ne
mulțumit de modul în care au 
fost plătite orele suplimenta
re efectuate de salariați în lu
na decembrie 2006. „Este vor
ba de orele suplimentare lu
crate de salariați în zilele de 
sărbători legale. Noi conside
răm că acestea trebuiau plăti
te cu un spor de 200 la sută.

în modul de calcul al adminis
trației, oamenii au pierdut pa
tru sau cinci zile de ore supli
mentare”, a declarat președin
tele Sindicatului Siderurgistul, 
Petru Vaidoș. în situația des
crisă de liderul sindical se află 
1200 de salariați ai combinatu
lui Mittal Steel Hunedoara. El 
a explicat că a încercat să ne

gocieze plata sporurilor men
ționate prin întâlniri avute cu 
reprezentanții administrației, 
însă nu s-a ajuns la vreun re
zultat. în opinia președintelui 
Sindicatului Siderurgistul, în 
ultima perioadă se constată „o 
deteriorare a dialogului social 
dintre administrație și sindi
cate”.

Bariere
din Deva vor închide circulația 
mașinilor pe centrul vechi și vor 
monta bariere automate cu citi
toare de cartelă pentru riverani. 
Măsura are ca scop protejarea 
clădirilor istorice din centru.

(Foto: T. Mânu)

/KW®

Bani în plus pentru județ
■ Hunedoara a atras 
anul trecut fonduri de 
la Guvern în valoare de 
peste 130 milioane lei.

Deva (M.S.) - Județul Hune
doara a beneficiat anul trecut 
de finanțări suplimentare a- 
trase prin 48 de Hotărâri de 
Guvern în valoare totală de 
133,2 milioane lei, a anunțat 
prefectul Cristian Vladu. Po

trivit acestuia, sumele sunt ce
le mai mari atrase de județ du
pă anul 1989. Conform datelor 
statistice, învățământul hune- 
dorean a beneficiat de o supli
mentare a finanțărilor cu 37,3 
milioane lei, aici fiind incluse 
și sumele pentru plata restan
telor salariale ale profesorilor, 
dar și valoarea microbuzelor 
școlare sosite în județ. Au mai 
beneficiat de fonduri pentru 
termoficare în valoare de 15,7

milioane lei municipiile Deva, 
Brad și orașele din Valea Jiu
lui. Au fost obținute 18 mili
oane lei pentru reabilitarea 
infrastructurii pe drumurile 
județene și comunale, iar alte 
8,93 milioane au avut ca des
tinație proiecte de alimentare 
cu apă, canalizare și epurare. 
Nu în ultimul rând, lăcașurile 
de cult și căminele culturale 
au primit de la Guvern 7,22 
milioane lei.

învățământ
Deva (S.B.) - Luni, 19 

februarie 2007, la Inspec
toratul Școlar Județean 
Hunedoara se va desfă
șura o importantă reu
niune de informare care 
are ca subiect programul 
comunitar de educație 
„învățare pe tot parcur
sul vieții”, cu partici
parea directorilor de 
școli.

Dispută pentru epurare
■ PSD îl atacă pe 
vicepreședintele Consi
liului Județean, Dorin 
Păran, membru al PD.

Deva (M.S.) - Deputatul 
Cosmin Nicula (PSD) l-a acu
zat ieri pe vicepreședintele 
Consiliului Județean (CJ) Hu
nedoara, Dorin Păran, că s-a 
opus semnării unui proiect de 
Hotărâre de Guvern prin care 
s-ar putea obține 3 milioane 
lei pentru reabilitarea stației 
de epurare a apelor uzate din

stațiunea Geoagiu-Băi. „PD 
duce o politică distructivă. Nu 
este normal să refuzi bani 
pentru județ. Proiectul a fost 
semnat însă de vicepreședin
tele Petru Mărginean, de pre
fectul Cristian Vladu și le 
mulțumesc”, a spus deputatul 
PSD. în replică, vicepreședin
tele Dorin Păran a afirmat că 
proiectul viza stația de epu
rare din orașul Geoagiu și nu 
pe cea din stațiune și că aces
ta a mai fost propus pentru 
finanțare din fonduri de me
diu.

Bal la Viena. 
Cea de-a 51-a 
ediție a Balului 
Operei din 
Viena, eveni
mentul monden 
vienez al anu
lui, a avut loc 
joi seara. Au 
participat peste 
5.000 de per
soane, printre 
care și Paris 
Hilton. /p.12

(Foto: EPA)
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• Sunt in viață. Gruparea irakiană care 
i-a răpit pe cei doi cetățeni germani a 
oferit semnale care demonstrează că sunt 
în viață, prin intermediul unor convorbiri 
telefonice realizate la începutul săptămâ
nii, a dezvăluit revista Der Spiegel. Potrivit 
presei germane, cei doi germani sunt o 
femeie de 60 de ani căsătorită cu un ira
kian și fiul acesteia în vârstă de 20 de ani. .

Un nou bilet sub lupa presei

Sancțiuni
Tokyo (MF) - Japonia 

a decis, ieri, să impună 
sancțiuni asupra Iranu
lui, într-un efort menit 
să blocheze programul 
nuclear al Teheranului. 
Măsurile includ îngheța
rea conturilor a zece 
companii și a 12 persoa
ne care ar fi putut fi im
plicate în programul nu
clear iranian și interdic
ții privind transferul 
materialelor, tehnologiei 
și a fondurilor care ar 
putea contruibui la acti
vitatea nucleară.

Dorin Marian 
se întoarce

București (MF) - Fos
tul șef al Administrației 
Prezidențiale din anul 
2000, Dorin Marian, a 
fost numit în funcția de 
prim-consilier al pre
mierului Călin Popescu 
Tăriceanu cu rang de se
cretar de stat. El va co
ordona departamentele 
din subordinea directă a 
primului-ministru. Do
rin Marian a fost, în 
1996-2000, consilier pe 
probleme de apărare, or
dine publică și siguran
ță națională al președin
telui Emil Constantines-
cu, iar în martie-septem-
brie 2000 a 
fost șeful 
Admi
nistra
ției 
Prezi
den
țiale.

Serghei Ivanov
(Foto: EPA)

Posibilul
succesor 
al lui 
Puțin
Moscova (MF) - Ser
ghei Ivanov, ministrul 
rus al Apărării, a fost 
numit, joi, în funcția 
de prim-vicepremier 
în Guvernul de la 
Moscova. El este un 
apropiat al președin
telui Vladimir Puțin, 
ambii fiind foști 
agenți KGB originari 
din Sankt Petersburg, 
și e considerat un 
potențial succesor ai S 
liderului rus. Ivanov 
(54 ani) pare un om 
rigid. Jurnaliștii care-l 
însoțesc în deplasările 
oficiale îl descriu însă 
drept un personaj 
diferit, rafinat, amu
zant și preocupat să 
își seducă audiența, 
în special pe cea oc
cidentală, vorbind o 
engleză perfectă. Iva- 
nov cunoaște toate 
subtilitățile Occiden
tului grație fostei sale 
activități de spion 
KGB la Londra.

Viktor lușcen
ko (Foto: EPA)

lușcenko amenință 
că demite Guvernul

Kiev (MF) - Președintele prooccidental al 
Ucrainei, Viktor lușcenko, a amenințat joi 
că va demite Cabinetul prorus al lui Viktor 

Ianukovici, cu care are relații 
din ce în ce mai tensionate, a 
anunțat presa ucraineană.

Președinția se pregătește să 
sesizeze Curtea Constituțională 
pentru ca aceasta să decidă 
dacă șeful statului are dreptul 
să demită Guvernul, a declarat 
adjunctul șefului administrați
ei prezidențiale, Igor Pukcin.

„Președintele are dreptul să
sesizeze Curtea Constutițională și să obțină 
răspunsul oficial al acesteia (pentru a ști) 
dacă are dreptul să demită Guvernul”, a 
afirmat acesta, potrivit ziarului online 
Ukrainska Pravda.

Constituția ucraineană nu conține nici o 
clauză care să prevadă demiterea Cabinetu
lui de către șeful statului, dar stipulează că 
Guvernul este „responsabil în fața președin
telui”.

Președintele lușcenko împarte puterea cu 
Ianukovici, rivalul său din timpul scrutinu
lui prezidențial din 2004, care a preluat con
ducerea Guvernului în august 2006, după ce a 
obținut rezultate ne la alegerile legislative.
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Cuvântul liber 
este.auditat de 

Biroul Român de 
Audrt al Tirajelor.

■ „Adevărul" și „Ziua" - 
Băsescu a intervenit la 
ministrul Transporturilor 
pentru o firmă.

București (MF) - Două coti
diene centrale au prezentat, 
în edițiile de ieri, un docu
ment prin care președintele 
Traian Băsescu îi cerea, în 
2005, lui Gheorghe Dobre, pe 
atunci ministru al Transpor
turilor, să soluționeze situația 
unei firme de construcții care 
avea de recuperat creanțe de 
la C.N.C.F. C.F.R. S.A.

Cotidienele „Adevărul” și 
„Ziua” informează că, pe un

..............................................
Rezoluția semnată de președinte pe 
memoriul trimis către Ministerul 

Transporturilor este o practică 
firească și instituțională.

Adriana SAftoiu

..............  II 
memoriu al societății Art 
Construcții '92 SA adresat 
președintelui Traian Băsescu, 
acesta ar fi pus următoarea 
rezoluție, din data 12.04.2005: 
„D-l Ministru Dobre Rog ana
lizați și rezolvare legală". Me
sajul este însoțit de semnătu
ra șefului statului.

în memoriu* patronul Art 
Construcții '92 SA Dumitru 
Bucșaru cerea sprijinul șefu
lui statului pentru a recupera 
creanțe in valoare de 
110.553.029.464 de lei vechi de 
la C.N.C.F. C.F.R. SA. Docu
mentul a fost înregistrat la 
Cotroceni în data 3.03.2005.
Practică firească

Purtătorul de cuvânt al 
Președinției Adriana Săftoiu 
a declarat, ieri, că rezoluția 
președintelui pe memoriul so
cietății Art Construcții '92 SA 
trimis ministrului Transpor
turilor este o practică „fireas
că, instituțională" și a negat 
orice legătură a șefului statu
lui cu firma respectivă.

Ea a spus că președintele 
nu a solicitat Societății Națio
nale de Căi Ferate rezolvarea 
cazului, ci s-a adresat institu
ției care se putea pronunța a- 
supra modului de rezolvare a 
problemei, Ministerul Trans
porturilor.

E a adăugat că, „in orice si
tuație, In momentul în care a- 
ceastă petiție a Ajuns la Admi
nistrația Prezidențială ea ar 
fi fost trimisă Ministerului 
Transporturilor pentru că era 
instituția competentă să rezol

O rezoluție a președintelui Băsescu pusă pe memoriul unei socie 
tățl, prezentată în presă (Foto: ep/

ve problema”. Săftoiu a pre
zentat în conferința de presă 
circuitul documentelor în ca
drul Administrației Preziden
țiale. Ea a precizat că există 
petiții și memorii care ajung 
la Registratură și memorii 
care sunt Înmânate personal 
președintelui.

Cele care ajung la registra
tură primesc un număr de 
înregistrare, după care sunt 
preluate de Departamentul

pentru probleme cetățeneșt 
sau de consilierii preziden 
țiali, dacă cererile sunt trimi 
se nominal.

în cazul celor înmânat: 
președintelui, acestea primes: 
un număr de înregistrare d 
la cabinet și, după caz, sun 
direcționate la departamente 
le de specialitate din cadru 
Președinției sau sunt trimis: 
direct instituțiilor autorizat 
să soluționeze problema.

Dovezi în sprijinul fraudării votului
■ PD - La moțiunea an" 
ti-Macovei s-au înregistrat 
127 de voturi, deși erau 
prezenți 126 de senatori.

București (MF) - PD susține 
că la dezbaterea moțiunii an- 
ti-Macovei au fost exprimate 
127 de voturi, deși, confom 
listelor de prezență, în sală se 
aflau 126 de senatori, acesta 
fiind considerat un argument 
în favoarea afirmației demo
craților conform căreia un se
natorul PRM Dan Claudiu Tă- 
năsescu a votat de două ori.

Președintele executiv al PD 
Adriean Videanu afirmă, în
tr-un comunicat remis, ieri, a- 
genției MEDIAFAX, că lista 
de prezență relevă faptul că 
în sală au fost 126 de senatori, 
11 fiind absenți, iar procesul- 
verbal întocmit de comisia de 
numărare a voturilor asupra

moțiunii arată însă că au fost 
exprimate 127 voturi.
După regulament

Conform lui Videanu, con
form Regulamentului Senatu
lui, art.41, secretarului aceș
ti...........  *
Nu există njciun 
dubiu asupra fap
tului că senatorul 
Dan Claudiu 
Tănăsescu a expri
mat două voturi 
asupra moțiunii.
Adriean Videanu

....... . .........................II 
tei Camere îi revine obligația 
de a urmări prezența senato
rilor în sală și de a consem
na rezultatul votului.

în opinia PD, singurul care 
poate sesiza diferența dintre 
numărul senatorilor prezenți 
și numărul voturilor exprima

te este secretarul Senatului, 
Mihai Ungheanu, senator 
PRM, care „a semnat pentru 
conformitate lista prezenților 
și rezultatul votului”.

Adriean Videanu a prezen
tat, joi, o înregistrare video 
a votului la moțiunea anti- 
Macovei, în care- senațqrul- 
PRj -L ti Claudiu Tănăsescu 
este "surprins votând de două 
ori, ceea ce va determina PD 
să sesizeze Biroul Permanent 
al Senatului.

Senatorul PRM Dan Clau
diu Tănăsescu a anunțat că-1 
va da în judecată pentru ca
lomnie pe Adriean Videanu, 
pe care-l acuză că, împreună 
cu Dan Vasiliu, colegul său de 
partid, au violat secretul vo
tului și au furat înregistrarea 
video a ședinței Senatului în 
care s-a dezbătut moțiunea 
anti-Macovei.

Crimele 
comuniste, ca 
și cele naziste

Bruxelles (MF) - O se
rie de state membre UE 
pledează insistent pentru 
incriminarea negării cri
melor. regimurilor totali
tare în viitoarea lege eu
ropeană privind pedepseQ-, 
le minime pentru incita
rea la ură rasială și ne
garea genocidului.

Estonia, Polonia și Slo
venia, țări ex-comuniste, 
cer ca incriminarea ne
gării crimelor tuturor re
gimurilor dictatoriale, 
inclusiv a celor din peri
oada comunistă, să fie 
explicit menționată în 
textul unei legi care vi
zează nazismul și care 
face obiectul preocupări
lor Germaniei.

Mii de polițiști au fost desfășurați în centrul vechi al Ierusalimu
lui, în eventualitatea izbucnirii unor noi violențe (Foto: epa)

Măsuri de precauție
Ierusalim (MF) - Efective 

impresionante de polițiști au 
fost desfășurate în centrul 
vechi al Ierusalimului, în e- 
ventualitatea izbucnirii unor 
noi violențe, din cauza lucră
rilor inițiate de Israel în apro
piere de Esplanada Moschei
lor, unde mii de fideli musul
mani au participat la rugăciu
nea de vineri.

Muftiul Ierusalimului, Mo- 
hammad Hussein și șeful miș
cării islamice Raed Salah, au 
cerut populației să se mobili
zeze din nou, împotriva defă-

șurării acestor lucrări, denur 
țațe ca un afront la adresa Es 
planadei Moscheilor, al trei 
lea lăcaș sfânt al Islamului 
după Mecca și Medina (Ara 
bia Saudită).

Șeicul Salah, al cărui acce; 
în centrul vechi al orașulu 
este interzis timp de 60 de zi 
le, pentru participarea, săptă 
mâna trecută, la o manifesta 
ție „ilegală” împotriva aces 
tor lucrări, a declarat că v; 
trece peste interdicție și v; 
merge la Esplanadă pentru i 
se ruga.

România, în forța de poliție a UE în Afganistan
Washington (MF) - George 

W. Bush a rostit, joi, un dis
curs despre războiul împotri
va terorismului, axându-se pe 
situația din Afganistan, con
text în care a menționat că 
România va contribui la forța 
de poliție a UE în această ța
ră, potrivit textului discursu
lui său, publicat de serviciul

de presă al Casei Albe.
„Pentru ca NATO să reu

șească, statele membre trebu
ie să ofere comandanților din 
teren trupele și echipamentul 
necesare pentru a asigura 
reușita acțiunii. Mulți dintre 
aliați și-au asumat angaja
mentul de a furniza forțe su
plimentare și sprijin adițional

- și apreciez acest lucru a- 
proape la fel de mult ca po
porul afgan”, a spus președin
tele american. „Norvegia, 
Lituania și Cehia au acceptat 
să trimită unități ale forțelor 
speciale în Afganistan. Marea 
Britanie, Polonia, Turcia și 
Bulgaria au acceptat să trimi
tă trupe suplimentare. Italia

fost de acord să trimită apa» 
te de zbor. România va contsH 
bui la misiunea forței de poli 
ție a UE”, a spus Bush. „Da 
nemarca, Grecia, Norvegia ș 
Slovacia vor acorda fondur 
pentru forțele de securități 
afgane. Islanda va lua part, 
la operațiuni aeriene”, a a 
dăugat președintele american
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• Steaua „contrafăcută". Polițiștii For
mațiunii de Investigare a Fraudelor Petrila 
l-au depistat pe Constantin A., din 
Petroșani, administrator la o societate 
comercială, în timp ce comercializa 
prosoape contrafăcute ce purtau 
inscripția Clubului Sportiv „STEAUA" 

^București. (T.S.) 
M------------ —-----------------------------

BIA6N0ST1C: BALCANISM

Comedia luptei 
anticorupție
Tiberiu Stroia__________
tibeflu.strolaeinforramedia.ro

Nu știu alții cum sunt, dar eu, când 
aud de chestia aia cu brațul lung al 
legii care prinde coruptu1 și-l aruncă la 

„mititica" mă... pufnește râsul. Pentru că 
așa cum peștele de Ia cap se-mpute, și 
sabia anticorupție pe care o tot flutură 
ăștia din Alianță pe sub nasul poporului tot 
pe-acolo s-a tocit. Adică la vârf. Practic, 
după doi ani de guvernare, condimentată 
la greu cu sloganuri de genul Dreptate și 
Adevăr, orice plimbare de-asta a corupților 
pe la DNA este o parodie de... să crape 
poporul de râs uitându-se la ea. Iar când o 
mai văd și pe Monica Macovei, această 
mamă a Iu1 Tanti Justiția, cum ne explică 
ea ce reforme face prin minister, mă apucă 
durerile de cap.

/x, I ntrebare: vreau să-mi arătați un corupt 
Icare, în ăștia aproape trei ani de „și 

dă-i și luptă", a intrat în pușcărie pentru că 
a devalizat România. Răspuns: niciunul. 
Pentru că, băi, frate rumâne, în 17 ani de 
capitalism s-a format o cloacă de băieți d- 
ăștia „dăștepți" care sunt în stare s-o ridice 
pe coana România de pe cuibar și să-i fure 
toate ouăle de aur, iar asta să stea ca 
proasta, visând la caii verzii de pe pereții 
UE. Sincer să fiu, de mai bine de doi ani, 

•b« noua guvernare mi-a demonstrat un singur 
'flucru. Că PSD-ul s-a înșelat. Adică au mai 

rămas multe de furat în țara asta. Grupurile 
de interese știu că așa e.

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 

vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
, locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

- 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

doara
- Coffee „Snack Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor 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 doctor Mihalache Nicolae,. din 

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta", din Hunedoara

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

CUVÂ® Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Considerați 

că votul uninominal va îmbunătăți 
calitatea parlamentarului român?

Trimite SMS conținând cuvântul

Vot prin 
| SMS

DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.
Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

Al doilea accident într-o lună
■ Un accident în care 
trei paramedici SMURD 
au fost răniți a avut 
loc, ieri, la Vulcan.
Tiberiu Stroia_________________
tiberiu. strola@lnformmedla.ro

Vulcan - Accidentul s-a pro
dus pe DN 66A, în dreptul 
localității Vulcan, în timp ce 
echipajul unei ambulanțe 
SMURD, care venea de la Uri- 
cani, se îndrepta spre sta
țiunea turistică Parâng, unde 
urma să asigure asistență 
medicală participanților la 
Campionatul Național de schi 
al MAI. Potrivit comandantu
lui Poliției Rutiere Valea Jiu
lui, comisar Petru Mârza, 
ambulanța SMURD circula 
regulamentar, fiind lovită de

Acum o lună o altă ambulanță SMURD s-a răsturnat la Deva

un alt autoturism care nu s- 
a asigurat la schimbarea 
direcției de mers de pe o 
bandă pe cealaltă. în urma 
impactului, trei dintre me

dicii aflați în autosanitară au 
suferit răni ușoare. Acciden- 
tații au fost transportați ime
diat la Unitatea de Urgențe 
Primire din cadrul Spitalului

Dau oină pe... fotbal
■ Elevii cred că sportul 
nostru național este 
fotbalul. Cât despre 
oină...

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.strola@informmedia.ro

Deva - Aruncat undeva 
printre amintirile bunicilor 
noștri, sportul nostru națio
nal oină este pe cale să fie’" 
„reînviat” de Ministerul Edu
cației. Există deja un proiect 
de lege care prevede intro
ducerea în programa școlară 
a acestui sport. Cuvântul Li
ber a intervievat câțiva elevi

pentru a afla ce știu aceștia 
despre oină.
Acceptă și oină

Sportul nostru național este 
fotbalul, afirmă, sigur pe el, 
Bogdan Galiță, elev în clasa a 
Xll-a. Când i se spune că e 
oină, Bogdan reușește să 
spună câte ceva despre acest 
sport. „E chestia aia în care 
iei o minge și o lovești cu o 
bâtă. Mai multe nu știu. Dacă 
vor s-o bage în programa 
școlară n-au decât”, spune 
Bogdan. Și Ovidiu Cutean 
crede că fotbalul este sportul 
nostru național. „Am auzit de 
oină și parcă îi mai spune și

Oină, o eternă necunoscută

altcumva. Va fi o chestie să-l 
bage în programa școlară, dar 
cred că vom sparge multe gea
muri”, crede Ovidiu. Costel, 
de 16 ani, n-a auzit niciodată

Iarba verde este... veștedă
■ Deva are cele mai 
puține spații verzi din
tre toate orașele 
județului Hunedoara.

Deva (M.S.) - Municipiul 
Deva este cel mai vitregit 
oraș din județul Hunedoara 
în ceea ce privește suprafața 
spațiilor verzi, cu mai puțin 
de un metru pătrat pe cap de 
locuitor. în calcul nu au fost 
luate parcul orașului și 
Dealul Cetății, declarat mo
nument al naturii.

„Raportul anual privind 
starea mediului arată că unui 
locuitor din Deva îi revin 0,8 
metri pătrați de spațiu verde, 
ceea ce este de 12 ori mai 
puțin decât normele Uniunii 
Europene. în prezent, în cal
cul se includ și parcurile sau

Deva devine un deșert de beton (Foto: T. Mânu)

grădinile publice, dar tot nu 
se va ajunge la mai mult de 
patru metri pătrați de spațiu 
verde pe locuitor”, a declarat 
Georgeta Barabaș, consilier 
în cadrul Agenției de Pro
tecția Mediului Deva.

Pe de altă parte, o moni
torizare efectuată de două 
asociații neguvernamentale 
care se ocupă de protecția

mediului arată că unui 
locuitor din Deva îi revin 
doar 0,45 metri pătrați de 
spațiu verde.

Conform datelor statistice, 
orașul cu cele mai multe 
spații verzi este Hunedoara, 
unde media este de 7 metri 
pătrați pe locuitor, aproape 
dublu față de ceea ce se 
întâmplă în județ.

RĂSPUNDEM CfflTOULM - -

Cere repararea drumului
Deva (C.B.) - Florin Susan 

cu domiciliul în Toplița, 
reclamă faptul că drumul 
comunal dintre Boholt și 
Toplița a devenit impractica
bil pe o distanță de cinci kilo
metri. El afirmă că drumul 
plin de noroi și de gropi nu 
mai poate fi tranzitat de nici 
un vehicul. „Drumul a fost 
pietruit cândva, dar acum a 
devenit imposibil. Oamenii 
au dat bani pentru drumuri 
și nu înțeleg de ce acest drum 
nu a fost asfaltat până acum”, 
spune Florin Susan.

Răspunde Ioan Prip, direc
tor general al Direcției 
Județene de Drumuri și 
Poduri: „în zilele următoare 
am să verific dacă acel drum 
este atât de grav deteriorat 
și dacă se impune turnarea 
covorului asfaltic. Dacă se 
constată că drumul trebuie

asfaltat, luni 19 februarie vom 
propune, într-o ședință, Con
siliului Județean să ne dea 
acordul pentru o eventuală 
invesțiție în acea zonă”.

Subsol de bloc inundat
Deva (C.B.) - Roxana Ciun- 

gu, președintele Asociației de 
Proprietari numărul 77 din 
Deva, reclamă faptul că în 
blocul P+10 situat în cartierul

Dacia sunt probleme la sub
sol. Apa din canalizarea 
cartierului Dacia se infil
trează pe canalul termic, iar 
la intrarea conductelor de 
termofîcare sub bloc, apa se 
infiltrează în subsolul imo
bilului inundându-1 și toto
dată provocând un miros 
neplăcut de canalizare. „Pro
blema din blocul nostru 
durează de anul trecut, iar în 
urma numeroaselor solicitări 
pe care le-am făcut nu s-a 
rezolvat nimic”, afirmă 
Gheorghiță Boatcă, unul din 
membrii asociației.

Răspunde Dorin Gligor, 
director tehnic Apa Prod: 
„Cunosc situația cu care se 
confruntă locatarii blocului 
P+10. Suntem nevoiți să exe
cutăm un racord suplimentar 
în zonă pentru remedierea 
situației. Apa care refulează 
în canalul termic va trebui

de Urgență Petroșani, unde li 
s-au făcut investigații. Me
dicii de la Petroșani susțin că 
niciunul dintre accidentați nu 
a necesitat internarea, înșă 
sunt sub observație.
Al doilea accident

în urmă cu o lună o altă 
ambulanță SMURD a fost 
implicată într-un accident de 
circulație la Deva. Ambulanța 
care transporta o femeie, în 
vârstă de 75 de ani, ce se afla 
în comă, a intrat în inter
secție cu semnalele luminoase 
și sonore, fiind lovită de un 
autoturism Mercedes, al cărui 
conducător nu a auzit sirena, 
în urma impactului, ambu
lanța s-a răsturnat și a 
alunecat pe șosea mai bine de 
20 de metri, Din fericire, 
nimeni nu a fost rănit grav.

Ovidiu (Foto: T. Mânu)

de oină. „Âla cu bâta și cu o 
minge se numește baseball, 
spune sigur pe el, tânărul. 
Oricum, nimic nu se compară 
cu fotbalul”, spune Costel.

Prins la 
braconaj

Hunedoara (T.S.) -
Polițiștii din cadrul Ser
viciului Arme, Explozivi, 
Substanțe Toxice au sta
bilit că, în data de 15 fe
bruarie, Mihai C., de 40 
de ani, din Hunedoara, 
paznic de vânătoare, 
membru vânător și po
sesor de permis de armă 
de vânătoare a împușcat 
un căprior, fără a deține 
autorizație în acest sens. 
Vânatul a fost împușcat 
în locul numit „Valea de 
Pești - Izvorul Brebu”, pe 
fondul de vânătoare nr. 
44 Hunedoara. Mihai C. 
este cercetat pentru co
miterea infracțiunii pre
văzute de Legea 407/2006.

descărcată într-o altă rețea de 
canalizare. Pentru asta am 
nevoie de câteva zile. Cos
turile nu vor fi foarte mari. 
Lucrările vor începe luni 19 
februarie și se vor încheia 
miercuri 21 februarie”.

Subsolul blocului (Foto: T. Mânu)

tibeflu.strolaeinforramedia.ro
mailto:strola@lnformmedla.ro
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1673 - A murit Moflere (Jdăn-Baptiste Poqutlin),

jrg francez (n. 1622). ______________________

Prin Canalul de Suez a trecut primul vapor.

1916 - S-a născut actorul Italian 

Raf Vallone (Oscar pentru 

„Vedere de pe pod", r. Sldney 

lumeț) (m. 2002).___________________

3963 - S-a născut celebrul 
baschetbalist american Mlchael 

Jordan (fote),__________ 

1996 * Campionul mondial de șah Garry Kasparov a 

pierdut, In șase partide, meciul jucat împotriva com- 

putcrulul IBM.

2001 - A încetat din viață Rlchard Wurmbrand, 
misionar creștin, autor a peste 16 cărți tipărite în 

peste 70 de IMI, deținut politic în regimul comunist 

(n. 1909).

Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie. Maxima va fi de 3°C, 

iar minima de -5°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Timp Însorit. Maxima va fi de 

5°C, iar minima de -5°C.
Luni. Timp însorit. Temperatura maximă 

va fi de 8°C. Minima va fi de circa -5°C.

Calendar Creștln-Ortodox_______________________
Sâmbăta sfinților nevoitori; Sf. Mare Mc. Teodor Tiron.

Calendar Romano-Catolic _________
Ss. întemeietori ai Societății „Slujitorii Sf. Fecioare 

Maria".

Calendar Greco-Catollc________
S. Teodor Tiron m.; Ppmenițea tuturor cuvioșilor sihaștri 

și călugări.

hmUOIVPBI! VA, MX, CVUNT
Energie electrica___________ ______________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între

ruptă.
Luni. 19 februarie, furnizarea energiei electrice va fi 
întreruptă, în vederea executării de lucrări progra
mate, între orele:

8.00-14.00 în Hunedoara, str. Nicolae Bălcescu, bl.
CM 3, sc. A, B; str. Trandafirilor, bl.20, sc. A, B; str,
Caragiale, bi. Q, sc. A, B, C, D;

9.00-15.00 în Deva, Aleea Romanilor, bl.10 și pe 

str. Aurel Vlaicu;
- Brad, str. Libertății, bl. G7. C8, C9 si pe str. Spi
talului, bl. C10, A20;
- Gura Barza, str. Minerului, Cireșilor, Cuptorului și 

Sălciei;

- Hărțăgani. ț

Gaz __________ ___________  _______________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.
Luni, 19 februarie, furnizarea gazului metan va fi 

întreruptă în Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe b-dul I. Maniu, bl. A, sc. A, B, C, D 

și E.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Luni, 19 februarie, furnizarea apei potabile nu va fi 
întreruptă.

■IȚmilLD

Prăjitură cu smântână
Ingrediente: smântână 100 g, scorțișoară 1 linguriță, 

ouă 2 bucăți, nuci tăiate mărunt, 4 linguri făină, 1 
lingură miere, sare un vârf de cuțit, stafide 25 g. 
Mod de preparare: Se amestecă toate ingredientele 

până se încorporează bine, apoi se toarnă compo
ziția în tavă care se ține la foc iute, în cuptor, timp 

de 10 minute, după aceea la foc moderat timp de 

30 minute sau până când compoziția nu se lipește 

de scobitoare.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integrantei din numărul precedent: D - C - ACE - BUCHET - sp - zo - HAITA 

- NIȘTE - TOL - NUT - BANC - CAR - JA - IU - A - IAURT - R - LG - DS - URI - AMU- 

TIRE - ASIN - AMAR - TEAM - ELE - Bl - T0 - I - SUT - SCARA - CLAN

INTEGRAMA Al DEZLEGAT 
în perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Liber vrea 
sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție și trimite-a 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 fl publicat în ediția din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațll Inform M

50 RON Al CÂȘTIGAT!
--------------------------------------------------------------------------------- --

Nume............................................. nî
I Prenume...................................... X
| Adresa .................. .......................
i ........................Tel......................
' Localitatea...............................
I Sunteți abonat la Cuvântul liber? î 

DA □ NU O'1'
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dla și nici rudele acestora de gradele I șl II.

B«rb«c

Puteți începe o afacere nouă sau să vă gândiți la Investiții 
pe termen lung. Dimineața sunteți în formă șl plin de entuzi
asm spre bucuria partenerului.

Taur
S-ar putea să reîntâlniți un prieten vechi care vă propune 
să faceți afaceri împreună. Merită să încercați, fosă ar fl 
bine să nu ranpnțați la prudență.

. Gemeni *
Sunteți într-o formă deosebită, de care ar fl bine să pro
fitați. Este o 11 bună pentru afaceri și călătorii, dar puteți
avea succes {I pe plan sentimental.

< Rac
Intuiția vă ajută să prindeți o afacere care vă va îmbunătăți
simțitor situația financiară. Consultațl-vă tot timpul cu 
partenerul de viață și părinții.

Lau

S-ar putea să plecați într-o scurtă delegație, anunțată în

&

ultimul moment. In duda dificultăților reușiți să vă des
curcați foarte bine. Succes!

Fecioară
După-amlază aflațl că urmează să primiți o sumă mare de 
bani, probabil o moștenire, sau altceva. Vă recomandăm 
să vă păstrați capul pe umeri.

Balanță
Nu este exclus să cumpărați o casă nouă sau să faceți un 
schimb de locuințe. Ar fi bine să plecați urechea la sfaturile
unei persoane mal în vârstă din familie.

Scorpion
Pe plan financiar începe sâ vâ zâmbească norocul. Puteți
câștiga o sumă frumoasă dacă vă hotărâți să colaborați 
într-o afacere. Aveți grijă la prietenii

Săgetător
Dimineața reușiți să faceți rost de banii necesari pentru a 
începe o afacere. Ar fi bine sâ vă asociați cu un prieter 
de preferință unul care se pricepe.

Capricorn
Vă.gândiți că ați putea și dumneavoastră să începeți o mică 
afacere. Fiți realist șl luați în serios eforturile care vă 
așteaptâ! Nu refuzați o vizită la rude.

Vărsător
Aveți un program foarte încărcat. Sunteți nevoit să faceți 
o mulțime de drumuri. Urmează să plecați într-o călătorie
importagtâ ^afaceri.fitalt noroci u

XMp» Este 0 z> foarte Importantă pe plan sentimental. Fie vă
I, fie relațiile cu persoana iubită trec într-o nouă

etapă? Păstrați-vă calmul! totul va fi bine.

‘ T; •, î1’ ’' • | r. ‘J • ’ îi* { 
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7:00 Fascinația zborului 
(doc. Australia).

7:30 Răpit de pirați (ep. 6 

S ultimul, aventuri, 
Anglia, 2005)

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

8:10 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9:00 Vreau sâ fiu... cu Itsy 

șl Bitsy. Emisiune pen
tru copii

9:30 Joaca de-a poveștile 

10:00 Arca lui Noe. Emisiune 

dedicată iubitorilor de 

animale 
10:35 Pericole în natură (s) 
11:30 Cinemaniacii 
12:00 Cartea europeană. 
12:35 0 vedetă... populară 

14.-00 Jurnalul TVR 
14:20 Bunul rege Wenceslas 

H(aventuri, SUA, 1994) 
16:00 Parteneri de week-end 

16:30 Premiile Cuvântul 
17:00 La poliție sau la 

mănăstire (s) 
17:55 Celebritățile timpului

Stău (s)
18:00 Teleenddopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Spectaml UNICEF. 
Prezintă Andreea 

Marin Bănică. Partea I. 
Transmisiune directă 

21:50 Jurnalul TVR 

22:10 Spectacol UNICEF.
Prezintă Andreea 

Marin Bănică. Partea a 
ll-a. Transmisiune 

directă
2335 Cowboii
li (film artistic, western, 

SUA, 1972). 
în distribuție: 

John Wayne, 
Bruce Dern, Roscoe 

Lee Browne. 
Regia: Mark Rydell 

1:50 Fasdnația zborului (r) 
2:15 La poliție sau la 

mănăstire (s. r) 
3:05 Jurnalul TVR (r).

Meteo. Sport 
3:55 Cinemaniadi (r) 
4:25 Pericole în natură (r) 
5:20 0 vedetă... populară

(reluare)

® H wtx iwH» ă Wu:
6:00 Leii albi șl problemele 

negre (animație, SUA, 
2003)

7:00 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 

(desene animate)’
730 Fetițele Powerpuff 

(desene animate)
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore? 

10:15 Doi bărbați și
Sjumătate (s, r) 

10:45 Familia Bundy (s, r) 
11:15 ProMoto 
12:15 Campionii ■ Magazin 

Champrons League 
13:00 Știrile ProTv 

13:15 0 prințesă adevărată 
O(dramă, SUA 1995) 

15:15 Contele de Monte
HCristo (aventuri, Marea 

Britanie/ltalia, 1975) 
17:15 Mesaje de dincolo (s,

BSUA, 2005). Cu: Je- 

nnifer Love Hewitt, 
Aisha Tyler, David 

Conrad. R.: John Gray 
18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

2030 Trenul terorii 
O(acțiune, SUA, 2001). 

Cu: Jaime Anstead, 
Bryan Genesse, Tarri 
Markel, Bentley 

Mitchum. R.: Yossi 
Wein

2230 Misterele fluviului
Qfthriller, SUA, 2003). 

Cu: Sean Penn, Tim 
Robbins, Kevin Bacon, 
Laurence Fishbume. R.: 
Clint Eastwood

130 Seducție periculoasă 

O(thnller, SUA, 1999). 
Cu: Chris Penn, Sheri- 
lyn Fenn, Yorgo Con
stantine, Henry Czemy, 
Steffiana Dela Cruz, 
Anthony DeSando, 
Richard Edsori R.: 
Adrian Pasdar

3:15 Stilul Oana Cuzino 

(reluare)
4:00 Pro Motor (r)
5:00 0 prințesă adevărată 

(film, r)

6:30 Abuz de forță (film, r) 
830 în gura presei, cu

Mircea Badea. Revista 

presei
930 Casa de piatră 

10:00 Roata de rezervi 
10:30 Comedia animalelor 

0(serial)

11:00 Desene animate: 
Animax: Căpitanul 
Scarieț Aventurile Iul 
Jackie Chan

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

13:00 Știri 
13:15 Fetida 
14:00 Comedia animalelor

(serial)
1430 V.I.P. (serial acțiune,

B SUA/Germania, 1998). 
Cu: Pamela Anderson, 
Molly Culver, Shaun 
Baker, Natâlie Raitano 

15:30 Aeroportul (dramă,
B SUA, 1970). Cu: Burt 

Lancaster, Dean Mar
tin, Jacqueline Bisset 

1830 Săptămâna financiară 

19:00 Observator. Sport 
Meteo

2030 Ace Ventura;
Q Un nebun în Africa 

(comedie, SUA, 1995). 
Cu: Jim Carrey, lan 

McNeice, Simon Ca- 
llow, Maynard Eziashi. 
R.: Steve Oedekerk 

2230 Experiment diabolic 
i3(thriller, SUA/Canada, 

2003). Cu: Robert De 
Niro, Cameron Bright, 
Greg Kinnear, Rebecca 

Romijn-Stamos. R.: 
Nick Hamm 

Un cuplu tânăr trece 
prin tragedia morții 
accidentale a fiului lor 
de opt ani.

0:30 Observator 

130 Concurs interactiv 
230 Ace Ventura: Un ne

bun în Africa (film, r) 
4:30 Săptămâna finandară 

(r)
5:00 Desene animate: 

Jetix: Piloții Nascar 

6:15 Fefida (r)

830 Megatehnicus 9S0 D'ale 
Iu' Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Campi
onatul de comedie (r) 11:00 

Proiect IT 11:30 Jobbing (r) 
! 12:00 Lumea azi 1230 Atlas 

13:00 Arena leilor (r) 14:10 

Orgolii (s) 16:00 Bazar (r) 
, 1630 De la carte la film (doc.) 

17X» Miracole (s) 1800 Ho- 
llywood reporter (r) 1830 

; Polo: România- Grecia. Trans- 
■ misiune directă de la Cluj 

2000 Unitatea specială 2 (ep.
9) 21:00 Ora de știri 22:10 

; Bob Roberts (comedie, SUA,
1992). Cu: Tim Robbins, Gian- 
carlo Esposito, Alan Rickman. 
R.: Tim Robbins 2400 Trans- 

i fer (r) 030 Home made.ro (r) 
' 1:00 Muzică la maxim 2:00

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
600 Rebelde (r) 700 Iubire de 
mamă (r) 8:45 Rosalinda (s) 
11O0 Celebritate (s) 13:30 

Muzica de acasă 1430 Iubire 
ca în filme (r) 15:30 Daria, 
iubirea mea (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Rebelde (s) 
2030 Pasiune (romantic, SUA 
2002). Cu: Gwyneth Paltrow, 
Aaron Eckhart, Jennifer Ehle. 
R.: Neil La Bute 2230 0 lume 
a fiarelor (s) 0:30 Poveștiri 
adevărate (r) 1:30 Daria, 
iubirea mea (r) 330 Muzica de 
acasă 4:00 Amy, fetița cu 
ghiozdanul albastru (s)

8:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
830 Viața în afara cabinetu
lui (ep. 22, comedie, SUA, 
2005) 9XX) Hugo - gameshow 
interactiv în direct 10:00 Imo- 

9:00 Dan Dare 10:00 Dragul biliare Blitz 11:00 Autoforum 

nostru Charty (s) 11:00 Raven 11:40 Tele RON 12:30 
(s, SUA 2002) 1130 Agenția Umor... din greșeală 13:00 
de turism 12:00 Ghem, set și Sport, dietă și o vedetă 13:30 
meci (s, Canada/Franța, 2004) Interviurile Cristinei Jopescu 

13:00 Tibanu' 1330 Pet Zone 

14:00 Carson Racing (acțiune, 
SUA 2001) 16:00 Triumful 
spiritului (dramă, SUA, 2000) 
18:00 Unhappify Ever After (s) 
1830 Știri Național TV 2000 
țara lu‘ Papură Vouă 20:15 

Pretendenții (dramă roman
tică, SUA/ Anglia/ Irlanda, 
1992) 22:15 Aproape de cer 
(dramă) 0:15 Justine (s)

Orgolii (serial, reluare) 3:45 
Salt în dumbravă

11:40 Tele RON 12:30

1430 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
1530 Super Nanriy (r) 17:00 
Viceversa (r) 18:00 Focus 
19:00 Camera de râs 19:30 
Sporturi trăsnite 20:00 Mega- 
star - live 23:00 Jacknife 

(dramă, SUA, 1989) 1:00 Fan
tezie virtuală (film erotic)

8:00 Jurnal european (r) 9:05 
Top Fan X (r) 10:00 La limită. 
Autoshow 1030 Bibescu, un

«l’l
12:30 0 femeie excentrică 
(film, r) 1430 Iubire în lumi
na reflectoarelor (r) 15:00 

Dispăruți fără urmă (r) 1600 
Verdict: Crimă I (s) 1700 Că
sătorie cu repetiție (comedie 

romantică, România, 1985) 
19:00 Drumul spre casă (ep. 
9-10) 20:00 Entertairiment 
News 20:20 Monk (s) 21:30 

Iubire în lumina reflectoarelor 
(s) 2200 Without Witness - 

Fără martori (dramă, Rusia, 
1983) 24:00 Lege și fărăde
lege (serial)

prinț al aerului (doc.) 11:30 
Campionatul național de fot
bal în sală 1300 Fan X 14:00 

Destinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 14:30 
Pasul Fortunei (r) 16:00 

Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing 19:00 Păcală 
(partea I) (comedie, România, 
1974) 20:15 Din nou împre
ună (comedie, România, 
1978). Cu: Mihaela Caracas 

22:00 Direct in pat 22:30 
Trenul vieții (r) 030 Legea 
afacerilor (reluare)

r V** i

06.30-07.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale ,

9:00 Băiatul din balon (come
die, SUA 2001). 1025 Zeyria 
șl asasinul (comedie. Canada, 
2004). 12:00 Un nou început 
(comedie, SUA, 2005). 13'45 
Oliver Twist (dramă, Marea 

Britanie, 2005). 15:55 Lipit de 

tine (comedie, SUA, 2003). 

17:55. Premiile Bafta 20:00 
Agenți secreți (thriller, Franța, 

2004). 21:50 Lovitura (aven
turi, SUA 2004). 2320 Câinii 
ucigași (horror, Africa de Sud, 
2006) 0:55 Industria porno - 
în spatele ușilor întredeschise: 

Vioaie și punctuală (s)

10:45 Ziarul realității 11:00 
Realitatea de la 11:00 11:10 
Tănase și Dinescu (talk-show) 
(r) 1320 Capital TV 1520 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 

16:00 1630 3 x 3 17:00 Rea
litatea de la 17:00 1705 3 x 
3 18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea sportivă 
20:10 Eurosceptici 22:00 Rea
litatea de la 22:00 22 05 Expe
diții 2230 Părerea mea 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Jurnal de mare audiență 2400 
Realitatea de la 24:00

- •

1100 Motociclete americane 
12:00 Dependenți de cas
cadorii 13:00 Curse și fiare 
vechi 14:00 Gigantul aerului 
Airbus A380 Construirea Air- 
bus-ului 15:00 Vânătorii de 
mituri 16:00 Bărbații în alb 
17:00 Cum se fabrică 18:00 
O traversare de iad 19:00 
Automobile americane recon
diționate Alumitub? 20:00 Tu 
alegi azi! 23:00 Povești me
dicale uimitoare 24:00 La un 
pas de moarte 1:00 
Fenomene stranii. Conacul 
bântuit 2:00 Dezastrul per

fect. Super taifunul 3:00 
Mașini pe alese

made.ro
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1 dolar american

Deva (C.P.) - Acest site Include o lista e asociațiilor 
patronale ;l profesionale din Romlnla. Usta Includă ța 
lingă denumire ;l datele de contact: adresa, numeri 
de telefon sau adrese de e-mall.

1 gram aur

a nu are diriginți de
■ Salariile mici i-au fă
cut pe cei care știau 
meserie să muncească 
în străinătate.
Clara PAs__________________
clira.paielnformmiclli.ro

Deva ■ „Nu avem diriginți 
de șantier pentru lucrările de 
infrastructură”. Este semna
lul de alarmă tras chiar de vi
cepreședintele Coslliulul Ju
dețean Hunedoara, Dorin Pă- 
ran. „în județ avem In deru
lare numeroase lucrări de 
construcție In Infrastructură 
șl vor mai începe șl altele. 
Problema este că nu avem 
diriginți de șantier, adică nu 
mai găsim supervizor! care să 
certifice faptul că lucrările 
efectuate de constructor sunt 
de calitate și s-au respectat 
consumurile de materiale pre
văzute in devizul de lucrări. 
O persoană angajată pe un 
astfel de post primea un sala
riu lunar de 500-600 de lei noi

Firmele caută personal cu calificare

și era pusă se semneze acte 
pentru lucrări ale căror va
lori depășeau 10.000 de euro. 
La salariul pe care 11 primea, 
vă dați seama că putea fi ușor 
„influențat”. Un diriginte de 

șantier angajat al unei firme 
străine primește cel puțin 
1500 de euro net lunar. Ideea 
este că avem nevoie de astfel 
de profesioniști și cred că fir
mele private ne pot oferi ast-

șantier 5
fel de specialiști”, a adăugat 
vicepreședintele Consiliului.
Stabilitatea personalului

Firmele private trebuie să 
caute acele metode motiva- 
ționale care să le asigure sta
bilitatea angajaților, a de
clarat, la Deva, Dan Octavian, 
directorul Confederației Aso
ciațiilor de Afaceri „Transil
vania”. El a adăugat că: „pe 
piața muncii ne confruntăm 
cu probleme din cauza nivelu
lui redus al șomajului și 
rezistenței la recalificare. în 
plus există o neconcordanță 
Intre meseriile și profesiile in 
care sunt pregătiți tinerii in 
școală și cererea de pe piața 
forței de muncă”. Persoanele 
interesate să ocupe un loc de 
muncă pot accesa adresa de 
Internet www.anofm.ro, unde 
se găsesc locurile de muncă 
vacante oferite în flecare 
județ, pe meserii, precum și 
persoanele de contact cărora 
le pot solicita informații 
suplimentare.

Dispecerat apfl rece 227087
Dispecerat apR calc 8 217808
Dispecerat Electrica §5§
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212726 '
Urgențe • ui
Pompier 981
Jandarmerie 956
Poliție ~§55
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

ii

a*. $ (96)
Societatea Preț 

închidere (lel/ai

SNP 0.5950 -0,83
SIF1 3.3300 0,30
BRD 21.7000 0,46
IMPA® 0.6950 -2,11
BIOFARM C. 50 -O.7f)
ANTIBIOTICE 1.8600 0

43.0000 *012'
RâMPETROL bSw
SIF3 3.1200 -1,27
SIF5 3.4300 -0,58
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), tel.: 
221277.

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. Dd ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

Începători

5 1 4
4 3 7

8 6 5 9

3
9
8

2 7
6 7

9 3 2 8
1 3 8 9

36 9 4 8
8 5 1 4 7

avansați

2 6
6 7 8 2 1 4

8 1 5 3
2

4

7 9
5
8 3

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

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

InceDători

7 6 2 4 1 8 9 5 3

1 3 9 5 7 6 8 2 4

4 8 5 2 3 9 6 1 7

5 9 6 7 4 2 3 8 1

8 1 4 9 6 3 2 7 5

3 2 7 8 5 1 4 6 9

2 5 8 3 9 7 1 4 6

6 7 3 1 2 4 5 9 8

9 4 1 6 8 5 7 3 2

Avansați

6 2 4 8 3 7 1 9 5

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

2 8 1 4 5 6 9 3 7

4 6 9 3 7 8 2 5 1

5 7 3 9 1 2 4 6 8

9 1 7 6 4 5 3 8 2

3 4 2 7 8 9 5 1 6

8 5 6 1 2 3 7 4 9

Liber la 
calculator!

Deva (S.B.) - Cererile 
pentru acordarea celor 
200 de euro, în vederea 
achiziționării unui cal
culator nou, elevilor sau 
studenților din învăță-' 
mântui de stat sau parti
cular acreditat, în vârstă 
de până la 16 ani, care 
au un venit brut pe 
membru de familie sub 
150 de lei, pot fi depuse 
până în 30 aprilie, la 
instituția unde învață 
solicitantul, potrivit Mi
nisterului Educației și 
Cercetării. Solicitanții 
trebuie să nu mai fi be
neficiat de un astfel de 
ajutor. Subvenția se a- 
cordă sub forma unui 
bon valoric. Beneficiarii 
ajutorului trebuie să-și 
cumpere un calculator 
nou în termen de 30 de 
zile de la primirea bonu
lui valoric.

Studiul religiei în școli
■ Profesorii de religie 
și reprezentanții biseri
cilor spun că aceste 
ore dezvoltă spiritual.

Deva (S.B.) -' Cu toate aces
tea, pe marginea acestui su
biect se pun încă multe între
bări. De ce școala propune stu
dierea unui cult și nu a unei 
istorii a religiilor? Se poate 
vorbi despre îndoctrinare sau 
despre educația religioasă ca
re cultivă umanismul? Poate 
un elev să refuze ora de reli
gie? „Vineri am avut religie și 
am întrebat-o pe profă ce 
materii pot studia în locul re
ligiei. I-am spus că sunt atee 
și a început să râdă (și desi
gur au început și restul „deș- 
tepților” din clasă să râdă). Zi
cea cum de pot eu să fiu atee 
și restul nu. Și dacă nu pot 
studia altă materie, trebuie să 
fac religia... dar îmi este frică 
să nu mă persecute profa”. 
Așa sună părerea elevei de li
ceu Diana S., din Deva. Fata

Cum iau credit pentru casă
■ Dobânda, durata de 
rambursare și comisi
oanele sunt tot ce tre
buie să ne intereseze.
Clara Râs____________________
clara.pas0lnfornimedla.ro

Deva - Persoanele care do
resc să cumpere o casă ape
lând la un credit trebuie să 
analizeze ofertele băncilor 
prin prisma celor trei criterii 
enumerate anterior. Termenul 
de rambursare variază între 
25 și 35 de ani. Valoarea co
misioanelor este una dintre 
cele mai importante informa
ții ce trebuie obținută, în func
ție de care veți avea o imagine 
clară a costului integral al cre
ditului.

Dosarul de credit cuprinde: 
cererea de credit, documente 
doveditoare ale venitului, co

pii acte de identitate. Pentru 
analizarea dosarului, unele 
bănci, solicită plata unei ta
xe. Analiza dosarului durează 
două săptămâni. Ulterior se 
depun copii după actele pro
prietății ce urmează a fi cum
părate: act de proprietate vân
zător, cadastru și întabulare, 
adeverința de la asociația de 
proprietari privind plata în
treținerii avizată la primărie, 
acte de identitate ale vân
zătorilor și cumpărătorilor.
Evaluarea casei

Băncile au un expert eva
luator autorizat care va efec
tua o vizită la proprietatea ce 
face obiectul tranzacției. în 
caz că evaluarea este mai mi
că decât suma stabilită între 
vânzător-cumpărător, banca 
va lua în calcul valoarea sta
bilită de evaluator, ceea ce 
automat înseamnă că valoa-

■»-«_?—i . ——-. i—«------------»« «.»«»___uovanzi crtant ipotecare/nnoDUiare
J AZ/j 444'4'44)144444'4'u/J / 4 4 4 4 4 4 44 4 4 .1 4 4 4 4 'î 4 4 4 4 4 4 4 4 4 î .

Banca euro lei CHF
BancPost 6,9-8,9% 9,9% 4,85-5,35%

Piraeus 9,66% 10,63-11,63% 6,13%

Raiffeisen 6,9-9% 8,4% -
OTP Bank 7,5% 8,5% 5,5%

Banca Românească 5,9-7,25% - 4,5-5,5%

Banca Transilvania 10% 6,5-11,5% -
Volksbank 5,95% 8,9% 4,25%
Sursa: www.creditimobillar.ro

Cabinet de religie în școală 

susține că ar participa cu plă
cere la aceste ore dacă s-ar 
studia istoria sau fîlosofia re
ligiilor, nu doar creștinismul 
ortodox. Elevii pot opta la în
ceputul clasei a V-a, respectiv 
a IX-a, dacă vor sau nu să facă 
religie până la terminarea ci
clului de învățământ pe care 
îl parcurg. Dacă majoritatea 
se pronunță pentru, materia 
devine obligatorie. Elevii care 
aparțin altor culte se adună în 
grupe speciale și sunt instruiți 
de reprezentanți ai bisericii de 
care aparțin. „Conform ulti
melor precizări ale (MEdC) se

menționează că disciplina Re
ligie fiu este obligatorie pen
tru elevi. Dreptul la opțiune al 
elevului și părintelui a fost și 
rămâne consemnat în lege. 
Elevii pot opta între disciplina 
Religie și disciplina Educație 
Moral Religioasă. Aceste pre
cizări vin să reamintească fap
tul că proiectul de Lege pen
tru învățământul Preuniver- 
sitar nu aduce modificări de 
conținut cu privire la studie
rea religiei în școală”, afirmă 
consilierul de imagine al In
spectoratului Școlar Județean 
Hunedoara, prof. dr. D. Rus.

Valoarea casei va fi stabilită de un evaluator

rea creditului va fi mai mică. 
Costul evaluării este cuprins 
între 100-150 de euro.
Semnarea contractului

Semnarea contractului de 
vânzare-cumpărare are loc la 
bancă și este autentificat de 
un notar. E nevoie, în plus, 
de extrasul de carte funciară 
și certificatul fiscal prin care 
se atestă că impozitul datorat 
statului Dentru DroDrietate a

fost achitat la zi. în momen
tul semnării actelor sunt 
plătite comisioanele datorate 
băncii pentru tranzacție și 
notarul.

Vânzătorul intră în posesia 
banilor, fie la câteva ore după 
semnarea actelor, fie după ce 
banca intră în posesia unui 
nou extras de carte funciară 
din care să reiese că a fost 
înscrisă ipoteca pe imobilul 
tranzacționat.

clira.paielnformmiclli.ro
http://www.anofm.ro
clara.pas0lnfornimedla.ro
http://www.creditimobillar.ro
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JOB-uri Omul care pune muzica
•Job-uri. Românii pot accesa sițe-ul 
EURES (www.eures.europa.eu), unde se 
găsesc toate locurile de muncă vacante în 
statele membre ale Uniunii Europene. în 
total, există 740.000 de locuri de muncă 
vacante, cele mai multe poziții disponibile 
fiind în Marea Britanie și Germania. (I.J.)

• Peste program. Aproape un manager 
din doi muncește zilnic peste programul 
normal de lucru. Cel puțin un angajat din 
2 muncește peste programul normal de 
lucru ca urmare a unor situații urgente. 
Pe săptămână, în România se muncește 
cu până la 10 ore mai mult decât în Olan
da, Germania și Marea Britanie (I.J.)

Trei direcții în afaceri
Deva (I.J.) - Inițierea unei afaeeri creează 

trei direcții de urmat: o afacere începută de 
la zero, achiziționarea unei francize sau 
preluarea unei afaceri deja existente. Spe
cialiștii apreciază că cea mai bună soluție 
ar fi preluarea unei afaceri deja existente. 
Franciza are cel mai scăzut grad de risc. 
Domeniul retailului și al restaurantelor este 
cel mai răspândit în România pe segmentul 
francizelor. Acest tip de afacere nu este 
altceva decât o combinație între o afacere 
plecată de la zero și una deja existentă. 
Pentru cumpărarea unei francize, proprie
tarul plătește pentru dreptul de folosire a 
brandului respectiv și comercializează un 
produs care aparține de drept altcuiva.

■ Deși inginer, un 
bărbat din Deva a 
făcut mai multe munci 
din pasiune.

Ina Jurcone___________________
lna.jurccne@lnfcrmmedia.ro

Deva - Deși are diplomă de 
inginer mecanic, Pal Magyari 
și-a lăsat profesia de bază 
pentru cea de designer de 
interior, o altă slujbă care-i 
place și care, spune el, îl 
reprezintă. însă asta nu e tot. 
în timpul liber, Koko, așa 
cum este el cunoscut în Deva, 
face cele mai spectaculoase 
discoteci.

„Asta e slujba mea numă
rul doi. Pot să fac orice, am 
lucrat de la chelner, la tehni
cian și de la fierar-betonist la 
inginer. Muzica poate schim
ba viața în bine și asta încerc 
eu să fac cu tinerii de azi. 
Vreau să-i fac să iasă din

Un inginer care... pune muzica (Foto: ci)

impasul ăsta de manele și să rată, alta decât cea comer- 
opteze pentru muzica adevă- cială”, susține Koko. Deși

Romanii pot munci in 
Germania dacă vor

S.C. PRIMA TELECOM SRL 
DEVA, 

constructor autorizat Electrica, angajează 
inginer cu experiență in con

strucții și reparații LES Și 
LEA O.4-5OKV.
Salariu motivant.

De asemenea angajează femeie 
de serviciu.

Relații la telefon 214777; 0727/199822.
(79026)

București (I.J.) - Germania 
a decis să impună măsuri 
tranzitorii românilor pentru 
o perioadă de cel puțin doi 
ani. Din înțelegerea dintre 
cele două țări rezultă că pot 
presta activități cu durată 
determinată lucrători sezo
nieri, pe o perioadă de până 
la 4 luni/an, ajutoare în par
curi de distracții, pe o 
perioadă de până la 9 luni/an 
și ajutoare casnice în gos
podării cu persoane care 
necesită îngrijiri speciale, 
pentru contracte de maxi
mum trei ani. Persoanele 
interesate de unul dintre 
aceste posturi se vor adresa 
Oficiului pentru Migrația 
Forței de Muncă.

Intrarea în Germania se 
face cu pașaport sau carte de 
identitate, fără obligativitatea 
vizei. Pentru o perioadă de 
peste trei luni, e necesară o 
adeverință cu privire la drep
tul de ședere și de un permis 
de muncă.

în construcții, salariile se 
situează între 1.424 și 1.984 
euro/lună, în agricultură și 
gastronomie, între 800 și 1.200 
de euro/lună. Vânzătorii 
primesc în medie 700 de euro.. 
iar ajutoarele casnice, înce
pând cu 400 euro/lună. în 
medicină, infirmierele au sa
larii între 500 și 1.000 de 
euro/lună, asistentele me
dicale, între 1.000 și 1.500, iar 
medicii, peste 2.000 de euro.

banii îi face din slujba de zi, 
cea de week-end reprezintă 
pasiunea vieții lui.
Două job-uri

Are două servicii de pest^ 
doi ani și jumătate și spune 
că pentru muzică nu obosește 
niciodată. Identifică imediat 
la persoana care intră în dis
cotecă ce gen de muzică i s- 
ar potrivi și greșește arareori. 
Așa au ajuns clienții să-i fie 
fideli și îl urmează peste tot. 
„în John’s, mulți mă con
fundă cu un DJ. Eu sunt doar 
omul care pune muzica. Un 
DJ este axat doar pe un anu
mit gen de muzică, ori eu 
prefer muzica melodioasă, cea 
a anilor 60-80”, explică Pal 
Magyari.

Fie că a lucrat într-un con
cern multinațional, fie la o 
firmă autohtonă, tânărul con
sideră că orice meserie făcută 
din plăcere creează cele mai 
mari satisfacții.

Cum se poate deschide 
o firmă în Italia?
Deva (I.J.) - David Si- 

mion, din municipiul Deva, 
spune că ar vrea să-și 
deschidă o firmă tocmai în 
Italia și vrea să știe cum se 
procedează. Românii care 
.vor să deschidă o firmă în 
Italia trebuie să aibă un 
venit mediu anual de 8.400 
euro, să dețină o locuință, 
proprietate personală sau 
închiriată pe teritoriul Ita- 
lișj,; precum și un atestat 
din partea Camerei de 
Comerț competentă terito
rial, declară reprezentantul 
Ministerului Muncii. Pen
tru înființarea unei soci
etăți comerciale trebuie

solicitat codul fiscal al 
firmei de la Agenția de 
Intrări din Italia.

La Registrul Firmelor 
din cadrul Camerei de 
Comerț este obligatorie 
înscrierea, în termen de 30 
de zile de la începerea 
activității, prezentând ce
rerea, un document de 
identitate, permisul de 
ședere valabil și un timbru 
fiscal în valoare de 14,62 
euro. Totodată, firmele ® 
înscrise în Registrul Fir
melor trebuie să plătească 
anual Camerei de Comerț o 
sumă stabilită în funcție de 
cifra de afaceri.

ALATURA-TE ECHIPEI NOASTRE!
SC AMADEUS SRL

Angajează:
- operator croit piele-cutter 
(bărbat), cu experiență în 
domeniu și cunoștințe PC
- maistru în industria con
fecțiilor (femeie), cu expe
riență în domeniu

Oferta jjoașțră:
- salariu atractiv, în funcție de perfor
manță.
CV-urile se pot trimite la fax nr. 0254- 

237 422 sau pe e-mail la adresa 
11 a n a. t o nghioiu@rom b e
Informații suplimentare la numărul de 
telefon. 0254-23741 1 sau la sediul 
firmei Șoimuș, nr. 409 (lângă Târgul 
Auto, în curte cu Ergoform)

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

angajează: muncitori necalificați și calificați 
în domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italiană, 
șofer, mecanic.

Informații intre orele 9.00-16.00, la telefon: 0254/748.510. 
CV-urile se depun la sediul firmei.

____________________________________________________(79485)^/

ANGAJEAZĂ:

.COLABORATORI PUBLICITATE
• COLABORATORI REPORTERI ARTICOLE
«EUUFOH: 0721/079.674

(79780)
SwanriitWwV'’* ’i- • A-

caută DIRECTOR GENERAL 
în vederea angajării la o firmă 

franceză ce se va 
implanta în județul Hunedoara.

Cerințele postului sunt:
- inginer electronist
- cunoștințe de limba franceză
Firma este specializată în producția de 
cartele electronice.
Cei interesați pot timite CV și scrisoarea de 
intenție la: S.C. Nodes-lnvest SRL Deva, str. 
Victor Șuiaga, nr. 10A, cod poștal 330161, 
tel. 0742/775.145, fax: 0254/235822, 
email: septimiu lascau@anorom.ro

(79140)

FRITZMEIER

www.fritzmeier.com

ANGAJEAZĂ pentru DEVA
GESTIONAR DEPOZIT

Este un grup european de firme, producătoare de componente din metal si 
plastic cu un inalf nivel tehnologic si calitativ pentru industria de camioane, 
tractoare si mașini de construcție.

Societate 
Comercială
angajează

Cerințe:
O cunoștințe temeinice prh ind primirea și 

eliberarea mărfurilor din depozit
O cunoștințe de contabilitate primară
O operare PC (Word. Excel)

Candida!ii interesați sunt rugați să trimită un CV în 
atenția Manager Zonă. mi mai târziu de data de 
14.0*2.2007. " ' “ ■

SC. PANGRAM SA
Reșița, str. Timișotii. nr.4. jud Caraș-Severin

PUNCTUL DE LUCRU DEVA
Deva, str. Depozitelor, nr 11. țud. yunjjdpara
Tel / Fax- 0254'234.730, Mobil.0733/542.377
E-mail: bindevaîi/montebanatd.ito : s

■ ■ (78888)

Informații suplimenta
re la telefoanele: 
0254/226.149, 

0729/009.777, între 
orele 8-16

(79765)

Pentru firma noastra, Fritzmeier Engineering S.R.L. Sibiu, unde proiectam 
cabine si piese din plastic, căutăm:

Inginer Mecanic 
Inginer Electromecanic

Domeniul dumneavoastră de activitate va cuprinde una din următoarele domenii; 
Proiectare mecanica si electrica pentru cabine, Ergonomia interioara si/sau 
Analiza FEA pentru mașini de construcție, tractoare si motostivuitoare in stransa 
legătură cu secțiile noastre de proiectare din străinătate..
Avantaje: cunostiinte de proiectarea in sistemeleBAD - PRO/E, 
FEA-PRO/Mechanica, Abaqus, cunostiinte de limba engleza/germana! 
Interesați? Trimiteți curriculum vitae la adresa de e-mail:

r.vasiu@fritzmeier.ro
NOTA: CV-urile vor fi tratate individual si strict confidențial. Se va răspunde numai la acelor CV-uri 

care corespund cerințelor noastre,
(80193)

RECLAME

http://www.eures.europa.eu
mailto:lna.jurccne@lnfcrmmedia.ro
mailto:septimiu_lascau@anorom.ro
http://www.fritzmeier.com
mailto:r.vasiu@fritzmeier.ro


cuvâhb „Trebuie să fim încrezători"
R T ■ Handbalistele de la 

Deva își joacă la Cluj 
șansa de a participa 
într-o cupă europeană.

Futsal. Astăzi, la Sala Sporturilor din 
«FDeva are loc etapa a Vll-a a Campiona

tului județean de fotbal în sală, lată pro
gramul meciurilor: Avantaje Deva - Ro- 
dostar Deva; Power Brad - Magic Geoa- 
giu; ETI Dual Deva - Electroconat Deva; 
ECF Anonimii - City Taxi Deva. (V.N.)

Romulus Gabor la Auxerre?
Deva (V.N.) - După cum se știe, nu de 

multă vreme Corvinul 2005 Hunedoara a re
nunțat la serviciile antrenorului Romulus 

Gabor, locul lui fiind luat 
de Titi Alexoi. în acest 
timp, tehnicianul a căutat 
altă echipă pe care s-o 
antreneze. „Discuții am 
avut cu mai multe 
grupări, dar cei de la 
Lugoj sunt singurii care 

Romulus Gabor au venit cu o ofertă con
cretă. Suntem încă în 

tratative, dar deocamdată nu am acceptat 
postul. Acceptul depinde de mai multe 
lucruri” ■ a declarat Gabor. Se pare că 
tehnicianul hunedorean a condiționat 
semnarea unui angajament cu Auxerre Lu
goj cu aducerea unor jucători care să în
tărească echipa pe care vrea s-o salveze de 

retrogradare. De asemenea, Gabor a cerut 
stabilitate financiară ,1a nivel de club. Este 
posibil totuși ca în câteva zile Gabor să fie 
prezentat jucătorilor ca noul antrenor al 
echipei din Lugoj. După disputarea primei 
jumătăți a campionatului, Auxerre ocupă 

. penultima poziție din clasamentul seriei a 
doua din liga secundă de fotbal, cu 15 punc
te acumulate, la două puncte de o poziție 
care asigură salvarea de la retrogradare în 
acest sezon.

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedia.ro

Deva - Etapa a XX-a a Ligii 
Naționale feminine de hand
bal, care se desfășoară mâine, 
constituie un test extrem de 
important pentru handbalis
tele de la Cetate Deva. Spu
nem acest lucru, întrucât par
tida de la Cluj Napoca, cu a 
treia clasată, poate constitui o 
ultimă șansă în a-și atinge 
obiectivul. Acela de a partici
pa într-o cupă europeană.

„Partida este cu atât mai 
grea, cu cât jucăm cu o echipă 
care este participantă în com
petițiile europene și vrea să 
fie prezentă și în viitor. Mai

Pe devence le așteaptă un meci foarte greu la Cluj

mult, U Jolidon se află doar la 
un punct diferență de urmă
toarea clasată, Tomis Constan
ța, o altă pretendentă la un loc 
care să asigure prezența în 
Europa” - ne-a declarat ieri 
proaspătul director tehnic al 
devencelor, Florin Pera. Cu

toate acestea, oficialul a ținut 
să precizeze că echipa merge 
la Cluj să facă un meci bun 
și să obțină un rezultat favo
rabil. „Ne vom juca șansa, iar 
obiectivul nostru este victoria. 
Eu am încredere în fete, mai 
ales că au răspuns bine la

(Foto: T. Mânu) 

solicitările de la antrena
mente. Desigur, nu va fi ușor, 
dar vom încerca. Trebuie să 
fim optimiști și încrezători în 
forțele noastre. Trebuie să ter
minăm cu fruntea sus această 
ultimă parte a campionatului” 
- a mai subliniat Florin Pera.

-^HANDBAL / LMANAȚIONALA r
- - - » - W - - - - - - - w’w.M W «F W- ------------ - W'-’U W -

Deva (C.M.) - Programul etapei a 20-a, 18 februarie: 

HCM Baia Mare - Tomis Constanța; Dunărea Brăila - 
Astral Buzău; U Jolidon Cluj - Cetate Deva; Univ. 
Timișoara - HC Zalău: Rapid CFR București - Oțelul 

Galați. Partidele Oltchim Rm. Vâlcea - HCM Roman 

37-23 și Mureșul Tg. Mureș - Rulmentul Brașov 17- 

31 s-au disputat în devans.

Tudorache crede în echipă
! ■ Antrenorul Jiului s-a 
I declarat mulțumit de 
| atitudinea jucătorilor în 

stagiul din Antalya.
Ș ClPRIAN MARINUȚ________________________

clprian.marlnut@informmedla.ro

Petroșani - Tânărul antre- 
i nor al Jiului, Marin Tudo- 
i rache, pare să fi reușit să rea

ducă unitatea și spiritul de 
echipă în tabăra Jiului, deși 

i iarna a fost destul de agitată 
j din punct de vedere financiar 

și al transferurilor. Chiar dacă 
i clubul s-a aflat în conflict fi- 
I nanciar cu mai mulți jucători, 
î iar unii dintre ei s-au trans

ferat sau au plecat fără a avea 
j acordul Jiului, Tudorache are 
f relații bune cu cei care sunt 

la ora actuală în lot. “Sunt 
i foarte mulțumit de felul cum 

s-au comportat jucătorii în 
stagiul de pregătire din 
Antalya. Au răspuns foarte

| Golgheter

bine la comenzi, au avut o 
mentalitate așa cum trebuie să 
aibă un fotbalist din prima 
ligă. Pentru prima dată sunt 
mulțumit de atitudinea pozi
tivă pe care au avut-o în jocu
rile amicale. Au demonstrat 
că atunci când vor pot și am 
mare încredere că vom începe 
returul cu o evoluție bună în 
fața lui Dinamo”, a spus Tudo
rache.
Nu au portar

Tehnicianul Marin Tudo
rache este dezamăgit insă de 
faptul că returul de campionat 
îl prinde descoperit cu postul 
de portar. “Avem o mare ga
ură la acest capitol și chiar 
mă gândesc să înaintez o adre
să oficială la FRF să cer să- 
mi permită ca în retur să joc 
cu doi portari. Unul să stea pe 
spațiul porții și altul să iasă 
pe centrări, poate așa voi re
zolva această problemă”, a 
afirmat Tudorache. Din acest

Marin Tudorache

motiv, încercând să forțeze 
revenirea lui Mulțescu la 
echipă, oficialii Jiului i-au 
interzis “Bucătarului”, cu care 
se află în litigiu, să negocieze 
cu alte echipe.

“Atâta timp cât este în 
litigiu cil Jiul și este jucătorul, 
nostru nu are voie să spună 
că negociază cu nu știu ce 
echipă din Turcia”, afirma 
secretarul clubului Jiul, Ma-

(Foto: T.Manu)

rian Spiru. Mai mult, oficialii 
petroșăneni susțin că săptă
mâna viitoare jucătorul va fi 
suspendat pe o perioadă de doi 
ani. Mulțescu este învinuit că 
nu s-a mai prezentat la antre- 
namente’după ce Jiuî și Ceah
lăul nu au ajuns la o înțe
legere în privința transferului. 
Jucătorul, la rândul lui, a 
depus un memoriu pentru a 
deveni liber de contract.

Motorul de căutare locuri de muncă potrivit pentru tine!

Etapa a 21-a, 11 martie: Oltchim Rm. Vâlcea - HCM 

Baia Mare; HCM Roman - Rapid CFR București; Oțelul 
Galați - U. Timișoara; HC Zalău - Mureșul Tg. Mureș; 

Rulmentul Brașov - U. Jolidon Cluj; Cetate Deva - 

Dunărea Brăila; Astral Buzău - Tomis Constanța.

Rf CU;
DEVASAT 

SHOP O N

Vrei ca CL sq-ț[ aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie-
sati -.du

pentru ra munca ta in gospodărie sa fie mai ușoara, sau pentru ra oricând ai nevom eh- bani! Fă-ți un
abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prplungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la concurs cu copia după 
chitanță până în 26 februarie Cu CL, 2007 a început câștigători

Clasamentul
1. Oltchim Rm. V. 20 20 0 0 696-443 40
2. Rulmentul Brașov 20 17 0 3 578-437 34
3. U. Jolidon Cluj 19 13 0 6 545-491 26
4. Tomis Constanța 19 12 1 6 48446-3 25
5. Dunărea Brăila 19 11 1 7 535-478 23
6. Astral Buzău 19 11 0 8 560-498 22
7. HCM Baia Mare 19 11. 0 8 493-471 22
8. Cetate Deva 19 8 3 8 491-481 19
9. HCM Roman 20 8 2 10 517-559 18
10. Oțelul Galați 19 8 0 11 460-459 16
11. HC Zalău 19 4 3 12 436-517 11
12. Rapid CFR 19 5 0 14 479-541 10
13. U. Timișoara 19 1 2 16 463-684 4
14. Mureșul Tg. M 20 0 0 20 443-658 0

Deva (V.N.) - Marin Tudo- 
rache, antrenorul echipei Jiul 
Petroșani, a declarat la fi
nalul stagiului de pregătire 
din Antalya că: „echipa răs
punde cerințelor. Suntem 
încrezători că vom reuși să 
ne salvăm de la retrogra
dare”. De remarcat faptul că 
pe parcursul turneului de 
pregătire din Antalya, în care 
antrenorul a încercat să își 
definitiveze un 11 de bază, 
Jiul a marcat 16 goluri, din 
care 11 pe parcursul unui sin
gur meci, și a primit trei 
goluri. Golgheterul Jiului în 
Turcia a fost Dulcea, care a 
reușit să înscrie doar într-un 
singur meci 5 goluri.

(3
73

91
)

mailto:valentln.neagu@informmedia.ro
mailto:clprian.marlnut@informmedla.ro


saniuaia, ir reuruarie zwrr

• Bătaie generală. Un meci amfcal în 
care evolua așa dintre.«ta mai Bune 
echipe din fotbalul chinez a necesitat 
întreruperea, în urma unei bătăi generale 
între jucători, la câteva zile după inciden
tele în care a fost implicată națională 
olimpică, la Londra. fechjgs 
de opt ori campioană a Cnlhai, «ia con
dusă cu scorul de 3-0, de formația de ligă 
secundă Chongqing Lifan, îîJWSmentul 
izbucnirii b5tăii, după un fa^t dur.

Exhibiționism
București ,MF - Fot

balistul brazilian, natu
ralizat bolivian Ale? ia 
Roșa a fost concediat de 
echipa sa de club, Bloo- 
ming Santa Cruz, după 
ce s-a dezbrăcat inten
ționat în fața camerelor 
de luat vederi.

Transfer
Santiago de Chile (MF) - 

Mijlocașul Mathias-Vi- 
dangossy, de la echipa 
chiliană Union Espanol, 
a semnat un contract 
pentru cinci sezoane cu 
Villarreal.

Vidangossy, în vârstă 
de 19 ani, este compo
nent al echipei under-20 
a statului Chile.

Despărțire
'i București (MF) - Fun- 
J daștd francez Willy
i Sagnol (foto), care
i evoluează la formația 
i Bayern Munchen, și-a 
; părăsit prietena cu 
l care avea doi copii și 
i a început o relație cu
i o angajată a clubului 

bavarez.
i Fotbalistul francez, în 
i vârstă de 29 de ani,
I are împreună cu
; Laetitia o fetiță,
i Chiara, în vârstă de
i cinci ani și un băiat,
j Sandro, născut anul
i trecut, pe data de 2
; noiembrie.

Sevilla,
9 După victoria obți
nută în Ghencea, cu 2-0, 
spaniolii se văd calificați 
în faza următoare.

București (MF) - Presa 
spaniolă scrie, vineri, că FC 
Sevilla este ca și calificată în 
optimile Cupei UEFA, după 
ce a învins, cu scorul de 2-0, 
formația Steaua, în prima 
manșă a 16-imilor competiției.
Reacțiile presei

„Sevilla a demonstrat, joi 
seară, că are foarte multe șan
se să-și păstreze titlul de câș
tigătoare a Cupei UEFA obți
nut în sezonul trecut. Echipa 
andaluză a făcut un pas 
enorm în drumul spre finala 
de la Glasgow, impunându-se 
pe terenul Stelei cu un comod 
2-0, care aproape că îi asigură 
biletele pentru optimi”, scrie 
El Mundo Deportivo.

cu un picior în optimi

Argeș, Dorinei Munteanu, a fost legiti
mat ca jucător la formația piteșteană, el 
putând evolua în etapa a XX-a t Ligii I, 
în primul meci oficial din acest an. 
Președintele FC Argeș, Cristi Mincă, a 
fost la LPF și a legiferat dreptul de joc 
al lui Munteanu la ec’-ip pi. care o 
antrenează. (Foto: epa)

Sevilla este ca și calificată

El Mundo Deportivo

............. •••••*........................... V
Sursa menționată sublini

ază că jucătorii de la FC 
Sevilla au reușit să reziste în 
„infernul român”, un adevă
rat „cazan” și nu au suferit 
deloc pentru victorie. „FC 
Sevilla nu a suferit din cauza 
presiunii publicului și a do
minat de la început. Fără a-și 
crea o mulțime de ocazii, 
călcâiul lui Ahile al echipei 
în acest an, a făcut strictul 
necesar pentru a-și asigura o 
victorie meritată în fața unei 
echipe Steaua, care s-a bătut,

Dorit de
Berlin (MF) - Antrenorul e- 

chipei Bayern Munchen, 
Ottmar Hitzfeld, a mărturisit 
că l-ar transfera pe Râul, ata
cant și căpitan al formației 
Real Madrid, adversara gru
pării bavareze în optimile 
Ligii Campionilor, informea
ză AFP, citând cotidianul 
Marca.

„Dacă ar trebui să transfer 
un jucător de la Real, l-aș 
transfera pe Râul. Pentru

dar nu a «mușcat»”, a notat 
El Mundo Deportivo.

EL Pais a scris că FC Sevil
la a găsit balsamul în Europa. 
„Europa putea fi balsamul 
pentru o echipă pe care o dor 
și remizele. Și a fost”, a notat 
EL Pais.

Cotidianul Sport a notat că 
FC Sevilla aproape și-a asi
gurat calificarea, în meciul cu 
numărul 50 în Cupa UEFA, 
într-o partidă în care a fost 
superioară Stelei. „Formația 
andaluză a dominat de la în
ceput până la final un adver
sar care în sezonul trecut a 
fost foarte aproape de a ajun
ge în finală. Formația antre
nată de Cosmin Olăroiu, care 
nu a mai jucat de două luni, 
a fost la cheremul Sevillei și 
s-a văzut lipsa de ritm și ab
sența golgheterului Nicolae 
Dică. în repriza secundă, e- 
chipa andaluză a controlat 
jocul cu autoritate, fiind foar
te bună în apărare și la mij
loc. Steaua, care a jucat me
ciul 200 în cupele europene, 
a terminat prin a se preda”, 
a notat Sport.

La rândul său, publicația 
ABC scrie că FC Sevilla a 
controlat meciul de la un 
capăt la altul. „Mijlocașii săi 
(în realitate toate liniile) au 
fost superiori Stelei, care nu 
a demonstrat nimic. Domina
tă de la început până la sfâr
șit, nu a avut balonul nicio
dată și nici măcar nu a dis
pus de opțiuni pe contraatac. 
După golul lui Poulsen să 
spui că Steaua a recționat 
este prea mult. FC Sevilla, cu 
mai multă tehnică și calitate, 
a continuat să atace și să ata-

Bayern

Judoka pe internei
București (MF) - România va fi reprezen

tată de zece sportivi la Cupa Mondială de 
judo de la Budapesta, care va începe astăzi, 
competiția fiind prima de acest fel care va 
fi transmisă în direct pe internet.

Judoka români care vor lupta la Cupa 
Mondială sunt Ionuț Deaconu și Cezar Rusu 
(cat. 60 kg), Robert Fabian Papp și Dan 
Fâșie (66 kg), Claudiu Baștea și Vasile Cojoc 
(73 kg), Marian Halas și Adrian Checiu (81 
kg), Gheorghe Pop și Daniel Brată (100 kg). ,:

Cupa Mondială masculină de la Budapesta 
va putea fi urmărită în direct, pe internet, 
la adresa www.eujudo.com.

Capitala Ungariei găzduiește, anul acesta, Cupa 
Mondială de judo (Foto: fan)

de la campioana Europei
(F.oto: EPA)

Kanoute a închis tabela și a năruit speranțele Stelei, după golul 
înscris din penalty (Foto: epa)

ce, cu Alves intrând ca un 
cuțit prin toate părțile și fără 
ca Steaua să încerce să rupă 
jocul adversarei”, serie ABC.

La Voz de Galicia scrie că 
FC Sevilla a avut o evoluție 
precisă, care a fost de ajuns 
pentru a pune capăt spe
ranțelor Stelei. „FC Sevilla a 
demonstrat motivele pentru 
care este câștigătoarea Cupei 
UEFA. S-a apărat de minune

și a ucis meciul cu două da
ruri române: o lovitură libe 
provocată de portar și iui 
penalty atât de clar, cât și 
absurd asupra lui Kerjakov”.

Diario de Sevilla scrie că 
„FC Sevilla se simte din nou 
stăpână”. „Triumf revitalizant 
pentru FC Sevilla. în tribunele 
stadionului Ghencea, supor
terii săi au scandat «un alt an 
la fel»”, a notat sursa citată.

mine, el este cel mai bun. 
Este un profesionist și un om 
bun. Dacă vrea să vină să 
joace la Bayern, m-aș duce 
chiar eu după el”, a spus 
Hitzfeld, numit la Bayern în 
ianuarie, după demiterea lui 
Felix Magath.

Hitzfeld, care a câștigat pa
tru titluri și Liga Campioni
lor (2001) cu Bayern, în peri
oada 1997 - 2004, a plecat de la 
echipa bavareză în iunie 2004.

Râul, în vârstă de 29 de ani, 
a câștigat patru titluri în 
Spania și trei trofee ale Ligii 
Campionilor (1998, 2000, 2002) 
cu Real Madrid, singura echi
pă la care a evoluat.

Bayern Munchen și Real 
Madrid se întâlnesc, marți, pe 
stadionul Santiago-Bernabeu, 
în prima manșă a optimilor 
de finală ale Ligii Campi
onilor, de la ora 21.45, într-un 
meci transmis de Pro TV.

Râul este apreciat în capitala 
Bavariei (Foto: epa)

Rijkaard părăsește Barcelona
București (MF) - Cotidianul 

AS scrie, vineri, că tehni
cianul Frank Rijkaard este 
decis să plece de la FC Bar
celona la finalul sezonului și 
va invoca pentru acest lucru 
grave probleme personale.

„Patru luni și 14 zile. Atât 
i-a mai rămas lui Frank 
Rijkaard ca antrenor la FC 
Barcelona. Va pleca la 30 
iunie și invoca probleme per
sonale. Joan Laporta și Txi- 
ki Begiristain știu deja acest 
lucru și a început să caute 
posibili înlocuitori”, scrie 
AS.

AS, cotidianul de „casă” al 
echipei Real Madrid, notează

menii adoră maniera sa de a 
face lucrurile și liniștea de 
care dă dovadă”, se precizea
ză.

Publicația spaniolă mai 
notează că Rijkaard, în vârstă 
de 44 de ani, a fost afectat și 
de plecarea fostului său se

Ofertat de englezi
București (MF) - Clubul 

Tottenham Hotspur dorește 
să-l transfere pe jucătorul bra
zilian al echipei Real#Madrid, 
Robinho, care a afirmat re
cent că nu este fericit la 
gruparea madrilenă pentru 
că nu beneficiază de încre
derea antrenorului Fabio 
Capello.

între timp jucătorul și-a 
schimbat părerea și a decla

rat pentru site-ul oficial al 
Realului: „Sunt la cel mai 
bun club din lume, cu o struc
tură fantastică. Niciun jucă
tor nu este fericit când nu 
joacă. Sper să-mi pot demon
stra jocul. Așa este fotbalul, 
dar un gol poate schimba 
totul. Trebuie să încerc să fac 
ceea ce Îmi cere antrenorul, 
însă fără a-mi schimba ca
racteristicile de joc”.

că Rijkaard nu știe ce echipă 
va antrena în viitor, deoarece 
nu a negociat cu nimeni, dar 
știe foarte clar că s-a încheiat 
ciclul său la FC Barcelona. 
„Olandezul și-a prelungit con
tractul an după an. Ultima 
dată când a făcut acest lucru 
a rămas fixat pânSfMl ® mp e"1 Wnd, Henk'TSii’^tg.’îa'Ajax 
2009, deși includea o clauză 
prin care își permitea. să-l 
rezilieze oricând dorea. Și va 
face acest lucru. După 
dalul cu Eto'o, Rijkaard a fost 
afectat de atitudinea camera- 
nezului. El este preocupat de, 
imaginea pe care lumea o are 
despre el și care în acest 
moment este imaculată. 0a-

Amsterdam. „Ten Cate avea 
reputație de personaj» negativ: 
atunci când nu-i plăcea ceva 
lui Rijkaard, el era cel care 
comunica acest lucru fotbaliș
tilor”, notează! AS.

Presa catalană scrie în 
mimb că Rijkaard se va de

cide la 30 martie dacă'rămâne 
la FC Barcelona (Sport).

Brazilianul ar putea ajunge în Premier League, la Tottenham
(Foto: EPA)

http://www.eujudo.com
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Vând ap. 2 camere (03)
• contat 1, zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)
• decomandate, Bdut N. Bălcescu, etaj 2 din 4, 
bloc cărămidă. 56 mp, amenajat, ocupabil 
imediat, preț 143.000 ron, negociabil. Tel. 
0720/812063. CD

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

• semidecomandate, contorizări, etaj 2. Tel. 
0254/223775. (T)
• urgent confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie + faianță st 54 mp, zona I. Maniu, 
preț 1,240 mld, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Zamfirescu, etaj 1. balcon închis, parchet, st 
52 mp, contorizări complete, ocupabil imediat 
preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, repartitoare, 
balcon închis, et. 3, zona Aleea Păcii, preț 125000 
ron, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, fără 
îmbunătățiri, et. 3, bulevardul Decebal, preț 
42000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• zonă ultracentrală, et. 2, semidec, amenajat, 
CT, termopane, gresie, faianță parchet instalații 
sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

baie, bucătărie, semidec., CT, 
; 85.000 RON, tel. 0745/367893.

• Zamfirescu, el 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT, parchet 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent Wocurite Mintiei, st=60 mp, amenajat 
modem, Ct, instalații noi, parchet gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări modeme, centrală termică preț 
80.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., balcon, etaj inter- 
âtdiar, bloc cu 4 nivele, preț 144P00 RON, neg,

■ J0740/013971. (A2)
• urgent zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, preț 60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajat modem, CT, 
preț 125,000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• circuit (peste, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg.,

■ #1.0742/290024,232060. (A3)
wH zona KogăHcoanu, etaj 3, balcon, termopan, 

parchet, bine .întreținut ocupabil din data 
achitării integrale, preț 120.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

r
r-

I

L•S

• decomandate, 60 mp, zona Eminescu, 
termopan, centrală termică bucătărie modi
ficată parchet gresie, faianță boxă preț 155.000 
ron, neg., tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată preț 120.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0788/165703,232808 (A4)
• zona Dada, etaj 3, termopan, parchet gresie, 
faianță centrală termică preț 81.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)

Angajează
Redactor muzical

C¥ -unite .se primesc la actesa de e-md
______________________________________

• 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. (A5)

• contorizări, parchet repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387886,0751/573684. (A5)

• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
■ti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
JlLlCl.LE.l_i iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 26 
februarie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui 
L LlZj’LI C’Ll L’L 
L/dLLd
Fii Abonatul lunii 
Februarie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat! :

REGULAMENT: .a șțss? ' :u-Ș - 
CCt â^CtijaTii S C
Media S.R.L si nici rudele acestea 
ce gradele I s* II. Extragerea se va 
face o data pe luna, în mod 
aleator, din baza de date a 
abonatpor CL. Relații suplimentare 
la tel. 21 1275, mt. 8806,
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PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a iudețulu ‘ 
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ 
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți cîienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. C1, parter.
Tel ./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.
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. • bzicon tockto, beci, parchet, contorizări, Aleea 
1 - Constructorilor, Gojdu, preț 120X100 lei, teL 
, ' 223400,0720/3878980751/573684. (A5)

• zona Dada, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
.■ tel. 206003,230324. (A7)

• pe Tltu Malorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
, neamenajat preț 130.000 lei, neg, tel. 206003,

230324. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident etaj 2, dec, 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324.

• (A7)
• tn blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă, 

; C.T, preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7) 

r «zona Sala Sporturilor, semldec, etaj 4,
• acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț
• - 87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
' •zonaUc.Auto,dec,et3,C.T,parchetlamlnat
* termopan. preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)

, • zona Mâți 2 camere aecomanoate, modificat
► living mare, CT cu telecomandă, termopane etc^
p , mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
. 0745/786578. (A8)

• zona ZimBrazcu, 2 camere, circuit gresie,
' faianță, termopane, parchet balcon închis,
‘ frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel.
* 0745/786578. (A8)

• Aleea Amat< 2 camere, bucătărie, baie, gaz
r 2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron,
» tel. 0746/779288 (A8)
* • zona Dadț 2 camere, CT, parchet gresie, preț
' 65000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)
* «zonă centrală, 2 camere decomandate,
4 parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț
, 120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
- • dac, imMpte îmbunătățiri (gresie, faianță,

geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317314.

‘ (A9)
• dec, camera cu parchet CT, termopane, bala 

, (gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță). 
, ' zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• • dec, etal 3, amenajat (marmură, faianță), 
i balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
’ Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)

• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zemldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
UZ54/6133R- i/fW/nan aon. 0788/158.48’ 10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata Imediat, tel. 215212. (Al) 
e foarte urgent apartament 2 camere, tn 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, 
0740/635096. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

e 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)

• urgent decomandate, mobilat, totul nou, 
zona Sala Sporturilor, Deva, Bl. Al, preț 

.38000 euro, negociabil. Tel. 0721/421955. 
, (10/13.02)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, parchet, gresie + faianță, 
et. 2, zona Piața, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)

ÎMPREUNA ÎN AFACERI
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organizează, în data de 26.O2.2OO7, de la ora 1O.OO, licitație 

de masă lemnoasă fasonată, loco pădure, la drum auto 
forestier, pentru un volum de 1OOO mc, din care: 600 mc lemn 
foc de fag și alte specii și 400 mc pin, din care 300 mc lemn de 
lucru și 1OO mc lemn de foc, producția anului 2007.

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu ofertă scrisă 
și va avea loc în data de 26.O2.2OO7, la sediul Ocolului Silvic 
Valea Orăștiei, din municipiul Orăștie, strada Nicolae Bălcescu, 
nr. 16 (în clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1, 
dreapta).

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 
23.O2.2OO7, între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitație, împreună cu docu
mentația de preselecție se vor depune la secretariatul Ocolului 
Silvic Valea Orăștiei, până cel târziu 23.02.2007, ora 16.00, 
conform HG 85/2005.

(80530)

M
T

ROM GAALEX IMPEX SRL, cu sediul în localitatea 
Petroșani, str. C-tin Miile, bl. 2, sc.1, ap. 1, județul Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru „obiectivul Exploatare forestieră din Parchet 
Pârâul lui Mojoacă, situat în localitatea Petrila. Informații se 
pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între orele 8- 
16. Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 
.10 zile lucrătoare de la data anunțului.

(80394)

• decomandate, zona G. Enescu, etaj 1,2 băl, 
balcon, parchet, st 75 mp, contorizări, preț 
162000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• doc, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Micro 15, etaj 1, contorizărlt, Igienizat 
total, preț 81.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• sufragerie șl bucătărie modificate, balcon, 
centrala termică, parchet, gresie, faianță, 
amenajat și igienizat recent zona Decebal, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băl, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț 210.000 ron, negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200, 
232809. (A4)
• cu garai st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
Intermediar, cu centrală termici, termopan, 
parchet gresie, faianță, 3 balcoane, 2 băl, poziție 
deosebită, zonă liniștită, preț 80.000 euro, nego
ciabil, tel.0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• dec, eta| 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrivlt Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684, (A5)
• circuit etal 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• eta| L 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., etl, neamenajat, 
ocupabil Imediat, preț, 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dada, semidec, parchet laminat ușă 
metalică, etaj 4, izolat preț 75D0 lei, teL 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324 (A7)
• zona I. Creangă, parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet gresie, faianță, contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, termopane, 
CT, garaj + pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă, parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol. pivniță, 
grădină, zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad,zonă centrală, BRAD, 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)

• zonă czotrală, decomandate, 100 mp, centrală 
termică, termopan peste tot, parchet, 2 băl 
amenajate, fără modificări, preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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, otel 2, zona Emlnescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită, 
accept credit Ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• oL 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dac, aia) 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (AS)
• ete| 1, contorizări, balcon, Gojdu. preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenalat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec., etal 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etal 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dac, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A

• conztnicțte 2001, 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, garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0746/786578 (A8)
• toSIntuhahte 5 camere, bale, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.778 (A9)
• urgMi i Deva, zonă centrală, 3 camere, baie- 
bucatărle-hol-terasă, încălzire centri iraj, 
curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băl, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz șl pe lemne), garaj, 
anexe, ST=8D0 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• uigant, hi Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST >600 mp.zonă ultra
centrală, Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil,, telefon 
0254/613366,0788W0A90. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexă, teren, apă 
curenta, zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10) -
• Brad, șură, grădină șl 2 ha teren, zona Hertești, 

preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(Alo)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală, încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613365 0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Av. 
lancu. preț negodablltelefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp tereri, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil. teL-0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garai (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/156483. (A10)
• Brad, «T -1200 mp, preș neaociabli telefon
0254/613366,0788/040.-90, A10)
• Brad, zmi 8 curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil telefon0254/613366, 
0788/040.490,0789/158483. (A10)

• cază, 2 camere, grădină 800 mp șl teren 2700 
mp,InSarml -------------------------------- - ’

Vând ap. 5,6 camere (09)

sau schimb cu garsonieră

j deSus,

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Deva, orice zonă, indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron, până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474775.0740/535095. (A4) '

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
st 104 mp, zona Quasar, et. 2, preț 2,450 mld., 
negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, hol central, centrală termică, 2 
băi, et. 3, zona Progresul, preț 55000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• 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)

• urgent, Deva, scară interioară, amendat occi
dental, centrală termică, garai deosebit 150 mp, 
95000 euro, negociabil, 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. 
0745/786C8 (A8

• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, bafl| 
CT, suprafață 35 mp, mobilată, bd. Decebal,țret 
30.700 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, tta| intermediar, zona Gojdu, preț 78000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, auprahță 42 mp, etaj 4, zona G. Enescu, 
preț 97.500 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• czmeră cămin, zona Dacia, preț 250.00 RON. 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, etaj Inter
mediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• Gojdu, tt 1, bucătărie, bale, apometre, preț 
78000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cămării de cămin, parter, amenajată, 
mobilată, contorizări, preț 28000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent, zemldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, zemldec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• Ideală pentru investiție, închiriere, zona 
Decebal, contorizări, parchet; 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)
• zona Gojdu, etaj 1, decomandate, contorizări 
totale, parchet, gresie, faianță, preț 74.000 ron, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• dec, apometre, faianță, bucătărie mărită, 
zonă liniștită, Eminescu, preț 57.000 lei, neg, tel 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• dec, compuză din hol, cameră, bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță, parchet, contoriz^i, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei.f

0720/387898 0751/573684. (A5) Tu<
• 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, 
0720/387898 0751/573684. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578 (A8)
• zona Deda, 1 cameră, baie, parchet marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 
(A®

• zona

Vând case, vile (13)
• cază, 4 camere, hol, baie, bucătărie, garaj, 
curte, grădină, st 430 mp, zona Barițiu, Deva, preț 
105.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043786. (T)
• cază, In Simeria, preț 97.000 euro, negociabil, 
2 corpuri, toate utilitățile, centrală termică, 
garaj, teren, anexe, 1026 mp. Tel. 0788/507819. (T)

• Deva, 8 Văcărescu, 4 camere, 2 băi, 
bucătărie, garaj, curte comună. Informații 

. tel. 0721/435255. (9/12.02)

• 3 nivele, nouă + garaj, 800 mp, teren, 
canalizare, apă, gaz, curent, 14 km de Deva, 
80000 euro negociabil, tel. 0722/968910. (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, bale, 
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 (AS)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină, st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)

• cază, la Vețel, 3 camere, bucătărie separată,
500 mp, preț 100.000 ron, negociabil. Tel. 
0745/253413. (t)

Case de vacanță (15)
• cată 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, 
23206 fA3)

Vând garsoniere (19)
• mobBată, Deva, Kogălniceanu, bl. 56/7, sau 
schimb cu Timișoara.- Tel. 0254/232905, 
0254/220997. (T)
• Deva, zonă liniștită, etaj 2, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări complete, 
preț 57000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• utgeni, zemldeconiandate, superamenajată, 
mobilată, bloc acoperit cu tabla, zona Gojdu, 
preț 75000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• Zamfirescu, amenajată, dec4. izolare, preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 1, dec, conta izări,.nrară--ită, preț 
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661, (A2) W'
• Bd. Decebal etaj intermediar, centrală 
termică, mobilată, preț 30.700 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Miorița, etal intermediar, balcon, contorizări, 
preț 75.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) j

____ Dorobanți .bucătărie, hol, bajfî\ 
camWt gtesie, faianță, fnst. sanitare'-*** 
poate vinde mobilată; preț 25.000 euro/tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată, 
cameră cu parchet CT, zona Dacia, preț 21.000 

euro, neg, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte ingent, 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)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobaq^ 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.806,0740/3173.'-- 
(A9

Vând alte imobile (27)
• Btad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,07W158/m 'A10)

Vând terenuri (21)
• 3000 mp teren intravilan la intrarea în Bejan, 
pe drumul spre Brad, preț 7 euro mp, fs 30 m, gaz 
și curent la poartă. Tel. 0730/228812. (D
• două tetenui 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)
• grittiăln Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• intravian 4600 mp, la șosea asfaltată, racor
dare gaz, conductă apă curentă și canalizare. 
Tel. 0729/055585,0254/212803,  după ora 18 (T)

a.Alege CL pentru anunțul tău

SUPER OFERTĂ!
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• GRATUIT: măsurători, nont^ frnportl
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FUNHDA -

S.C. PATROL EXIM S.R.L, cu sediul în localitatea Deva, 
str. Sântuhalm, nr. 31 A, județul Hunedoara, anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea autorizației de mediu pentru obiec
tivul: COMPLEX TURISTIC STREI, situat în localitatea Simeria 
Veche 133. Informații se pot obține la sediul A.P M Hunedoara, 
zilnic, între orele 8-16.
Eventualele sesizări și redamații pot fi depuse in termen de IO 
zile lucrătoare de la data anunțului.

S.C. HOJ AUTO CENTER SRL Orăștie, titular al
Planului Urbanistic Zonal - Platformă dezmembrare autovehicule 

JE uzate - țopru amplasare contalner în extravilanul localității 
RB Gelmar, onș Geoaglu, aduce la cunoștința publicului că decizia 
® etapei de încadrare, dinprocedura de reglementare conform HG 

|Bt nr. 1076/2004 este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, 

K ti termen de IO zăe calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, 
munidpiul Deva, str. Auei VUcu, nr. 25.

CB0517)
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• hrtrarfian te Băda, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. CD
• pâdteretecomunaHărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• mtravfian, Deva, DN 7, vad deosebit, 900 mp, 
fs 40 m, apă, gaz, curent, canalizare, 90000 euro 
negociabil, tel. 0722/564004. (Al)
• tetravfian, zona la Roci, st 800 mp, fs 17 m, preț 
15000 euro negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)* • urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt 
casă, facilități: apă, curent gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Emln&cu, 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 Brănlșca, deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească, st=4.4O0 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• »t=i7.000 mp, la lkm de Simerla, 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)
• Intravlan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect si branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri tren, Ideale 
pentru biroun și depozit, preț 210.000 euro, neg. 
tel. 0745/786578. (A8)

3

• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231300,0745/511.776. (A9)
• zona Dejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhaim spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravlan Deva, zona Dorobanți, S-2200 mp, F-
22 m, pentru construcție casă, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravlan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9j

• parcelă Intre 550-800 mp, zona de case
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776 (A9)
• Brad, Intravlan, 22 ari, pe șosea Brad-Crișcior, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1BW mp pt construcție vilă, în sat 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv telefon 
0254/613366,0788/040490. (A10)

IK • Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
' < șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 

telefon 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanțe, la șosea, pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)
• carat pentru 2 persoane în cimitirul Bejan, 
lângă alee, loc central, preț negociabil. Tel. 
219314. (T)

Vând spații comerciale (25)
• 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)

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

A
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• «tar pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, oret 15 mo euro. tel. 0745/786578 (A8)

Imobile chirii (29)
• ofer spațiu comercial 100 - 300 mp, Bdul 22 
Decembrie, zona Adept ideal depozit en gros, 
preț negociabil. Tel. 0720/812063. (T)

• ofer spre Inddriere brutârle nouă, pe gaz. 
In PoĂMț * Luncoiu cIrJos, prst 
Tsleton «740/302281(78296)

• ofer spre închiriere, In Brad, spațiu 
prOOUCtM • MpOOtMV • MTVKS, PTtț 79W 
dh prețui ptețeL TeL 0740/382281 (78B6)

o ofer spre închiriere, în Deva, zonă ultracen
trală, lângă Colegiul Decebal, o încăpere de 33 
mp, intrare separată pentru birou, prestări 
servicii sau Comerț. Tel. 0745/096675. (T)
e ofer spre închiriere, în zona Casei de cultură, 
spațiu pentru producție, comerț, servicii (parter) 
șl birouri (etaj), st 160 mp, unei singure firme. 

TeL 0744/561810,0745/096675. (T)
• garsonieră' Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, Btdovardul Decebal, zona Piață, 20 mp, 
250 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
oofer 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)
• amenajat5=434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vânzări soatii comerciale 
(25)

• wgent Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
Intrare stradă, funcționabil, ocupabil imediat, 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• 4B mp, Deva, zonă centrală, preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,07567316796. (Al)

• vtad auMuriem Dada 1301TLX, af 1990, preț 
negociabil. Tel. 0720/400457. (0
• vând Dada 1310, af 1989, stare bună de 
funcționare, acte la zi, persoană fizică, preț 890 
euro, negociabil. Tel. 0730/362847. (T)

• vând Dada papuc, dublă cabină, 4x4, 
Diesel, af 2006, încă 7 luni garanție, preț 
6900 euro, negociabil. Tel. 0744/599521, 
0740/883011.(3/15.02)

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

Auto străine (37)
• vând CHroen C3, af 2003, vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cielo plus diferență. Tel. 
0744/125690. (T)
• vând Vohra 244 GL, CI, numere noi, piese de 
schimb; casă, grădină, dependințe, teren arabil, 
pădure și polizor trifazic, diametrul 300, nego
ciabil. Tel. 0721/614402. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând autoutMarâ Dacia papuc 1305, af 1996, 
Covergă din fibră de sticlă, stare tehnică 
ireproșabilă. Tel. 0745/096678 (T)
• vând autoutiBtară Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,23 HDI, lung și înalt, înmatri
culat ianuarie 2007, consum 9%, preț 13300 euro. 
Tel. 0745/096675. (T)
• vând «utoutBtară Renault Trafic benzinar, 
1710 cmc, af 1988 alimentare gpl, stare tehnică 
bună Tel. 0745/096675. (T)

• vând microbuz Peugeot J5 (8+1 locuri) Diesel, 
2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare foarte 
bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

S.C. RING STAR SRL, cu sediul în localitatea Zam, 
Str. Principală, bl.1, ap.6, jud. Hunedoara, anunță 
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul „Cabană turistică" situat în locali
tatea Zam nr. 268. Informații se pot obține la sediul A.P.M. 
Hunedoara, zilnic, între orele 8-16.
Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

«SIT>

Oecese (75) Comemorări (76)

Soția, fiica, nora, ginerele și nepoatele anunță cu 
regret încetarea din viață a dragului lor

MIHAINICHIȚELEA 
înmormântarea are loc astăzi 17 februarie, ora 14, de 

la Casa mortuară la Cimitirul Bejan Deva.
Dumnezeu să te odihnească în pace, 

nu te vom uita niciodată!

(9/16.02)

Se împlinesc 5 ani de când cel care a 
fost scumpul nostru fiu, soț, tată, 
frate, ginere și cumnat
NATRAPEIUIOAN SANDU

a plecat dintre noi. Parastasul de 
pomenire va avea loc la Biserica 
ortodoxă din satul Bacea, duminică, 
ora 13.

Dumnezeu să-l odihnească
în pace.

Aducem un ultim omagiu celui care a fost un om și 
cuscru neprețuit

NICHIȚELEA MIHAI
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia Jurca și copiii

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)
• vând motor Opel Kadet injecție, 1200 cmc, preț 
negociabil. Tel. 0720/507557

Garaje (43)
• vând urgent garaj metalic din tablă zincată 
Tel. 229611,0740/953297.(7)

Mobilier și interioare (47)
• vând colțar tip Carina compus din 5 piese, 
incluzând o canapea extensibilă și 2 fotolii-pat 
nefolosite, preț negociabil. Tel. 211512. (D
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 33/43 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
• vând moblâ second-hand, mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată tocuri cu 

ru un apartament cu 2_camere,

ff)
• vând moNâ combinată pat dublu, dulap, 
vitrină măsuță cu fotolii, birou, stare foarte 
bună TeL 0720/400422.(7)

Televizoare (48)
• vând tv color Panasonic, diagonala 70 cm, preț
300 euro. Tet’35l53. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând Ipod capacitate 1 GB, cu radio FM, 
reportofon, redare imagini, filme, jocuri, preț 245 
ron și MP3 player, 1GB, preț 145 ron. Tel. 
0723/360575,0741/461948. CD

Materiale de construcții (53)
• vând profite din tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, 
preț 53 ron kg. Tel. 0745/096675. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând porc Marele alb, 140 kg, vacă cu lapte, 
vârsta 3 ani și gunoi de grajd, orice cantitate, 
Deva, Călugăreni, nr. 38. (T)

(10/15.02)

Instrumente muzicale (60)
• pianină August Forster și pianină Nocturno. 
Te|. 0728/841188 (7)

Altele (61)
• cumpăr pateu de lemn, noi și cu defecte, ofer
12 ron/bucată Tel. 0746/959234. (10/9.02)

Pierderi (62)
• pierdut atestat șofer profesionist pe numele 
Petrușel Petru eliberat de ARR Deva Se declară 
nul. (3/16.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Maier Iulian. Se declară nul. (5/16.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Maier Rodica Se declară nul. (6/16.02)
• pierdut carnet membru Cooperativa de Credit 
Zarandul Brad pe numele Mihuț Valentin. Se 
declară nul. (2/1802)
• pierdut certificat de înregistrare al firmei Silva 
Temporis SRL, nr. J20/13/05.01.2004. Se declară 
nul. (8/16.02)
• pierdut ștamplă cu inscripția Silva Temporis 
Agenție imobiliară Se declară nulă (7/16.02)

Prestări servicii (72)
• Fundația Munci Deva organizează cursuri de 
calificare: zidar, tâmplar, tapițer, brutar-patiser, 
bucătar,-ospătar, vânzător, lucrător social, 
operator RTV, operator calculator. înscrierile se 
fac până la 234)2. Tel. Deva 216138 0722/358138 
Petroșani 0724/559342; Orăștie 0748/143983. 
(13/14D2)
• raâ eter să fac menaj și alte munci 
gospădărești numai la famiUi serioase; ofer și 
pretind serwzitate. Tel. 0723/851439. CD
• SC HFCMN SA Deva, tel. 213915, 214433, 
214718 organizează cursuri de operator calcu
lator electronic și rețele (11/14.02)
• SC Ofimpla Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148 0749/037604. (76820)
• transport marfă mobilă materiale construcții, 
local și în țară cu camion acoperit de 3,51 util, 
dimensiuni 6/2,40/2,40. Tel. 229611,0740/953297. 
(T)
• transport moHter, materiale, cu auto de 1,21 
și 14 mc volum, asigur demontare și încărcare 
la mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462, 
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• ofer consultanță pentru muncă sezonieră 
(căpșuni) în Germania Informații la tel. 
0744/541758 (7/15.02)
• Protego Cteaning 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)
• societate comercială angajează persoană cu 
studii tehnice pentru postul de referent vânzări, 
în Deva; se oferă salariu atractiv. CV-urile se vor 
depune la adresa din Calea Zarandului, bl. 49/26 
sau tel/fax 0254/215311. TeL 0721/667819. 
(2/15.02)

Astăzi, 17 februarie părinții, prietenul Cristi, sora și 
cumnatul anunță cu durere în suflet trecerea unui an 
de la despărțirea de scumpa noastră

CRISTINA ADRIANA CRISTEA
Amintirea ei va rămâne veșnic în sufletele noastre.

Dumnezeu s-o odihnească în pace..

(12/14.02)

Familia anunță că se împlinește un an de când a plecat 
dintre noi cel care a fost un minunat soț, tată și bunic

VASIUTRAIAN
Parastasul de pomenire are loc astăzi 17 februarie, 

ora 9,30 la jPstQgdoara.
Amintirea lui va rămâne veșnic In sufletele noastre.

Soția Tiberia, fiul Traian Împreună 
cu rudele apropiate

• societate comercială angajează contabil cu 
experiență salariu net 1500 ron. CV la fax 
214341.(5/12.02)
• angajez muncitor calificat în construcții. Tel. 
0722/319442.(11/1602)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

(12/16.02)

• Fundația Maia angajează asistent matemal. 
Informații latei. 0254/221200. (12/9.02)

e agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
05.03., tel. 213244, între orele 9-16

Informația te privește

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE.'
r
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A luat premiul Hasty Pudding
•Opus Dei. Robert de Niro a primit oferta 
de a interpreta rolul lui Josemaria Escriva 
de Balaguer, fondatorul Opus Dei, într-un 
film considerat o replică la „Codul lui Da 
Vinci", realizat de regizorul Ron Howard.

•Test antidrog. Autoritățile americane 
i-au spus top modelului Kate Moss că tre
buie să-și facă test antidrog dacă dorește 
să vină în Statele Unite, pentru că este de 
multă vreme asociată cu diverse scan
daluri legate de droguri.

Decorat de Jacques Chirac
Paris (MF) - Actorul și regizorul american 

Clint Eastwood va fi decorat cu Legiunea de 
Onoare de către președintele francez 
Jacques Chirac, în cadrul unei ceremonii 
care va avea loc sâmbătă. Clint Eastwood 
(76 ani) a prezentat la la sfârșitul 
săptămânii trecute, în cadrul Festivalului 
internațional de film de la Berlin, cel mai 
recent film al său, „Letters from Iwo Jima”, 
despre bătălia din 1945 văzută din perspecti
va luptătorilor japonezi. Realizat în limba 
japoneză, filmul este cea de-a doua parte a 
unui diptic care a debutat cu „Flags of Our 
Fathers”, care prezintă aceeași bătălie din 
perspectiva americană.

■ Scarlett Johansson a 
primit titlul de femeia 
anului din partea Univer
sității Harvard.

Los Angeles (MF) - Actrița 
Scarlett Johansson a primit 
premiul Hasty Pudding pen
tru femeia anului din partea 
secției de teatru a Univer
sității Harvard, în cadrul 
unei ceremonii fastuoase care 
parodiază un obicei datând 
din secolul al XVIII-lea. Starul 
din „Rătăciți printre cuvinte” 
a trebuit să pretindă că 
susține tradiționalul test de 
aptitudini prin care sunt 
evaluate cunoștințele stu
denților, înainte de a primi 
titlul de femeia anului.

Actorul Ben Stiller va pri
mi premiul Hasty Pudding 
pentru bărbatul anului. 
Onoarea este acordată acto
rilor care au avut o con-

Somată de Noua Zeelandă

Ochiul bionic
San Francisco (MF) - 

Implantul electric pe re
tină atașat la o cameră 
video mică fixată pe 
ochelari oferă noi spe
ranțe milioanelor de per
soane care suferă de 
orbire din cauza înain
tării în vârstă, au anun
țat cercetătorii americani 
care au lucrat la con
ceperea „acestui ochi 
bionic”. Implantul face 
obiectul unor teste cli
nice pe un număr mic de 
subiecți umani

Sticla lui Hitler
Plymouth (MF) - O sti

clă de vin sigilată, care 
i-a aparținut lui Adolf 
Hitler, va fi scoasă la lici
tație, astăzi, la Plymouth, 
în Marea Britanie, fiind 
evaluată la suma de 500 
de lire sterline. Vinul 
marca „Fiihrerwein” da
tează din 1943, iar pe 
etichetă se poate vedea o 
fotografie a dictatorului, 
vulturul și zvastica. Hit
ler, care consuma extrem 
de rar băuturi alcoolice, 
obișnuia să le ofere ge
neralilor săi.

(Foto: EPA)

Wellington (MF) - Noua 
Zeelandă a cerut Japoniei să 
procedeze la remorcarea 
uneia dintre navele nipone 
care a luat foc în largul 
Antarcticii, autoritățile de la 
Wellington exprimându-și 
temerile privind poluarea 
mediului. Un membru al 
echipajului balenierei Nisshin

Prins cu 
mâinile 
goale 
Sydney (MF) - Phillip 
Kerkhof care a prins 
un rechin de aproape 
un metru jumătate 
lungime, cu mâinile 
goale, pe o plajă din 
Australia, a recunos
cut că a avut acest 
curaj pentru că era 
beat, relatează, vineri, 
cotidianul Daily Mir- 
ror. „Pe când se tot 
zbătea și încerca să 
mă muște, m-am 
gândit că este incre
dibil ce poate face 
votca din tine", a 
spus Phillip. Bărbatul 
nu a fost rănit, deși 
rechinul i-a făcut o ga
ură în blugi, în timp 
ce se lupta cu el.

Esperanza, lângă balenieră ‘
(Foto: EPA)

Lux la Balul Operei din Viena

In incubator Puii de tigru, Dema 
j și Manis, s-au născut în urmă cu două 
i săptămâni și au fost puși în incubator,

■ Evenimentul monden 
al anului a fost transmis 
în direct de televiziunile 
austriece.

Viena (MF) - Cea de-a 51-a 
ediție a Balului Operei din 
Viena, evenimentul monden 
vienez al anului, care a avut 
loc joi seara și la care au par
ticipat peste 5.000 de persoane, 
printre care și Paris Hilton, 
s-a ridicat din nou la înălțimea 
reputației, cu o revărsare de 
lux și frumusețe. Venirea 
moștenitoarei lanțului hotelier 
american a constituit punctul 
forte mediatic al evenimentu
lui. Vâlva stârnită printre 
fotoreporteri de sosirea lui 
Paris Hilton a depășit-o pe cea 
rezervată membrilor guvernu

j în Taman Safari Indonesia. (Foto: epa)

The Cult, din nou pe scenă
Londra (MF) - Cântărețul Ian Astbury 

plănuiește să întrerupă colaborarea cu 
membrii supraviețuitori ai trupei The Doors 
pentru a relansa grupul de hard rock The 
Cult, celebru în anii '80, printr-un nou 
album și un turneu european. în ultimii 
patru ani, Astbury a cântat împreună cu 
clăparul Ray Manzarek (68 ani) și chitaris
tul Robby Krieger (61 ani) membrii 
supraviețuitori ai trupei The Doors, sub tit
ulatura Riders on the Storm. Astbury se va 
concentra pe „relansarea” trupei The Cult 
împreună cu chitaristul Billy Duffy. Mem
brii trupei s-au despărțit in 1995 din cauza 
abuzurilor de droguri și a tensiunilor de 
culise. Un nou turneu european ar putea 
avea loc în iunie sau iulie 2007.

Concerte simultane „Live Earth"
■ Al Gore va organiza, 
pe 7 iulie, un concert 
mondial împotriva 
încălzirii globale.

Los Angeles (MF) - Fostul 
vicepreședinte american Al 
Gore a anunțat că pe 7 iulie va 
fi susținută o serie de concerte 
simultane în toată lumea, inti
tulată „Live Earth”, destinată 
atragerii atenției asupra ame

Scarlett Johansson (Foto: epa)

tribuție importantă la dez
voltarea industriei de diver
tisment. Câștigătorii primesc 
o oală de budincă aurită, o 
tradiție care datează din 1795, 
când 21 de studenți de la Har
vard au stabilit ca fiecare 
membru al noului lor club să 
aducă „o oală de budincă de 
cereale” la întâlnirile lor.

Printre câștigătorii din anii 
anteriori ai acestui premiu se 
numără regizorul Martin 
Scorsese, actrițele Catherine 
Zeta Jones și Halle Berry și 
actorul Richard Gere.

Maru este dat dispărut după 
incendiul izbucnit pe puntea 
inferioară a navei. Ambar
cațiunea face parte din flota 
Japoniei și urma să pes
cuiască aproximativ 850 de 
balene până la sfârșitul lunii 
februarie.

Autoritățile se tem că cele 
1.300 de tone de carburant se 
vor scurge în apele australe, 
aproape de coloniile de pin
guini și de banchize. Soluția 
cea mai rapidă ar fi remor
carea de către nava organi
zației Greenpeace, Esperanza, 
care este în zonă pentru a 
protesta față de vânarea 
balenelor. O altă soluție ar fi 
un spărgător de gheață ame
rican.

Președintele Austriei, Heinz Fischer, a discutat cu Paris Hilton și 
cu mama ei (Foto: epa)

lui austriac. în fața Operei s-a 
aflat un grup de apărători ai 
drepturilor animalelor, care au 
protestat împotriva doamnelor 

nințării reprezentate de încăl
zirea globală. Concertele vor 
fi organizate după modelul 
seriilor „Live Aid” din 1985 și 
„Live 8” din 2005.

Intitulată „S.O.S. - Campania 
pentru un climat în criză” 
(„Save Our Selves -the Cam- 
paign for a Climate in Crisis”), 
inițiativa este „destinată de
clanșării unei mișcări mondi
ale pentru combaterea crizei 
climatice”, au explicat organi

care purtau blănuri difiizând 
pe ecrane imagini în care pui 
de focă erau dezmembrați cu 
cruzime. Aproximativ 300 de 

zatorii, printre care se numără 
Gore și unul dintre inițiatorii 
concertelor „Live 8” din 2005, 
Revin Wall, în timpul unei 
conferințe de presă. Concer
tele vor avea loc în Shanghai, 
Sydney, Johannesburg, Londra 
dar și în Brazilia, Japonia și 
Statele Unite, în orașe care 
încă nu au fost precizate. 
Printre artiștii care vor par
ticipa se numără Red Hot Chili 
Peppers, Snoop Dog, Bon Jovi. 

polițiști au asigurat protecția 
participanților. Programul mu
zical a alternat între mo
mentele de balet ale tinerilor 
elevi ai Operei și fragmente 
dintr-un nou spectacol „Manon 
Lescaut” al compozitorului 
Jules Massenet. Ca o noutate, 
directorul instituției Ioan 
Holender, deghizat în vizitiu, a 
condus o trăsură autentică cu 
care a venit diva Anna Netre- 
bko. Aceasta a ainterpretat gra
tuit trei arii. Având în vedere 
prețul biletelor puse în vânzare 
anul acesta - 215 euro pentru 
un loc în picioare,^ 16.000 de 
euro pentru o lojă, 40 de euro 
o cupă de șampanie - organi
zatorii speră că vor avea un 
beneficiu mai mare decât cel 
de 1,1 milioane de euro realizat 
în 2006.

Expoziție zeci de 
statuete Oscar au fost 
expuse la New York, 
evenimentul făcând 
parte din campania de 
promovare a ceremoniei 
decernării premiilor 
Academiei Americane 
de Film. (Foto: EPA)


