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Caravana 
Sportului Deva (IJ.) - Fundația 
Motivation România, 
împreună cu Funda
ția Special Olympics 
România cu sprijinul 
DGASPC Hunedoara 
lansează azi, la Deva, 
proiectul Caravana 
Sportului pentru Per
soane cu Dizabilități. 
Proiectul este finanțat 
de UE. /p.3

Declarații
Dwa (M.S.) - Depu
tatul C. Nkuia a de
clarat că procesul pe 
«re europariamen- 
tarul Monica Ridzi i F 
a intentat pentru 
calomnie și insultă s- 
a încheiat în favoarea 
acestuia, /p.3

„Sunteți niște țigani UE"
■ Fotbaliștii de la FC 
Corvinul 2005 au fost 
loviți și jigniți de o 
echipă din Germania.Hunedoara (C.M.) - Ultimul meci al stagiului de pregătire din Grecia a fost unul de coșmar pentru fotbaliștii de la

FG Corvinul 2005. Hunedo- renii au acceptat, sâmbătă, să joace cu echipa FFB Qurstein Feldbruck din liga a IV-a din Germania și au avut numai de suferit. Vișan s-a ales cu nasul umflat și a încasat un pumn în stomac. R. Cristian are tendonul tăiat, iar M. Dăs- călescu a fost victima a nume

roase faulturi grosolane. Și culmea tupeului și nesimțirii, când corviniștii au amenințat că părăsesc terenul dacă adversarii nu încetează cu violențele, nemții i-au făcut pe hunedoreni “țigani UE” și n- au mai vrut ei să joace, iar meciul s-a încheiat în minutul 65. “încă din start au jucat

agresiv, cu intrări violente și cu lovituri dure. La pauză 1- am rugat pe arbitru să nu mai permită duritățile, iar antrenorului lor i-am cerut să-și domolească jucătorii. în replică, el și-a întărâtat echipa, numin- du-ne țigani UE ”, povestea Titi Alexoi, antrenorul Cor- vinului. /p.7

sionată la RioRio de Janeiro (MF) - După ce regele carnavalului, „Momo” a marcat debutul carnavalului de la Rio oferind cheile orașului, cea de-a doua zi a sărbătorii a adunat 150 de mii de localnici și »riști care au dansat și ntat pe străzi la petrecerea celei mai vechi trupe de cartier, „Cor- dao do Boia Preta”, /p.12
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Autorizații de construcție
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ci ¿Ovi se or«":j o ușoară scăoore a număfiiiu. ~ 
'a,.; de construcție emise în municipiul urăstie.

jandarmii montani din cadrul ■ IJJ Hunedoara, care au participat »individual la Campionatul de schi, I âl MAI, organizat în Parâng, au 
I obținut locurile 9, 11 și 12 la proba | de slalom, sub 35 de ani, și ( Jocurile 7 și 8 la proba de slalom ș ¡uriaș, la aceeași categorie.www.huon.ro (Foto: M. Tămaș)

Raziile nu
■ Copii cu vârste de 
până la 15 ani cerșesc 
sub ochii autorităților 
locale.Deva (I.J.) - De când cerșetoria nu mai este considerată infracțiune, numărul cerșetorilor de pe străzile Devei a crescut îngrijorător. Cu toate acestea, în raidurile Poliției nu s-au înregistrat în

previncursul anului acesta decât cinci cazuri de cerșetorie.„Cerșetoria nu mai este considerată infracțiune. Se aplică amenzi doar părinților pentru nesupravegherea copiilor. Anul trecut au fost înregistrate la poliție doar 15 cazuri de cerșetorie”, declară sublocotenent Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara. La ultima

razie efectuată de Direcția pentru Protecția Copilului Hunedoara împreună cu poliția a descoperit nouă minori care cerșeau. „După ce au fost identificați, au fost anunțați părinții care și-au asumat responsabilitatea de a-i supraveghea îndeaproape”, declară Viorica Popescu, director al Direcției Generale pentru A- sistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, /p.3 (7
45
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• Arestări. Iranul a arestat circa 65 de bărbați, suspectați de implicare într-un atentat soldat cu moartea unor membri ai Gardienilor Revoluției, relatează agenția ISNA, citând oficiali din poliție care au afirmat că aceștia au legături cu serviciile de informații americane și britanice, transmite Reuters. Afirmațiile intervin într-un moment în care Statele Unite acuză grupările iraniene de implicare în conflictul din Irak.

„Băsescu e tot mai
■ Vicepreședintele PSD, 
llie Sârbii, susține că 
societatea civilă e de 
partea președintelui.

V

CondamnațiIstanbul (MF) - O instanță din Turcia a condamnat, vineri, șapte persoane, inclusiv un militant sirian din rețeaua al-Qaida, la închisoare pe viață pentru implicare în atacuri împotriva mai multor obiective britanice și israeliene, la Istanbul, transmite Reuters.
RecuperareHavana (MF) - Președintele cubanez, Fidel Castro, se recuperează „într-un mod satisfăcător” după intervenția chirurgicală la care, a fost supus în luna iulie ca urmare a unei hemoragii intestinale, a declarat la Havana fiul său, informează AFP.

Fidel Castro (Foto: EPA)

Markus Ferber1
(Foto: FAN)

Pro 
MacoveiBucurești (MF) - Europarlamentarul creștin-social Markus Ferber, membru al Partidului Popular European, i-a cerut premierului Călin Popescu Tăriceanu să nu o demită pe ministrul Justiției, Moni- ca Macovei, „dacă România vrea să își continue fără probleme drumul în UE", relatează Deutsche Welle, preluat de Euractiv.

Vize la comunChișinău (MF) - România vrea să înființeze un Centru Comun de acordare a vizelor în Republica Moldova, după modelul pilot co-organizat de Ungaria, Austria și Slovenia și complementară acestuia, a precizat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al MAE, Corina Vințan. „Urmărim în paralel să satisfacem operativ cererile de vize pentru România, cât și folosirea intensivă și și punerea la dispoziția celorlalte state membre UE a facilităților consulare de care dispune România”, a afirmat purtătorul de cuvânt al MAE.

pentru Justiție, Franco Frattini, a ’declarat că Bulgaria trebuie să prezinterezultate concrete ale eforturilor de combatere a corupției și a crimei organizate, în caz contrar riscând să fie sancționată de Bruxelles. (Foto: epa) __________________________________________________________
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Timișoara (MF) - Vicepreședintele PSD, llie Sârbu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, la Timișoara, că președintele Traian Băses- cu este tot mai singur și că singurii aliați pe care îi mai are sunt „o parte din Partidul Democrat” și societatea civilă, transmite corespondentul MEDIAFAX. „D-l Băsescu e tot mai singur. Mai are PD- ul, de fapt doar o parte din el, pentru că să nu credeți că toți din PD îl mai susțin și mai 
>5.......................................

ILIE SÂRBU

Societatea civilă a 
ajuns practic pe sta
tul de piară al d-tai 
Băsescu

(Foto: Șt. Matya;)llie Sârbu susține în continuare suspendarea președintelui

................ ......................... ..are corul de intelectuali. Societatea civilă a ajuns practic pe statul de plată al d-lui Băsescu de vreme ce mhlți dintre liderii ei sunt răsplătiți cu funcții prin diverse insti-

tuții ale statului, plătite din bani publici. Indiferent de cât de vocală este, această societate civilă nu mai poate fi credibilă”, a declarat Sârbu. Vicepreședintele PSD a oferit și câteva exemple referindu-se la ministrul Justiției sau la foști consilieri prezidențiali.Societatea civilă, controlată

de Băsescu „Monica Macovei, Renate Weber, toți sunt sau au fost salarizați, prin funcții ale actualei puteri. Patapie- vici este și el la un institut. Toți au funcții din care, într- un fel sau altul, iau bani de la putere”, a mai declarat Sârbu. Vicepreședintele PSD a a- dăugat că social-democrații

susțin în continuare demersurile pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu. „Vom merge în continuare pe această cale, nu ne retragem. Faptul că s-a propus o comisie de anchetă, nu înseamnă nimic. Comisia nu vrea decât să clarifice lucrurile, și nu să le tergiverseze”, a mai spus Sârbu.
Explozie la BogotaBogota (MF) - O persoană ta, de explozia unui dispozi- a fost rănită, vineri, la Bogo- tiv-capcană, la subsolul unei

Forțele de poliție au inspectat cu atenție locul deflagrației
(Foto: EPA)

clădiri publice situate în apropierea ambasadei Statelor Unite și a sediului parchetului columbian, au anunțat autoritățile, citate de AFP. Doi suspecți au fost reținuți după producerea exploziei. Forțele de poliție au evacuat clădirea, sediul guvernului regional din Cundinamarca, stabilind un cordon de securitate. Potrivit primelor investigații, dispozitivul a fost amplasat într-o pubelă din apropierea intrării în parcarea subterană a clădirii, in care se află și o grădiniță de copii.
Materiale antisemite în EuroparlamentBruxelles (MF) - MaciejGiertych, un eurodeputat polonez cu vederi de extremă- dreapta, a redactat și distribuit în Parlamentul European un pliant antisemit intitulat „războiul civilizațiilor în Eu- • ropa”, informează AFP. în pliantul editat în Polonia și distribuit săptămâna aceasta în Parlamentul de la Stras-

bourg, Giertych face o descriere a mai multor civilizații, inclusiv a „civilizației evreiești”, pentru a demonstra că „nti poate exista înțelegere intre civilizații”. Giertych, care avertizează că opiniile sale „nu reprezintă poziția oficială a Parlamentului European”, explică în pliant că „evreii aleg de bu năvoie să trăiască separat de alte comunități, creând astfel ghetouri”.

- ---------------------• 
in fața 
judecătorilor

Madrid (MF) - Cea de-a doua zi a procesului privind atentatele de la 11 martie 2004, s-a încheiat, vineri, la Madrid, la ora locală 15.00 (16.00, ora României), audierii^ urmând să fie reluate^ astăzi de la ora 10.00 (11.00, ora României), relatează AFP. Cea de-a doua zi a dezbaterilor a fost destinată audierilor a două dintre cele trei i persoane suspectate că ar fi pus la cale atacurile - marocanii Youssef Bel- hadj, supranumit „Afganul”, și Hassan el-Haski, cunoscut drept „Abu Hamza”. Ambii au negat i orice legătură cu aten- i- țațele de la Madrid. A i doua parte a ședinței a fost consacrată suspectu- | lui Jamal Zougam, care a negat că se afla într-unul dintre trenurile vizate de atentate, deși patru martori au declarat că îl văzuseră acolo.
Decizie guver
namentalăMilano (MF) - Parchetul din Milano a anunțat că așteaptă o decizie a Guvernului italian, privind cererea de extrădare a celor 26 de cetățeni americani care urmează să fie judecați pentru răpirea din Italia, în 2003, a fostului imam egiptean Abu Omar, informează agenția Ansa, citată de AFP. La sfârșitul lunii ianuarie, ministrul Justiției, Clemente Mastella, a declarat că va comunica în scurt timp decizia privind cererea Parchetului
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Votul uninominal: coșmarul UDMR
■ Președintele UDMR, 
Marko Bela, a declarat 
că votul uninominal ar fi 
un dezastru pentru UDMR.

Târgu-Mureș (MF) - Președintele UDMR, vicepremierul Marko Bela, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că introducerea votului uninominal, propusă de președintele Traian Băsescu, nu va duce la creșterea calității clasei politice, ci dimpotrivă, transmite corespondentul MEDIAFAX. Totodată, președintele UDMR a spus că introducerea acestui tip de vot ar face ca UDMR să aibă o reprezentare slabă sau deloc. Marko Bela a

criticat „incapacitatea clasei politice de a-și rezolva divergențele”, arătând că de trei zile clasa politică din România discută despre trei refer- endumuri, după ce ani de zile nu am avut decât referendum pentru revizuirea Constituției. Marko a mai spus că UDMR nu este de acord nici cu suspendarea președintelui urmată de referendum pentru schimbarea din funcție propusă de PSD, nici cu referendumul pentru introducerea votului uninominal propus de Traian Băsescu. Marko Bela a arătat că, dacă s-ar introduce votul uninominal, 30% din voturi s-ar pierde, iar UDMR ar avea șanse la man-

Marko Bela este categoric îm
potriva votului uninominal

(Foto: F^ date doar în secuime. „Am rămâne fără reprezentanți sau cu o reprezentare slabă. La fel, partidele mici”, a spus Marko Bela, care a pledat pentru un sistem de vot îmbunătățit, în care minoritățile și comunitățile să se regăsească.
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• Brițirlle mal stau la Alba. Autoritățile din Alba au decis să prelungească cu încă patru zile, expoziția de la Alba lulia, cu obiecte din epoca daco-romană, printre care și cele cinci brățări dacice recuperate de statul român. Acest lucru datorită numărului foarte mare de vizitatori care s-au arătat interesați de aceasta. (M.T.)
• Locuri vacante. Numărul de locuri de muncă vacante din județul Hunedoara puse la dispoziție de AJOFM Hunedoara se ridică la 1.854, însă numărul acestora este fluctuant. Cele mai multe sunt în meseria de confecționer-asamblor articole din textile, 151, tehnician electromecanic, 139 și montator subansamble, 120. (I.J.)

Agasați de cerșetorii din piețe

Handicap și 
sportDeva (I.J.) - Prin proiectul „Caravana sportului pentru persoane cu dizabilități” se urmărește creșterea gradului de conștientizare a societății românești față de aptitudinile acestor persoane. Caravana se desfășoară din februarie până în iunie în 9 județe între care se înscrie și județul nostru. Pe întreaga durata a proiectului se va derula studiul privind schimbarea fc^rcepției comunității asupra persoanelor cu dizabilități fizice și intelectuale. Programul e- venimentelor are loc de- a lungul a două zile și include în prima zi se- minariile de promovare a programelor: Rețeaua de Sprijin Familial, E- ducație Fizică Adaptată, iar în cele doua zile de- ^pnstrații sportive ale persoanelor cu dizabilități motorii și intelectuale.

Granturi
Deva (IJ.) - Ministerul 
Integrării Europene și 
Agenția pentru Dez
voltare Regională 
Centru lansează lici
tație deschisă pentru 
Schema de Granturi 
pentru Pregătirea 
de Proiecte în dome
niul mediului, ce 
urmează a fi imple
mentată în cadrul 
Phare 2005 - Coezi
une Economică și 
Socială. Obiectivul 
principal al schemei 
de granturi pentru 
pregătirea de proiec
te este acela de a 
acorda asistență fi
nanciară autorităților 
publice locale cu res
ponsabilități în do
meniul protecției me
diului și ONG-urilor 
cu responsabilități în 
domeniul biodiver- 
sității. Valoarea 
finanțării nerambur
sabile pentru 
proiecte va fi cuprin
să între 10.000 euro 
și 75.000 euro. Data 
limită pentru depu
nerea proiectelor 
este: 1 martie 2007.

■ Devenii spun că sunt 
agasați de cerșetori 
minori pe toate 
arterele circulate.

Ina Jurcone___________________
inajurccne@iniorfnmedla.roDeva - Cel puțin 20 de cerșetori găsești zilnic pe cele mai circulate artere ale Devei, în jurul marilor magazine și în parcuri. Majoritatea celor care cer sunt romi și sunt supravegheați de la distanță de părinții lor. Nu vor să-și spună numele, spun că nu știu să scrie și să citească, dar mai ales că nu recunosc că au părinți. Nico- leta stă prin parcuri și cerșește pentru fetița ei care are doar un an. „Familia nu mă

mai primește acasă. Nu știu să scriu și să citesc. Ce pot să fac altceva decât să cerșesc. Cu banii câștigați într-o zi îmi întrețin familia”, spune tânăra.Câștigurile obținute de copii sunt folosiți de părinții lor. Ionuț nu merge încă la școală, nu știe să răspundă aproape la nici o întrebare, dar știe exact câți bani i se dau. El spune că, fiind cel mai mic din familia lui (frații săi cerșesc pe stradă alături de el) aduce acasă câștigurile cele mai mari, care uneori se ridică la 50 de lei. Nu toți copiii care cer bani pe stradă sunt din Deva. „La ultima razie au fost depistați și minori care locuiesc în satul Spini din comuna Turdaș. Ei au fost internați la Centrul de

Cerșetori (Foto: T.Manu)

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.

♦
cuvito Vot prin

SMS

Trimite SMS conținând cuvântul

întrebarea săptămânii: Considerați 

că votul uninominal va îmbunătăți 

calitatea parlamentarului român?

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 
pănâ vineri, ora 15.

Primire în Regim de Urgență Deva și au fost redați familiilor a doua zi”, declară Viorica Popescu, director al DGASPC Hunedoara.Cerșetorii mai mari își câș-
tigă banii cu mai multă trudă. Ei sunt nevoiți să se adapteze „cerințelor” și spală parbrize, cântă la diferite instrumente pe stradă sau își inventează diferite handicapuri.

Proces între doi deputați hunedoreni
■ Deputății Nicula și 
lacob-Ridzi s-au jude
cat la înalta Curte de 
Casație și Justiție.Deva (M.S.) - Deputatul Cosmin Nicula (PSD) a declarat că a câștigat procesul pentru calomnie și insultă ce > i-a fost intentat de europarla- mentarul Monica Iacob Ridzi (PD) la înalta Curte de Casație și Justiție din București, fapt contestat insă de către deputatul democrat. „Am câș Cosmin Niculatigat procesul. De acum încolo voi discuta în contradictoriu cu Monica IagptetRidzi doar cu sentință judecătorului în mână”, a afirmat deputatul Cosmin Nicula, care a precizat că decizia in-

stanței de judecată a fost luată după trei înfățișări. în replică., ■ europarlamentarul Mfintsa-ircoo "Ridzi a spus că procesul cu deputatul socialdemocrat a rămas fără obiect. „Pentru că insulta și calom-
Jandarmii, fruntași la schi
■ Jandarmii i-au bătut 
pe polițiști și pompieri, 
la schi, în cadrul cam
pionatului din Parâng.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.tamas@infarmmedia.roParâng - în urma campionatului de schi, destinat cadrelor Ministerului Administrației și Internelor (MAI), care a avut loc joi și vineri în stațiunea montană Parâng, locul întâi pe echipe, la schi, a fost câștigat de echipa Inspectoratului Genaral al Jandarmeriei Române. Locul doi pe echipe a fost câștigat de Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Brașov, iar pe locul trei al podiumului au urcat polițiștii din cadrul IPJ
Copiii de
■ Posibilitatea ca 
părintele profesor să-și 
educe copilul ca pe un 
elev este mică.

Mădălina Furca______________
Manuela HrițacDeva - Relația dintre părinți și copii a creat tot timpul probleme și discuții contradictorii. Diferențele de vârste, gusturi, concepțiile părinților și mofturile copiilor nu duc la o legătura tocmai „pașnică”. Și dacă astfel de relații sunt oarecum tensionate, ce se întâmplă în situația in care părintele este profesor de meserie? Pentru a afla in ce relații sunt profesorii cu proprii lor copil Cuvântul Liber.

Monica Iacob Ridzi (Foto: t Manu)nia au fost dez incriminate din Codul Penal, Parchetul a hotărât neînceperea urmăririi penale.:' -Eu am contestat rezoluția pentru că mă con- stituisem și parte civilă în procesul penal. Instanța a

apreciat că nu pot rămâne parte civilă în cadrul unui proces penal fără obiect. Cosmin Nicula nu a câștigat procesul. Nu este jurist și nu are de unde cunoaște aceste detalii juridice. Prin urmare, nu îl bănuiesc că a dezinformat, ci, dimpotrivă, este vorba de neștiință”, a precizat europarlamentarul democrat.Tensiunile dintre cei doi parlamentari au început să se acutizeze în vara anului trecut când, într-o conferință de presă, deputatul Nicula o acuza pe colega sa din Camera Parlamentului că ar fi „cel mai slab” și „cel mai rușinos” parlamentar român, ca reacție la un atac făcut de Monica Iacob Ridzi la adresa deputatului Victor Ponta.
Prahova. La concurs au participat peste 170 de sportivi din toate structurile MAI, care s-au întrecut timp de două zile la probele de slalom, slalom uriaș și schi fond. Vineri, au fost desemnați câștigătorii care au fost premiați de către chestorul Elisabeta Lipă și cei trei șefi ai Inspectoratelor de Poliție, Jandarmi și Situații de Urgență, care au înmânat câștigătorilor cupe, medalii, diplome și bani.
Proba de focLa finalul campionatului oamenii legii „le-au furat” ziariștilor condeiele și le-au dat în schimb o găleată cu zăpadă și o lingură cu un ou. Astfel, a început competiția pentru cele trei echipe ale presei, echipa ziariștilor din

Echipa jandarmeriei a ocupat locul întâi la Campionatul de schi
(Foto: M. Tămaș)MAI, cei din presa centrală și a treia echipă, dar nu și cea din urmă a fost a presei locale.Câștigători au fost cei din presa centrală, în timp ce locul doi a fost ocupat de presa locală, iar pe locul trei al podiumului au urcat ziariștii

ministerului. Campionatul s- a terminat cu un exercițiu demonstrativ, de salvare a unei persoane rănite pe pârtia de schi, la care au participat jandarmii motani din Parâng, salvamontiști și un echipaj al SMURD Petroșani.
i, altfel educați?

Părinții-profesori nu-și educă copiii ca pe niște elevi (Foto: t. Mânu)a provocat dascălii de la Colegiul Tehnic „Transilvania". la o discuție despre relația parinte-copil. „Copilul meu este deja mare, lucrează, insă nu mi-a reproșat niciodată că nu am fost o mamă bună. san că nu i-am oferit li

bertatea necesară”, ne-a mărturisit profesoara de limba italiană. Daniela Sântoma.„Deși a crescut și este o domnișoară, eu tot mică o vad și încerc să o protejez cât mai mult, ca orice părinte”, ne-a povestit Vasile Corciu.

profesor de fizică și tatăl Karinei, de’ 13 ani. Aurora Brațe, profesoara de matematică recunoaște că se întâmplă să ajungă obosită sau nervoasă acasă și să se descarce pe fiica sa, Oana, însă o „împacă” repede. Psihologii sunt de părere că părinții profesori știu mult mai bine cum să procedeze când își educă proprii copii. „Niciodată părinții nu își vor trata copiii ca pe niște elevi la școală pentru că sunt alte relații bazate pe metode personalizate, dar există totuși niște reflexe în comportamentul părintelui care sunt accentuate din timpul activității școlare”, afirmă Dan Oltean, psihologul Centrului Județean de asistență Psiho-Pedagogică.

mailto:inajurccne@iniorfnmedla.ro
mailto:mihaela.tamas@infarmmedia.ro
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1473 - S-a născut Nicolaus Copernicus, astronom 

polonez, autor al teoriei heliocentrlsmului (m, ii 543). 

1633 - S-a născut Miron Costin, cronicar umanist, mare
logofăt al Moldovei (m. 1691). 

1876 - S-a născut sculptorul Con- 

stantin Brâncuși (foto) (m, 1957). 

1878 - A fost încheiat Tratatul de 

pace ruso-turc de la San Stefano, 
care stipula recunoașterea inde

pendenței României, alături de cea
a Serbiei și Muntenegrului._________________________________

1936 - S-a născut Marin Sorescu, poet, dramaturg șl 

eseist (m. 1996).______________________________________________
1952 -A murit scriitorul norvegian Knut Hamsun (n. 

1859).__________________________

1957 - S-a născut Falco (Hans Holzel), cântăreț pop 

austriac (m. 1998).

................................. . '1 ■—

-5° lUp1 8°minim maxim
Prognoza pentru astăziTimp însorit. Maxima va fi de 8°C, iar minima de -5°C.
Prognoza pentru două zile
Marți- în general însorit. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -2°C.
Miercuri. Averse de lapoviță- slabă. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa -2°C.
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BerbecUn prieten vă ajută să clarificați o neînțelegere cu persoana iubită, apărută din cauza unor bârfe. Aveți răbdare! Totul va reveni repede la normal.
TaurAveți multe de făcut, atât acasă, cât și la serviciu, dar se pare că nu sunteți în formă. Sunteți irascibil și riscați să vă luați la ceartă eu cei din jur.
Gemeni

&
o

Ț

4Sunteți plin de energie și reușiți să duceți la bun sfârșit o lucrare mai veche. Nu vă grăbiți să refuzați o propunere de colaborare! Veți comunica foarte bine.
RacNu reușiți să vă încadrați în programul de la serviciu, spre nemulțumirea șefilor și a colegilor. Vă cam lipsește entuziasmul, ar putea să vă creeze neplăceri.
LeuDupă-amiază, primiți o sumă importantă de la o rudă apropiată. S-ar putea, însă, ca partenerul de viață să nu fie de acord să cumpărați un obiect.
FecioarăVă enervați la serviciu pentru că nu reușiți să vă terminați treaba la timp. Apelați la ajutorul colegilor! Păstrați-vă calmul și va fi bine.
BalanțăAr fi bine să vă rezolvați dimineața problemele importante,când aveți mai multă energie. Dorința dvs. de libertatepoate sä ducă la o deteriorare.
Scorpion

Soluția Integrantei din numărul precedent: S - FOC - C - MAPA - GLOB - CORT - 

ALA - COS - IM - EG - SERVIETA - FATA - RM - J - I - ANGOASE - UG - IEȘIT - 

HUȚA - LAS - TIRANI - RE - OS - TASCA - IZ - UA - DAM - HAMAL - NURI

Aveți ocazia să faceți schimbări importante pe plan sentimental: Dimineața, faceți cunoștință cu o persoană care vă atrage atenția din prima clipă.
SăgetătorS-ar putea să flți nemulțumit de atmosfera creată la loculJ de muncă de un coleg. Evitați speculațiile și să nu vă angajM jați în discuții aprinse.

Calendar Creștin-Ortodox___________________________
începutul Postului Mare; Sf. Ap. Arhip; Cuv. Filoteia 

din Atena.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!

Calendar Romano-Catolic______________
Sf. Mansuet, ep.

Calendar Greco-Catoîk_______________________________
S. Arhip, ap . începutul Postului Mare. Post și ajun.

Decembrie, nr. 37A, sau la ORI, CP 3, Deva, sau 
depme-a b cutate speriate Cuvântă Bier, până b 8 
martie.
Eitragma va ama boc in 9 martie, iar manele

cwAim TE VKA cÂțncÂToe

informați ajjfrnentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.

în perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Liber vrea 
sé-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate intégramele apărute în această 
perioadă realizează o colecție și trimite-o alături de 
takxwjl completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22

Nume.......................Prenume................Adresa...............................................Tel.
Localitatea ........ .

........ 1
1

Sonteți abonat la Cuvântul liber0 1
DA O NU □ î

1
LIBER h’niJi’iî

&

Regulament
La acest concurs nu pot participa angaiații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

CapricornS-ar putea să vă certați cu persoana iubită pentru că vă înțelege greșit. încercați să lămuriți lucrurile cu calm! După- amiază aveți drumuri de făcut.
VărsătorDacă plecați într-o călătorie, puteți să fiți optimist, totul se va derula conform planurilor. Relațiile cu prietenii sunt foarte bune și comunicați foarte bine.
PeștiEste posibil să aveți probleme la serviciu dacă nu respectați indicațiile șefilor. Amânați tranzacțiile financiare și deciziile importante în afaceri!

Energie electrică________________________ _______________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întrerupă, în 

vederea executării de lucrări programate, 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, bl. Q, sc. A, B, C, D;
9.00 - 15.00 în Deva, Aleea Romanilor, bl. 10 și pe 

strada Aurel Vlaicu;
- Brad, Str. Libertății, bl. C7, C8, C9 și pe Strada Spi

talului, bl. C10, A20;
- Gura Barza, Str. Minerului, Cireșilor, Cuptorului și

Sălciei; I
- Hărțăgani.

Gaz___________________________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă, în 

Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe b-dul luliu Maniu, Bl. A, scara A, B, ! 

I C, D, E.

Apă_______________ _________________________ ____________ _______
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în

Deva între orele:

9.00 - 10.00 pe strada Griviței.

Tâiței cu varză
Ingrediente: Cantitate egală de varză și tăiței lăți, o 

varză medie și o pungă de tăiței fără ou sau făcuți în 

casă, 4 linguri ulei, sare, piper.

Mod de preparare: Se toacă varza fin sau se dă pe 

râzătoare. Se freacă cu sare și se lasă 15 minute după 
care se frământă bine și se stoarce. Se călește apoi în 
ulei și se condimentează după gust. între timp se fierb 

tăițeii în apă cu sare și se scurg într-o cratiță. Apoi șe 

pune un strat de varză unul de tăiței.

Poftă bună! (Foto: artwâj

7D0 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).

BCu: David James 
Elliott, Catherine Belly 

Regia: Donald P. Belli- 

sario.
8:55 Armonii în natură 

(doc., ep. 6, Italia,

2004)
9:10 Gală UNICEF (r).

Un teledon în benefici
ul copiilor cu diz- 

abilități din România. 
12:00 Ne vedem la... TVR! 

Talk-show. Transmisi

une directă
13:00 Zack și Cody, ce viață 

0 minunată! (ep. 4, 
comedie, SUA, 2005). 

13:30 Desene animate.
Aventurile rățoiului cel 
urât 

14:00 Jurnalul TVR. Spoit
Meteo

15:00 Rețete delicioase 

15:30 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Sănătate pentru toții 
17:45 Dis-de-seară.
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Focîncmdșat
Transmisiune directă 

21:10 Regii blestemați (s,

B dramă istorică, Franța,

2005) . Cu: Jean Mo- 

reau, Gerard Depar- 
dieu, Tchéky Katyo, 
Philippe Torreton. R.: 

Josee Dayan
22:05 Reflector 
22:45 Jurnalul TVR. Sport

Meteo 
23:15 Nocturne 
24D0 Viața ca-n fikne (ep.

S50, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Demy DiHon.

035 Lowefy Rúa (dramă.

Austria, 2001J. Cix 
Barbara Osia 

200 JwmU TVR ir
Spot Meteo

300 tap tfestotef r- 

350 Sânte* peMate£ r 

*15 Atente! Se
nou (ri

5.-15 Nortate r

9:10 Atlas (r) 9:40 Omul de7D0 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Cu gemenele 1h 

Hawaii_(film, r) 
11:00 Uriașul meu (film, r) 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Incredibilele aventuri 

Bale ursulețului Panda 

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

O Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 

reen Beli, Doug David- 

son, Peter Bergman 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om săpc, om bogat 
O(serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 

dia leremia, Alina 

Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 

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

Vremea

20:30 Ținte vii
I î (acțiune, Canada, 

1997). Cu: Rob Lowe, 
Sofia Shinas, John Sav- 

age, Saul Rubinek. R.: 
Jonathan Heap 

22:15 Meseriașii 
2300 Știrile ProTv. Sport 
2345 Dispăruți fără urmă (s, 

BSUA 2002). Cu: 

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murciano 
Jr, Eric Close. R.: 
Datei Nutter si Rachel 
Taiafay

0s6 kstinTM
1.-10 Oaui care aduce 

ama M
135 ȘMe ProTv 

£15 Ți* w (film, r) 
*15 Sted Oana Cudno (r) 
*6 Te «ea ta Ștrie Pro 

W :<
535 ksatei Tari (r) 
MB tate de orie (r)

6:00 în gura presei cu

Mircea Badea. Revista lângă noi. Prezentarea polițis- 

presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial) 

1200 Vocea inimii (serial) 

13:00 Observator cu Simona
Gherghe 

13:45 Vreau șă fiu mare...
Vedetă! (reluare) 

(divertisment) 
16:00 Observator cu Simona

Gherghe 
16:45 9595, te învață ce să 

faci 
18:00 Vocea inimii (serial,

Bdramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă.Cezara 

Dafinescu, Alexandru 

Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi 

19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 

Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

î tului de proximitate (doc. 
‘ M.A.I.) 10:00 Tonomatul DP2 

1130 Odiseea spațială: călă
torie către planete (doc., r) 

■ 1230 Jamie se întoarce la 
i cantina școlii (doc.,r) 13:00

Dincolo de hartă (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 

1630 E Forum 17:00 
Vânătorii de comori (s) 1800 
Lecția de... știință (doc.) 
1835 Lege și ordine: în fața 

juraților (s) 19:25 Populații 
străvechi (doc. It.) 20:00 EU- 

RO Case 2030 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 îndrăgostiți și mincinoși 
(comedie, Italia/Franța, 1979) 
23:50 Sport extrem (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
600 Rebelde (r) 7:00 Cristina 
Show - invitați: actorii din 

Amor real (r) 8:00 Daria, 
iubirea mea (r) 9:00 Fetele 
Gilmore (r) 10:00 Culoarea 
păcatului (s) 11:00 Pariul
iubirii (s) 1330 Jurământul (s) 
1530 Iubire de mamă (s) i 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, România, 2006) 2130 
SOS, viața mea! (s, Argenti
na, 2006) 2330 Jurământul (r) 

1:15 Poveștiri adevărate (r) 
2:15 Iubire ca în filme (r) 3:15 
Acasă în bucătărie (r)

•

Î Í

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 Spaima șo
selelor (r) 10:00 Al 7-lea cer 

(s, r) 11:00 Tele RON 1230 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Scandalul Sally He- 
mings (partea I) (biografic,

11O0 Copii fri America (come

die, SUA, 2005). 1235 Uși 
roșii (dramă, SUA, 2005). 
14:10 Viață de familie (come

die, SUA 2005). 15:55 Cine
ma, cinema, cinema 16:25 
Steafth - Pericol invizibil 
(acțiune, SUA, 2005). 18:25 V 
Festival 2006 (Concert) 1930 
Pe platourile de filmare 2000 

0 nevastă udgașă (comedie, 
SUA, 1993). 2135 Steve Zis- 
sou: Cel mai tare de pe mare 

(comedie, SUA, 2004). 2335 
Soția partenerului meu 

(thriller, Franța, 2005).

XL.

2030 Fiica lui D'Artagnan 
(aventuri, SUA 2004). 

Cu: Gerard Depardieu, 
Michael York, Nastass

ja Kinski, Susie Amy, 
John Rhys Davies. R.: 

Steve Boyum
22:30 Animat Planet (diver

tisment)
23:00 Observator cu 

Andreea Berecleanu și 

Andrei Zaharescu. 

Sport
24.-00 Luptător îri viitor

■ (acțiune/SF, SUA, 
1995). în distribuție: 

Kris Aguilar, Brando 

Aquino, Trevoe Ben
itez, Keith H. Cooke. 
R.: Albert Pyun

200 Concurs interactiv 
300 Vivere

(reluare)
400 Obsenator

(retoares
5O0 96S5

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (serial) 8:45 
Revista presei 900 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 11:00 
www.rebeli.70 (s) 12.00 Look SUA, 2000)_ 16:25 Al 7-lea 

who is winning 13:00 
Teleshopping 1320 Look who 
is winning 1430 Agenția de 
turism 15:00 Sare și piper 
1630 Bărbatul djn vis (s) 
.17:30 Naționala de bere 1830 
Știri Național TV 20:00 Jara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 2400 

Un nou început (s)

cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 20:00 Poliția în 
acțiune 21:00 Trădați în dra

goste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 5) 2230 Focus 

• Plus 2330 Alertă medicală
(ep. 10) 030 Focus (r)

10:30 Deschide lumea 1200 
Realitatea de la 12:00 1320 

EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 1600 
Realitatea de la 1600 16:50 
Marfă 17:00 Realitatea de la 

1700 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:05 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 
21:00 Realitatea de la 2100 
21:50 Prima ediție 22:00 
100% 2300 Ultima oră 2400 
Realitatea de la 24:00

11:00 Căpitanul (film, r) 13:15 
Monștrii lui Brady (s) 13:45 
Misterele planetei albastre 

(doc., r) 14:45 Verdict: Crimă! 
(r) 16:00 Joan din Arcadia (s) 
17:00 Seinfeld (r) 1800 Spi

talul de urgență (s) 1900 Te

rapie intensivă (s) 2000 Enter- 
tainment News 2020 Small- 
ville (s) 2130 Iubire în lumi
na reflectoarelor (s) 2200
Mesagerul răzbunării (acțiune, 
SUA 1999) 2400 Joan din 
Arcadia (serial) 1O0 S-a pier
dut un bebeluș (comedie)

9:30 Euromaxx (r) 10:30 
Căminul de cinci stele (r) 

11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Copii 

deștepți, părinți fericiți (r) 
1335 Hobby Mix (r) 1435 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 1535 Tuning Auto 
(r) 1635 Euromaxx 1700 

Calea europeană 18:00 6! 
Vine presa! 2000 Eu, tu și 
Ovidiu (comedie. România, 

1977). Cu: Florin Piersic, Vio
leta Andrei, Ștefan Mihăiles- 
cu-Brăila 2200 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 2400 

6! Vine presa! (r). Cu LMa Dilă 
și Nzuzi Lfcela

7:00 O pradă mortală 800 
Teste 900 Automobile ame
ricane recondiționate 1000 
Motociclete americane 11 DO 
Confruntări și fiare vechi 1200 
Regii construcțiilor Ting 
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brică diverse lucnr1 IfcOO 
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1900 Vănăkn te imk 
2000 Rețp consteudütar 
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2400 Mante afcasaa
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Dm (I.J.) - Informații de ultima ora despre echipa 

■ Steaua, jucătorii ei ;l meciurile pe care le susțin se 

l pot obține de pe site-ul clubului. Pagina conține inter
viuri cu jucătorii $i un forum unde se poate vota la 

întrebarea zilei.

Terenuri miniere cu 15 euro

« w-w'ta vvWvvV*

1 euro 3,3763 lei

1 gram aur 55,0154 lei

1 dolar american

Policlinic Stomatologie Deva, str. M. Kogâlnlceanu, 

zilnic 8-20 î 5 
Cabinet medical Individual ST0MAT0, dr. Dumitru
Gudea, Câlan, Str. Independenței, 18A. ®-» 

731509. 

Cabinet Chirurgie maxllo-faclală, dr. Zuberecz

Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-« 

717686. ” . ’ .

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urgențe 112

Pompier 981

Jandarmerie 956

Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Consiliul Județean Hunedoara:

Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Primăria Municipiului Oriștle

losif Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad

Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Poliția Municipiului Deva___________________

i Comisar-șef Nicolae Petru;, adjunctul șefului Poliției

I Minicipiului Deva 10.00-12.00

SUD0KD ■ • «s
ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre

buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

, în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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■ Clădirile și terenurile 
fostelor mine închise 
sunt scoase acum la 
vânzare.
INA JURCONE_______________________________

lfii,]urcone®lnfornimedla.ro

Petroșani - Prețul pentru teren este cuprins între 2 și 60 euro/mp și poate fi achiziționat de orice doritor, fie persoană fizică, fie persoană juridică. Condiția pe care o pun consiliile locale se adresează doar persoanelor juridice care trebuie să asigure locuri de muncă pentru localnici. Cele mai scumpe terenuri se vând în Petroșani, unde prețul lor a ajuns la aproape 60 euro/mp. Primăria a vândut deja două terenuri de la fosta mină Dâlja cu circa 60 euro/mp.
Situație incertăLa jumătate de an de când au fost scoase la vânzare, si-

Răopundom cititorilor

Situația terenurilor puse la vânzare este incertătuația terenurilor este incertă: unele nu sunt întăbu- late, altele fac obiectul unor litigii. Nu peste tot situația este neclară, ca de exemplu la Vulcan. „O parte a fostelor clădiri ce au aparținut minelor sunt transformate azi în supermarketuri. Ce a mai rămas se vinde cu prețuri

între 2 și 10 euro/ mp”, spune Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan. La Uricani există probleme cu vânzarea, concesionarea sau închirierea terenurilor, care nu sunt înregistrate în cartea funciară. „Terenurile nu simt intabulate. Primăria nu își permite din bugetul local să o

Este nemulțumit de primărie
■ Un cetățean din sa
tul Brădățel, comuna 
Burjuc, cere socoteală 
primăriei.

CĂLIN Bicăzan

Brădățel - Virgil Gherman din Brădățel, afirmă că satul în care locuiește este ignorat în totalitate de Primăria Comunei Burjuc de care acesta aparține. Virgil Gherman este nemulțumit de faptul că în sat nu există iluminat public, dru-

mul este groaznic, iar firme de transport în comun nu există. „Sunt în sat bătrâni bolnavi la care mașina de salvare nu poate ajunge din cauza drumului care pe timp de iarnă devine impracticabil. Seara nu avem lumină pe stradă pentru că becurile de pe stâlpi nu funcționează. Suntem cufundați în întuneric. Nu avem nci maxi-taxi. Suntem la capătul civilizației pentru că primăria nu se zbate suficient de mult ca să ne rezolve problemele”.Răspunde Eugenia Mariș,

primarul Comunei Burjuc: „Pentru drumul comunal care trece prin satul Brădățel s-a făcut un proiect, iar în acest an se vor derula lucrările de asfaltare. Pentru repararea drumului am alocat din bugetul local suma de 800.000 de lei. în ceea ce privește iluminatul public trebuie menționat că există o problemă în rețea și nu se depistează unde este. Situația este puțin complicată deoarece transformatorul este dotat cu o fotocelulă care a- prinde și stinge becurile în

(Foto: CL) facă. Cred că autoritățile s- au scăpat de plata impozitelor prin această hotărâre de guvern”, declară Dănuț Bu- hăescu, primarul orașului.în toată Valea Jiului există mai bine de 1000 de cereri de revendicare a terenurilor, iar vânzarea lor și a clădirilor bate pasul pe loc.

Virgil Gberman (Foto: c.B.)funcție de gradul de luminozitate de afară, fapt care îngreunează cercetările. Este de asemenea adevărat că în zonă nu există maxi-taxi, dar răspunsul pe care-1 primim de la toate firmele de transport este că traseul nu e rentabil”.
Concurs

Deva (I.J.) - Concurs „Junior 8 2007” se adresează tinerilor cu vârsta între 13 și 17 ani. Pentru participarea la concurs, doritorii trebuie să găsească soluții practice, interesante și novatoare din domeniile: schimbarea climatică și eficacitatea energetică, HIV/SIDA, noi provocări pentru economia globală - drepturile de proprietate intelectuală și responsabilitatea socială a întreprinderilor și perspective pentru dezvoltarea economică în Africa. Ideile pot fi exprimate printr- o declarație scrisă de tipul G8, o prezentare PowerPoint sau un scurt film video. Data limită pentru trimiterea lucrărilor este 29 martie 2007. Dintre cei care trimit lucrări vor fi selectate opt persoane care vor reprezenta România la Summit-ul J8. Concursul final va avea loc în iunie 2007, la Heiligendamm, în Germania.

Tinerii pot participa ta concurs

Gon 632 . :România instrucțiuni pentru utilizarea gazelor naturale

Siguranța ta depinde și de tine!
Gazul natural este o sursă de energie modernă, 

eficientă, nepoluantă șl care conferă siguranță 

in exploatare.

Pentru ca siguranța ți comfortui dvs. să nu fie 

afectate, E.ON Gaz România vă recomandă să 

respectați uri set de reguli elementare de 

utilizare a gazelor.

Reguli general-?
« Utilizarea instalațiilor care funcționează cu gaz 

se face în conformitate cu instrucțiunile din 

manualul de utilizare

» Asigurarea ventilării necesare a încăperilor unde 

sunt instalate aparatele de utilizare trebuie 

făcută r:u foarte multă responsabilitate

• Funcționarea aparatelor neautomatizate, fără 
supraveghere, eswMerzisă

* Utilizarea instalațiilor nelegate ia coș este 

interzisă, cu excepția mașinilor de gătit tip aragaz

» Este .recomandabil ca în aparatele de utilizare 

care funcționează cu gaze naturale să nu se 

folosească ți alte tipuri de materiale combustibile 

(lemn, hârtie, plastic, resturi menajere), deoarece 

arzătoarele se pot defecta, ceea ce conduce la 
intoxicași cu monoxid de carbon sau chiar explozii.

« Vehicularea sau stocarea materialelor inflamabile 

în vecinătatea aparatew de utfiirare este Interzisă

WSsiin fo. . - riăiaei .foiri!

« Nu folosiți Improvizai

Una dintre cefe mai frecvente cauze ale 

accidentelor o constituie improvizațiile efectuate 

la instalațiile interioare de utilizare a gazelor 

naturale. Instalațiile improvizate cu materiale 

neacecvate, furtunuri sau țevi neomo-cgate 

reprezintă un permanent pericol de producere de 

explozii, care pot genera pieric- msteriaîe 

semnificative și chiar de . e: —

Modificările la instalațiile interioare trebuie făcute 

doar de personalul specializat al firmelor 

autorizate. Liste firmelor autorizate se găsește la 

Centrele de Relații Clienți E.ON Gaz România

» Asigurați accesul personalului nostru 

specializat pentru întreținerea Instalațiilor 

de utilizare a gazetar

Verificarea instalațiiior de utilizare a gazelor 

naturale se face la fiecare doi ani, în timp ce 

reviziile se efectuează la fiecare zece ani. 

Se recomandă verificarea instalației de utilizare 

și în cazul în care aceasta nu a fost folosită o 

perioadă mai mare de șase luni;

* Asigurați verificarea și curățarea coșurilor de 

fum de două ori pe an

Cu ocazia verificărilor sau reviziei instalațiilor, 

consumatorul este obligat să prezinte dovada 

scrisă a verificării și curățirii coșurilor de fom 

efectuată de o firrnâ specializată, dovadă 

emisă cu maxim 6 luni înainte de data verificării.

» Nu Intrațiși nu permiteți accesul copiilor în 

apropierea căminelor de vane, instalate de a 

lungul conductelor de gaz

n sițuaț-i de urgență?.

In ta căr” si-ntfo .iiiresrfe gaz, părăsiți 
imeiiiat focipes'-f, și șrsjnțșiți E.QN
Gaz ft'iifoîiii»,

Personaiui nostru vă stă la dispoziție 24 de ore 

pentru a vâ oferi ajutor specializat

* Nu folosiți flacără deschisă

« Nu fumați

* Nu utilizați instalațiile electrice

» Nu aprindeți sau nu stingeți lumina

* Nu utilizați telefonul fix sau mobil

* Nu încercați să interveniți dvs pentru 

remedierea problemei, doar personalul 

specializat, fiind abilitat să facă acest .ucu

Dispecerat E.ON Gaz România 0354 40 33 88; 0254 22 70 91

http://www.steauafc.com
urcone%25c2%25aelnfornimedla.ro
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Nominalizări Oscar

Cel mai bun film
Babe!

The Departed 
Letters from Iwo Jima 
Little Miss Sunshine 

The Queen
Cel mai bun actor

Leonardo DiCaprio, Blood Diamond 
Ryan Gosling, Half Nelson 

Peter O’Toole, Venus 
Will Smith, The Pursuit of Happyness 

Forest Whitaker, The Last 
King of Scotland

Cea mai bună actriță
Penelope Cruz, Volver

Jud I Dench, Notes on a Scandal 
Helen Mirren, The Queen

Meryl Streep. The Devi! Wears Prada 
Kate Winslet, Little Children
Actor în rol secundar

Alan Arkin, Little Miss Sunshine 
Jackie Earle Haley, Little Children 
Djimon Hounsou, Blood Diamond 

Eddie Murphy, Dreamgirls 
Mark Wahlberg. The Departed
Actrița în rol secundar

■ Campania de pro
movare a premiilor 
Oscarur a debutat odată 
cu nominalizările.Los Angeles (MF) - Academia Americană de Arte și Științe Cinematografice și rețeaua americană de televiziune ABC au început, odată cu nominalizările la Oscar, campania anuală care urmărește să-i încurajeze pe telespectatori să urmărească evenimentul, ajuns anul acesta la a 79-a ediție. ABC va transmite în direct, la 25 februarie, ceremonia de decernare a premiilor.
Audiență

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 25 februarie la Kodak Theatre din Los Angeles.... (Foto: EPA)

Adriana Barraza, Babel
Cate Blanchett, Notes on a Scandal 
Abigail Breslin, Little Miss Sunshine 

Jennifer Hudson, Dreamgiris 
Rinko Kikuchi, Babe!

Cel mai bun regizor
Clint Eastwood, Letters from Iwo Jima 

Stephen Frears, The Queen 
Alejandro Gonzalez Inarritu, Babe! 

Paul Greengrass, United 93 
Martin Scorsese, The Departed

Imagini: Associated Press © GRAPHIC NEWS

Japonia visează la OscarLos Angeles (MF) - Actrița japoneză Rinko Kikuchi, până acum aproape necunoscută în tara sa natală, a apărut brusc în lumina reflectoarelor după ce a fost nominalizată la premiile Academiei Americane de Film și ar putea aduce Japoniei primul Oscar pentru interpretare din ultimii 50 de ani.Rinko Kikuchi (26 ani) a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriță într-un rol secundar”, pentru prestația din „Babei”, în regia mexicanului Alejandro Gonzalez Inarritu, unde joacă rolul unei adolescente japoneze surde al cărei tată estecăutat de politia din Tokyo. Actrița nu este foarte cunoscută în Japonia, unde a jucat doar în filme cu buget redus, nalizarea la premiile Oscar i-a adus celebritatea.Primul și singurul premiu Oscar atribuit unei actrițe japoneze a revenit lui Nancy Umeki , în 1957, pentru rolul din producția holly- woodiană „Sayonara”. în total, cinci actrițe și actori japonezi, printre care Kikuchi, • au fost nominalizați ■ la premiul Oscar. Cel,« mai celebru dintre aceștia este Ken Watanabe. nominalizat pentru rolul din ..Ultimul samurai“. in 2003.

dar nomi-

Potrivit ratingurilor dinultimii ani, interesul audientei în vizionarea premiilorOscar a devenit din ce în ce mai dependent de cât defamiliarizat este publicul cu

producțiile și actorii care se află în cursă.Audiența premiilor Academiei de anul trecut a fost de 38,9 milioane de persoane, câștigătorul categoriei „cel mai bun film” fiind „Crash”, comparativ cu 42,1 milioane de telespectatori care au urmărit Oscarurile în 2005, când câștigătorul a fost „Mil- lion Dollar Baby”.Pentru Academie, mărimea audientei este un factor de natură să îi afecteze atât imaginea, cât și costurile percepute pentru drepturile difuzare a ceremoniei.
Schimbări în campanieîn ceea ce privește rețeaua

de
ABC, mărimea audiențeiinfluențează mai ales costurile pe care compania lepoate percepe în timpul programelor și, într-o anumitămăsură, și sponsorii pe care

emisiunea îi poate atrage.Au existat o serie de schimbări în cam- ,pania de promovare de anul acesta, iar conținutul creativ al campaniilor a fost extins pentru a face apel la dorința americanilor de a viziona filme în general și nu doar anumite filme sau actori.Campania Academiei a fost elaborată de TBWA/Chiat/ Day și adună la un loc replici din cele mai cunoscute filme de până acum. Piesa centrală a campaniei Academiei este constituită de o serie de reclame regizate deSpike Lee, în care fanii suntprezentați în timp ce spun replici din filme. CampaniaABC, elaborată in-house, o prezintă pe actrița Ellen

Ellen DeGeneres va prezenta 
ceremonia din 25 februarie.

(Foto. EP/^I pleiade de foști prezentatori ai Oscarurilor precum BillyCrystal și Whoopi Goldberg.Dintre advertiserii Oscarurilor de anul acesta fac
DeGeneres alăturându-se unei ver).parte Diet Coke (brand Coca- Cola) și Dove (brand Unile-

Recordurile ediției din acest an
■ Specialiștii au făcut o 
listă cu recordurile sta
bilite la cea de-a 79 
ediție a Oscarurilor.Los Angeles (MF) - Cu cea de-a opta nominalizare la premiile Oscar, pentru rolul din „Venus”, veteranul Peter O1 Too- le este un câștigător. Chiar dacă nu va fi recompensat cu a- ceastă distincție, va deveni actorul cu celemai multe nominalizări la Oscar care nu a fost niciodată premiat. Anterior fusese la egalitate de nominalizări cu Richard Burton.Cu cea de-a 14-â nominalizare, Meryl Streep („Diavolul se îmbracă de la Pra-

da”) este artistul cu cele mai multe selecții din istoria acestei ceremonii. Actrița este urmată îndeaproape de Jack Nicholson și Katharine Hepburn, cu câte 12 nominalizări.Kevin O'Connell, nominalizat pentru mixaj sunet pentru lungmetrajul lui Mel Gibson „Apocalypto”, este persoana cu cele mai multe nominalizări (19) care nu a câștigat niciodată. Inginerul de sunet este urmat de compozitorul Alex North și regizorul artistic Roland Anderson, fiecare cu câte 15 nominalizări.Musicalul „Dreamgiris” este primul lungmetraj nominalizat de trei ori la categoria „cea mai bună temă muzi-

cală”. Două lungmetraje animate au mai stabilit același record, „The Lion King” (1994) și „Frumoasa și bestia” (1991).Alan Arkin nu a mai fost nominalizat la Oscar de 38 de ani („The Heart is a Lonely Hunter”, 1968). Recordul îl dețineactorul Henry Fonda cu 41 de ani scurși între două nominalizări la premiile Academiei americane.Cu rolul din „Little Chil- dren”, Kate Winslet, în vârstă de 31 de ani, devine cea mai tânără actriță nominalizată de cinci ori la Oscar. Recordul anterior a fost deținut de Olivia de Havilland, care a obținut cea de-a cincea nominalizare la vârsta de 33 de ani. La acea vârstă, în 1950,

actrița făcuse deja 33 de filme, spre deosebire de Winslet care nu se poate lăuda decât cu 19.Abigail Breslin, în vârstă de 10 ani, ar putea fi cea mai tânără câștigătoare a premiului Oscar. Recordul este deținut, deocamdată de Tatum O'Neal, care a fost recompensată de Academie în 1974, pe când cu jumătate dean mai mult decât va âvea Breslin în februarie.„Borat: Cultural Learnings of Americă for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan” este filmul cu cel mai lung titlu care a fost nominalizat vreodată la Oscar: 71 de litere care formează 12 cuvinte.
TREI NOMINALIZAȚI
Los Angeles - La categoria Cel 

mai bun film de animație, față 

de celelalte categorii ale premi

ilor Oscar, există doar trei nom
inalizări. în acest an. candrdaț! 

la premiu sunt
„Cars* (. Mașini*),________________

.Happy Feet - Munbie cei maii 

tare dansator*'.____________________

.Monster House - Casa e an 

monstru*.__________________________

Câștrgătcrj 3e anj —s 

fost .Watace i Gramir <■ T*e 

Curse

■(.Wafecs ane Grpjnc. sacreia 

•epurei» ri;"
Happy Feet* .Cars' .Monster House' *:<t:'Foto EPA
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"• Final la O Șah. Maestru Internațional Codruț Florescu a câștigat Campionatul Județean de Șah, disputat în perioada 10- 17 februarie la Deva. Florescu a acumulat șapte puncte în nouă runde și a fost urmat în clasament de maestrul FIDE luliu Hegheduș cu 6 puncte cu care a remizat în ultima rundă. (C.M.)
• Alexoi la cursuri. Titi Alexoi, antrenorul formației Corvinul va participa, azi, la un curs de perfecționare cu antrenorii i din ligile I și II. „E unul dintre cele trei cursuri anuale obligatorii pentru păstrarea licenței. Era anunțat că vine Ranieri, dar nu se știe dacă va mai veni", spunea Alexoi. (C.M.)

Agresați și făcuți "țigani UE"Hunedoara (C.M.) - Fotbaliștii de la FC Corvinul 2005 Hunedoara au fost loviți și jigniți de jucătorii unei echipe din liga a IV-a din Germania în cadrul ultimului meci amical disputat sâmbătă în stagiul de pregătire din Grecia. “Au faultat grosolan, au lovit cu pumnii și picioarele, iar antrenorul lor ne numea mereu țigani UE pentru a-și întărâta jucătorii. în prima repriză au con- ts ei cu 1-0, iar după pauză am egalat noi in Dăscălescu (min. 48) și am avut multe ocazii între care și două bare. Când au văzut că îi dominăm și nu mai pot ieși din careu au exagerat cu duritățile. Atunci am amenințat că părăsim terenul, iar nemții s- au supărat și n-au mai vrut ei să joace, iar meciul s-a încheiat în minutul 65”, afirma Titi Alexoi, antrenorul Corvinului.FC Corvinul 2005 - FFB Qurstein Feld- bruck (Germania, IV) 1-1 (Dăscălescu, 48)Corvinul: Opric - Tătaru, D. Ambruș, Iri- «, Crușoveanu - R. Cristiani Pepenar,exandru Radu, Pribac, Vișan - M. Dăscălescu. Antrenor: Titi Alexoi.
BANDBAL/MBA NAȚIONALA

■ Cetate a condus a- 
proape o repriză în de
plasare pe U. Cluj, dar 
nu a știut să învingă.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@infarmniedia.ro

Deva - Handbalistele de la Cetate au demonstrat încă o dată că au potențial pentru a fi o echipă de top, dar nu au obținut un rezultat bun pentru că la fel ca în multe alte jocuri le-a lipsit profesionalismul și maturitatea. Deven- cele au făcut un joc bun, duminică, în partida din deplasare cu U. Jolidon Cluj, ocupanta locului trei în clasament, dar au fost învinse cu 33-30 (18-16), deși adversarele lor au jucat cu mult sub pretențiile poziției din clasament.“Am jucat foarte bine și am condus cu 4-2, 6-4 și chiar 11- 7, dar arbitrii le-au dat clu-

Cetate Deva a fost la un pas să învingă la Cluj (Foto: T. Manu)jencelor de trei ori acel cinci la sută care se dă de obicei gazdelor și au schimbat soarta jocului. Ne-au dezavantajat la multe faze clare, iar în repriza secundă ne-au eliminat pentru proteste trei jucătoare care au comentat deciziile lor evident nedrepte. Dacă ar fi fost un arbitraj corect, am fi câștigat lejer. Sunt totuși mulțumit de felul cum s-au mobilizat jucătoarele și

de faptul că am marcat 30 de goluri pe terenul echipei depe locul trei”, comenta Florin Pera, directorul sportiv al echipei devene.
Indisciplină și nepăsareO cu totul altă părere despre meci a avut însă Marian Muntean, președintele clubului devean, care este încă supărat pe echipă după remiza de la Timișoara. “Da

că echipa juca cu adevărat bine trebuia să învingă chiar cu arbitrajul ăsta ușor nefavorabil, pentru că U. Cluj a jucat foarte slab. Dar în afara unei singure scheme, Cetate n-a arătat nimic, fiind slabă în defensivă și zero la capitolul portarilor. în plus, atitudinea unor jucătoare a fost ca de obicei condamnabilă. Cele trei eliminări pentru proteste s-au încasat aiurea, pentru indisciplină și proteste nejustificate. Iar Poenaru și Dobca, despre care am informații că au semnat deja cu alte echipe pentru că sunt la final de contract, nu au fost cu gândul la meci, ci la planurile lor de după despărțirea de Cetate”, afirma finanțatorul devean.Muntean a precizat că în perioada de întrerupere a campionatului care urmează e posibil să se renunțe la unele jucătoare și să fie adus și un nou antrenor.
lacob, victorios în Italia
■ Jucătorul Corvinului 
a câștigat cu naționala 
under 19 turneul Roma 
Caput Mundi.Hunedoara (C.M.) - Internaționalul de juniori Alexandru lacob, legitimat la FC Corvinul 2005 Hunedoara, a câștigat cu echipa națională de juniori „U-19” a României al cărei căpitan este, turneul „Roma Caput Mundi”, desfășurat în perioada 12-17 februarie în Italia. Naționala tricoloră, antrenată de Florin Cheran, s-a impus, sâmbătă, pentru a doua oară consecutiv în finala turneului din Italia, ajuns la ediția a IlI-a. România a bătut, în ultimul act, cu scorul de 1-0, echipa Letoniei care a câștigat o grupă din care au mai făcut par-

te Italia, Slovenia și Rusia. România a jucat la turneul Roma Caput Mundi patru meciuri, în care a înscris șase goluri și nu a primit nici u- nul, dovadă că apărarea a fost coordonată perfect de căpitanul Alexandru lacob de la Corvinul.în cele trei partide din grupe, tricolorii au învins cu 2-0 selecționata colegiilor din Anglia, cu 1-0 naționala similară a Greciei și cu 2-0 echipa de tineret a clubului Lazio. “Alexandru a fost monitorizat și la acest turneu de reprezentanții clubului Inter Milano, dar și de alte cluburi interesate de transferul său. El va ajunge la Hunedoara azi și se va alătura coechipierilor săi de la FC Corvinul”, afirma Vaier lacob, tatăl fotbalistului hunedorean. lacob a câștigat cu naționala under 19 turneul de la Roma

"Faultați" de FRF
Petroșani (C.M.) - Practicile lipsite de fair-play ale FRF și LPF nu s-au schimbat nici după alegerea lui Mircea Sandu în CE al UEFA, dovadă că echipele mici sunt în continuare dezavantajate în fața celor puternice. Astfel, Jiul s- a trezit că trebuie să joace meciul cu Dinamo, din etapa a XX-a a Ligii I, luni, 26 februarie, nu sâmbătă sau duminică când se joacă celelalte meciuri ale rundei. “Ne deranjează și ne dezavantajează că am fost programați să jucăm luni. Cei de la Dinamo nu ne-au contactat să ne întrebe dacă suntem de acord. Ne-am trezit în fața faptului împlinit” a declarat, George Boboc.

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

Dunărea Brăila - Astral Buzău 25-24; U Jolidon Cluj - 

Cetate Deva 33-30; Univ. Timișoara - HC Zalău 25-28; 

Rapid CFR Bucureștia - Oțelul Galați 28-28; Oltchim 

Rm. Vâlcea - HCM Roman 37-23; Mureșul Tg. Mureș 

- Rulmentul Brașov 17-31. Partida HCM Baia Mare - 

Tomis Constanța a fost amânată.___

Vrei ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă in 27 februarie:

JURNAL

pentru ca oricând ai nevoi* 1-? nani! Fă-ți un
■il! abonament cu minim o lună și participă la concurs cu copia după

SIMPl

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.

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 20 14 0 6 578-521 28

4. Dunărea Brăila 20 12 1 7 560-502 25

5. Tomis Constanța 19 12 1 6 48446-3 25

6. Astral Buzău 20 11 0 9 584-523 22

7. HCM Baia Mare 19 11 0 8 493-471 22

8. Cetate Deva 20 8 3 9 521-514 19

9. HCM Roman 20 8 2 10 517-559 18

10. Oțelul Galați 20 8 1 11 488-487 17

11. HC Zalău 20 5 3 12 464-542 13

12. Rapid CFR 20 5 1 14 507-569 11

13. U. Timișoara 20 1 2 17 488-712 4

14. Mureșul Tg. M 20 0 0 20 443-658 0

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

o carieră de succes:

DEVASAT
SNOP O N

mailto:ciprian.marinut@infarmniedia.ro


luni. 19 februarie 2007
• Victorie. Echipa Steaua București s-a impus, duminică, pe patinoarul Mihai Fla- maropol, cu scorul de 6-1 (2-1, 4-0, 0-0), în fața formației SC Miercurea Ciuc, în ultima etapă a Campionatului Național de hochei pe gheață.Pentru oaspeți a marcat Moldovan, în minutul 2, în timp ce golurile Stelei au fost înscrise de Timaru '17, '28, Baszilidesz '20, Nicolescu '33, Georgescu '34 și Geru '39.

Cel mai bunBucurești (MF) - Fotbalistul Giani Kiriță a fost integralișt în meciul câștigat de Gazian- tepspor, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), în fața echipei Galatasaray, în etapa a XXI-a a campionatului Turciei, și a fost desemnat de cotidianul Hurriyet între cei mai buni jucători ai partidei.
Mai departe

Constanța (MF) - Handbalistele de la CS Tomis Constanța s-au calificat în sferturile de finală ale Challenge Cup, după ce au învins formația elvețiană TV Uster, cu scorul de 35-24 (17-7), în manșa secundă a optimilor de finală.Antrenorul Dumitru Muși a folosit următoarele jucătoare. Avram, Rombescu - portari, Ma- teescu (7 goluri), Pârâia- nu (4), Rusu (2), Crăciun, Georgescu (3), Du- rac (2), Drilea (9), Strun- garu (2), Druțu (4), Borcan, Stoica (2).

Muși, fericit (Foto: FAN)

k

CWAffl«. SMBT /»

Poloist"
4

Cosmin Olărolu 
(Foto: FAN)

Programul 
SteleiBucurești (MF) -i Steaua București va pleca miercuri, 21 februarie, la orai 09.00, cu o cursă î charter, spre Spania, i în vederea meciului Î retur cu FC Sevllla, î din 16-lmile Cupei î UEFA.I Tot miercuri, la ora 18.30, Cosmini Olăroiu va susține I conferința de presă ; dinaintea partidei cu i FC Sevllla, iar la ora * i 19.00 jucătorii vor I efectua antrenamen- î tul oficial pe stadion. I După partida de joi, jucătorii steliști vor efectua un antrenament la Sevllla iar întoarcerea în România este prevăzutăi pentru ora 20.0Q.

unui sondaj de opinie realizat de cotidianul Correio da Manha, suporterii portughezi sunt împărțiți în egală măsură, pro și contra, numirii tehnicianului Jose Mourinho la cârma reprezentativei lusitane. în vârstă de 44 ani, Mourinho este pe cale de a renunța la Chelsea, echipă aflată în „umbra” lui Manches- ter United în Premier League. (Foto: fan) ?
LIGA 1, ETAPA A XX-A
București (MF) - Vineri, 23 februarie______________________

Oțelul Galați - Unirea Urziceni (ora 14.00, Telesport) 

Poli lași - FC Național (ora 19.00, Telesport),

Sâmbătă, 24 februarie_______________________________________

K Argeș - Universitatea Craiova (ora 14.00, Telesport) 

CFR Ouj - Ceahlăul Piatra Neamț (ora 14.00, Național 

TV)______________________
FanJ Constanța - FC Vaslui (ora 16.00, Kanal D).

Dteeifr 25 fefruarie______________________________________
Gtora fcfrQ - ftndtri Tărqu Jiu (ora 13.00, Telesport) 

Stea Baoate - UTA Arad (ora 14.00, Național TV,

»stete Nhnote rin Oradea)

5»> - Roi Taripan (ora 20.00. Kanal D,

tei, Ste

Orase ímciM MaitnlLQ. Mere 1).

■ Naționala țării vecine 
a câștigat Turneul Cam
pionilor, disputat la Cluj- 
Napoca.Cluj (MF) - Naționala de polo a Ungariei, dublă campioană olimpică, a câștigat Turneul Campionilor de la Cluj, fiind neînvinsă în cele patru meciuri disputate, ultimul în compania echipei României, care a cedat, duminică, cu scorul de 3-12 (1-4, 0-2, 0-1, 2-5). Ungaria și-a demonstrat clasa la turneul de la Cluj, meciul cu România părând a fi unul școală pentru elevii lui Kemeny Denes. Apărarea a fost punctul forte al ungurilor, care au primit doar un singur gol în primele trei reprize și jumătate, in timp ce ofensiva României a ratat numai în prima repriză șapte atacuri, plus o aruncare de la 5 metri. La meci au a-sistat și câteva zeci de suporteri maghiari, care au încins spiritele în prima repriză, fiind nevoie de intervenția jandarmilor pentru a liniști cele două galerii. Ungaria a Încheiat partida victorioasă, cu scorul de 12-3, proporțiile fiind limitate și de intervențiile salvatoare ale portarului Dragoș Stoenescu. Reprezentativa României nu a învins niciodată formația Ungariei, considerată cea mai

nguri, pe val

de la Cluj (Foto: EPA)bună din lume. Antrenorul Ungariei, Kemeny Deneș, a declarat că România este una dintre pretendentele la o medalie mondială, la Melbourne. „Cred că astăzi, echipa noastră a arătat de ce este în stare. România a fost lipsită de aportul a 4-5 jucători de bază, care, dacă erau prezenți, meciul era mult mai echilibrat. De când Vlad Hagiu a preluat echipa, aceasta este in

ascensiune și mă bucur pentru el, fiind un prieten bun al meu. La Campionatul Mondial se bat pentru medalii cam 6-7 echipe, printre care văd și România. Cine este dublu campion olimpic, dar se teme de cineva, mai bine să stea acasă”, a declarat Deneș.La polul opus, tehnicianul naționalei noastre, Vlad Hagiu, s-a arătat nemulțumit de proporțiile scorului cu Unga

ria. „Sunt principalul responsabil pentru această înfrângere lamentabilă. Ne-au bătut foarte rău, dar să nu uităm că jocurile de acest fel cu echipe puternice, ne ajută enorm să învățăm și să corectăm gre^A Iile înainte de Mondiale. Hr acest turneu, băieții au dat totul și sper ca la Mondiale, echipa să meargă așa cum îmi doresc”, a precizat Vlad Hagiu.
Decizie irevocabilă a lui Floroiu

Constanța (MF) • Președintele Federației Române de Atletism, Ilie Floroiu, a declarat, vineri, agenției MEDI- AFAX, că decizia de a demisiona de la conducerea acestui for este irevocabilă, el urmând să renunțe la fUncție după Campionatele Europene de atletism în sală, de la Birmingham (Anglia). „în a- cest moment, decizia mea este irevocabilă și nu văd nlciun fel de aspect care ar putea să mă facă să revin asupra ei, pentru că mentalitatea anumitor persoane nu poate să se schimbe de la o zi la alta. Nu sunt mulțumit de modul cum decurg lucrurile în cadrul federației și nu se mai poate face nimic până în martie”, a spus Floroiu.Oficialul a menționat că a

Andrei Voronin Fte m

Floroiu dezamăgit da colaboratoridecis să rămână în fUncție până la Campionatele Europene de atletism în sală, din perioada 2-4 martie, numai la insistențele președintelui Agenției Naționale pentru Sport, Octavian Belu. „I-am comunicat și lui Octavian Belu decizia mea și doar la rugămintea
La Liverpool

Berlin (MF) - Atacantul ucrainean Andrei Voronin a anunțat că va pleca în luna iunie de la Bayer Le- verkusen, urmând să se alăture formației Liverpool, informează AFP.Voronin, în vârstă de 27 de ani, susține, în cotidianul Kolner Express, că a semnat un contract pe patru sezoane cu gruparea engleză.„Este cu adevărat cel mai înalt nivel și asta corespunde cu ceea ce căutam”, a declarat atacantul care evoluează la Leverkusen din 2004.Voronin a participat în vara trecută la Cupa Mondială cu Ucraina și numără 36 de selecții în naționala pentru care a marcat trei goluri. Ajuns de la Odessa în Germania în 1996, Voronin a mai jucat la Borus- sia Moncbengîadbach (1996- 
2000), FSV Mainz (2000-2003) 
și FC Koin (2008-2004).

dânsului am hotărât să amân înaintarea demisiei până după Europene. Eu am promis anumite lucruri când am fost ales președinte al FR de Atletism și. sunt un om de cuvânt. Nu pot înșela încrederea celor care m-au ales", a mai spus Floroiu.

Incidente
Buenos Aires (MF) - Meciul NewelTs Oíd BoySÎ - River Plate, din etapa? a Il-a a turneului Clausura, din campionatul Argentinei, a fost scurtat cu două minute din cauza incidentelor din tribune, sâmbătă, la Rosario, fiind încheiat cu scorul de 2-1 în favoarea formației River Plate, informează AFP. „Măsurile de securitate nu mai erau asigurate”, a declarat arbitrul după ce a fluierat finalul meciului cu două minute înainte de terminarea minutelor de prelungire, în timp ce pe teren se aruncau diferite obiecte.

Record mondial pentru Phelps
Mlssouri (MF) - înotătorul american Michael Phelps și-a îmbunătățit propriul record mondial în proba de 200 metri fluture, sâmbătă, în cadrul reuniunii de natație de la Columbia (Missouri), informează AFP. înotătorul, câștigător a șase medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Atena în 2004, a fost cronometrat într-un minut, 53 de secunde

și 71 de sutimi, la Columbia (vechiul record era de 1:53.80 și a fost stabilit la 17 august 2006, la Campionatele Pan Pacific de la Victoria, în Canada).Este pentru a patra oară când Phelps, în vârstă de 21 de ani, îmbunătățește recordul în proba de 200 de metri fluture, începând din anul 2001 (1:54.92).

(Foto: FM»
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Vând ap. 2 camere (03)
• confort 1, zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)

• Deva, Al. Straiului, bl. 61, etaj 3, centrală 
termică, ușă metalică gresie, faianță 
balcon închis, preț 70.000 ron. Tel. 
0788/176630. (1/16.02)

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

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorlzări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. CD
• 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)
• semidecomandat, contorizări, repartitoare, 
balcon închis, et 3, zona Aleea Păcii, preț 125000 
ron, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
- decomandate, contorizări, balcon închis, fără 

^Junătățiri, et. 3, bulevardul Decebal, preț 
«Soo euro, tel. 0740/210780. (Al)

• zonă idtracentrală, et 2, semidec., amenajat. 
CT, termopane, gresie, faianță parchet instalații 
sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)

• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol șl 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• Mtaendui, et 4, dec., balcon, CT, parchet, 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent, btocuie Mintiei, st=60 mp, amenajat 
modem, Ct instalații noi, parchet gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)

• irgeNt zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări modeme, centrală termică preț 
80000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• i»ge"t ana Bălcescu, dec, balcon, etaj inter
mediar, bloc cu 4 nivele, preț 1443X10 RON, neg, 
tel. 0740/013971. (A2)

• ugert, mu Micro 16 etaj intermediar, 
balcon, preț 60000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• agent, 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, gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Kogălnlceanu, etaj 3, balcon, termopan, 
parchet, bine întreținut, ocupabil din data 
achitării integrale, preț 120.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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)

• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

• etaj t încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje, 
Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400. 
0720/387896,0751/573684. (A5)

• contorizări, parchet, repartitoare, balcon. 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușăr etalică parchet, lulyi Maniu, preț 
3SO0O euro? neg.,- tei. 223400. 0720/387896, 

0751/573684. (A5)

(79748)__'

Vrei să cumperi casă 
S" apartament 

"> Ungaria?

• balcon inchis, beci, parchet, contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec, 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324 (A7)

• zona Lic. Auto, dec, et 3, C.T, parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Hață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CTcu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie,
faianță termopane. parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8) -o
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)

• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317314. 
(A9)

• dec, camere cu parchet, CT, termopane, bala 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)

• dec, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidHsrMndatt. amenajat modem, 
preț negociabil tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
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• Dricor incrs.
preț ncgoaatA zmâ ceti Mi, «ton 
«254®lMOraM>«U»OWlSfcŒ.(MO)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• agat Bm* plata imediat tet 215212 (Al)
• tata«** apartament 2 camere. In Deva, 
orteeza no b etaj, se oferă preț bun, 
piața imediat cu sau firi amenajări, se oferă de 
la 55400 ren până la 42000 euro, tet 0730/474275, 
0740/535095. (*4)

Vând ap. 3 camere (05)

• AeegmanMa, M 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. 
(9/1342)

• Diva, McM Dalai, parter înalt, bloc tip 
vtă, 2 băl 2 balcoane mari, htcNie, 
cenMâ termică, uni boxă, pMNMate 
meMardara, et 14¡mp, fără Intermediari. 

T* ra/JlMOi 0725/131607. (1V1542)

• ■ga<doceBanMe. mooeat totul nou
• zona Sata Sportivilor. Deva. bl. Al, preț

i î 38400 etro, negociabil. Tel. 0721/421955.
i : acmffi)
(

o decomandate, 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică, termopane, parchet, gresie + faianță, 
et 2. zona Piață, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, zona G. Enescu, etaj 1,2 băi, 
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)
o dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 rnld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3) 
o dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Micro 15, etaj 1, contorizărit, igienizat 
total, preț 81.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
o 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)

■ COLABORATORI PUBLICITATE
* COLABORATORI REPORTERI ARTICOLE
TELEFON: 0721/079.674
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• decomandate, 2 băi, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Eminescu. preț 210.000 ron, negociabil, accept 
credit ipotecar, tel, 0723/251498, 0745/302200. 
232809. (A4)
• cu garai, st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
Intermediar, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță, 3 balcoane, 2 băi, poziție 
deosebita, zonă liniștită, preț 80.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809, (A4)

• dec, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Gojdu, semidec, et. 1, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tei. 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 Traiar 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, bala (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. 231.800. (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală BRAD. 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon j 

0254/613366,0788AXL49Q, 0788/158483. (A10)
• ta< 2 terase incfase. zona & prețnegooaM, 
telefon 0254/513366,07884340.490,0788058483. 
(A10)

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9'

Vând ap. 5,6 camere (09)
■ urgent Deva, scară interioară, amenajat occi
dental, centrală termică garaj 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. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)
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Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron, până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275.0740/535095. (A4'

Vând ap. 4 camere (07)
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• decomandate, 2 bă, 2 balcoane, contorizări, 
st 104 mp, zona Quasar, et. 2, preț 2,450 rnld., 
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 rnld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrală decomandate, 100 mp, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095, (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303.(A5)
• dec, etaj 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• etaj 1, contorizări. balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona pare, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Cairpați, dec, etaj 1, neamenajat, liber, preț 

175.000 lei, tel. 206003, 230324. (A7)
• zona Miorița, dec, C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro. tel. 0746/779288. 
(AS)

• cată In Slmeria, preț 97.000 euro, negociabil,
2 corpuri, toate utilitățile, centrală termică 
garaj, teren, anexe, 1026 mp. Tel. 0788/507819. (T)
• 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, tămpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență, 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel.223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină garai, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=4O0 mp. preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• ceMtoacfe MB, P+M, living, bucătărie, 2 băi.
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcția 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)

• kiSântuhahn, 5 camere, bale, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.776. (A9)

• urgent, In Deva, zonă centrală 3 camere, baie- 
bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, garaj, 
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 și pe lemne), garaj, 
anexe, ST=800 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), 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. 
Tudorănești, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

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

• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)

• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tei. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
P7R8/040.4Q0,0788/158481. f A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Slmeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)
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• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, preț 21.000 
euro, neg, tel. 231.80 740/317314. (A9)

• casă da vacanță, 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

Cumpăr garsoniere (20)

Vând garsoniere (19)
• Deva, zonă liniștită etaj 2, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări complete, 
preț 57000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, samldacomandata, superamenajată 
mobilată bloc acoperit cu tablă zona Gojdu, 
preț 75000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• Zamflrascu, amenajată dec., izolare, preț
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 1, dec., contorizări, zugrăvită, preț 
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, etaj intermediar, centrală 
termică, mobilată preț 30.700 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Miorița, etaj intermediar, balcon, contorizări, 
preț 75.600 RON, tel, 221712,0724/305661. (A2)

• dec, bucătărie, bale, faianță gresie, balcon, 
CT, suprafață 35 mp, mobilată, bd. Decebal, preț 
30.700 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, etaj intermediar, zona Gojdu, preț 76.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, suprafață 42 mp, etaj 4, zona G. Enescu, 
preț 97300 RONj tel. 074V154401,227542, seara

• caMrt câMa, 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, et 1, bucătărie, bale, apometre, preț 
78.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dade, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată, contorizări, preț 28000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• urgent, semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, șt=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (Ă3)

• 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)
• doc, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

• dec, compusă din hol, cameră bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• de lux, complet mobilată și utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zona ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie,' 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)

• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)

• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 

0746/779288. (A8)

• foarte urgent, garson.,., ■- 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, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând alte imobile (27)
■ Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telef^k 
0254/613.366,0788/« J.490. ¿8/1*8483. (A?

Vând terenuri (21)

• 3000 mp teren intravilan ia intrarea în Bejan, 
pe drumul spre Brad, preț 7 euro mp, fs 30 m, gaz 
și curent la poartă Tel. 0730/228812. (T)

• grldnâln Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)

• pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)

• Intravilan, Dtva, DN 7, vad deosebit, 900 mp, fs 
40 m, apă gaz, curent, canalizare, 90000 euro 
negociabil, tel. 0722/564004. (Al)
• b*M«an, zona la Roci, st 800 mp, fs 17 rre.'nsî’ 
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 [/— 
casă facilități: apă curent gaz, acces din druQe 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3) ’

• In Deva, zona Eminescu, parcelat de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideal 
pentru investiție, construcție casâ sau casă de 
vacanță, zona Brănișca, deschidere direct la 
strada, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 
0740/535095,0723/251498 (A4)

• lntra>lan, h zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688 (A5)
• at=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• Intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• kitravBan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)

caută DIRECTOR GENERAL
în vederea angajării pentru o firmă franceză ce 

se va implanta în județul Hunedoara.Cerințele postului sunt:- inginer electronist- cunoștințe de limba francezăFirma este specializată în producția de cartele electronice.Cei interesați pot timite CV și scrisoarea de intenție la: S C. Nodes-lnvest SRL Deva, str. Victor Șuuga. nr. 1 DA cod poștal 330161, tel. 0742/775.145, fax: 0254/235822, email: septimiu lascauaanorom.ro
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S.C. PRIMA 
TELECOM SRL 

( DEVA, 
constructor autorizat J 
Electrica, angajează 

inginer cu experiență 
în construcții și 

reparații LES Șl LEA 
0.4-50KV.

Salariu motivant.
De asemenea anga

jează femeie de 
serviciu.

Relații la telefon 
214777; 

0727/199822.
(79EB
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CONSILIER SUPERIOR
Condiții de înscriere: Stutfi superioare de lungă durată cu diploma de licență 

sau echivalent; Cunoștințe operare PC; Cunoașterea unei limbi de circulație 
internațională.

Concursul se va desfășura în data de 1.03.2007, la sediul Direcției Județene 
pentru Tineret Hunedoara, str. Andrei Șaguna, nr. 14, Deva, la ora 9.30.

Relații privind condițiile și documentele necesare pentru tacrieri, precum și 
bibliografia de concura se pot obține, la sediul BIT Hunedoara, telefon: 214448.

. (80524)

• htravlan In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231500,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhtan spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• bitravflan Deva, zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă Intra 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511,776. (A9)

• Brad, intravian, 22 ari, pe șosea Brad-Crișcior, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în sat 
Dudești (Dealul Mare) preț atractiv telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad • Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490.0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040490,0788/150483. 
(A10)
• Brad - 05 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanțe, la șosea, pe malul Arleșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)

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

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. 0742/290024,23206a (A3)
• ofer pentni 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 Mârâștt, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15™n »nm toi n7 ' 786578. (A8)

imobile chirii (29)

• garsoniera, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună. tel. 215212. (Al)

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

Ok • Deva, Bulevardul Decebal, zona Piață 20 mp, 
^"250 euro/lună tel. 0722/564004. (Al)

• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060 
(A3)

• garsonieră dec, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat balcon închis, lavabil, faianță 

gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• amenajat 5=434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vânzări spatii comerciale 
(25)

• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă funcționabil, ocupabil imediat,

' 28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

• 45 mp, Deva, zonă centrală, preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796.(Al)

Auto românești (36)

• 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, stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel «»/WM75. (T)

Auto străine (37)
• vând Otroen C3, af 2003, vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cielo plus diferență. Tei. 
0744/125690. (T)
• vând Votoo 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)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mu 1 de plantat cartofi, mașină 
desci >fi, sitoare centrifugă L80m. 
mașină de erbicidat de 450 litri și un scuter 
Honda Lead. Tel. 0723/378752. (3/1252)

• vând tractor U 650, cu cabină și plug nemțesc 
stare bună de funcționare, preț 13500 ron. TeL 
0741/162800,0722/642648 (T)

Piese, accesorii (42)
• vândmotorOpelKadt vemc. 1200 cmc, oret 
negociabil. Tel. 0720/507557

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. (T) 

Garaje (43)
o vând urgent garaj metalic din tablă zincată. 
Tel ”9611 «40/953297 ÍT)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pord și purcei, preț 3,5 lei/kg. Tel. 
0724/090025. (13/15.02)

Altele (61)

• cumpăr pa» m de lemn, noi și cu defecte, ofer
12 ron/bucată. Tel. 0746/959234. (10/9.02)

Prestări servicii (72)
• Fundația Munci Deva organizează cursuri de 
calificare: zidar, tâmplar, tapițer, brutar- pățise r, 
bucătar, ospătar, vânzător, lucrător social, 
operator RTV, operator calculator. înscrierile se 
fac până la 23.02. Tel. Deva 216138,0722/358138; 
Petroșani 0724/559342; Orăștie 0748/143983. 
(13/14.02)
• SC IMFOMIN SA Deva, tel. 213915, 214433, 
214718. organizează cursuri de operator calcu
lator electronic și rețele (11/14.02)

• imdftoz knb* germană și engleză, orice 
nivel Tel 0721/419130. (41U2)

• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia. Germania, Franța, Belgia Anglia 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• tramport marfă mobilă materiale mstrucții, 
local și în țară cu camion acoperit de 3,51 util, 
dimensiuni 6/2,40/2,40. Tel. 229611,0740 «=” 
(T)

Oferte locuri de muncă (74)
• societate comentai* angajează contabil cu 
experiență, salariu net L500 ron. CV la fax 
214341. (5/1252)
• ooctetata comerofeta angajează persoană cu 
studii tehnice pentru postul de referent vânzări, 
în Deva; se oferă salariu atractiv. CV-urile se vor 
depune la acresa oin Calea Zarandulu, bl. 49/26 
sau telTfax 0254/215311. Tel. WSbW7819. 
(2/1552)
• itatata, Pot*. 1 post data limită 3153. 
tel. 213244, Intre orele 9-16
• agst CMMrttal Deva. 10 posturi data limită 
2452-tel 213244 intre orele 9-16
• agrari cerarareta. Hațeg. 1 post data Omitâ 
2852, tel. 213244, între orele 9-16
• agent comorotal Hunedoara. 1 post data 
limrtâ 2852, tel 213244, între orele 9-16
• agrari contactări și achiziții. Deva, 1 post data 
limita 23.02, tel. 213244, Intre orele9-16
• agrari contractai și achlzițlii, Călan, 2 posturi, 
data limită 15.03., tel. 213244, Intre orele 9-16.

• agent de asigurare, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04., tel. 213244, Intre orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
Inetrvenție, Petroșani, 1 post, data limită 28.02., 
tel. 213244, Intre orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Brad, 2 posturi, data 01.04., tel. 
213244, între orele 9-16.

• agent de pază co'ntrol acces, ordine și 
intervenție, Brad, 4 posturi, data limită 28.02., tel. 
213244, Intre orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
31.03., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.03., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 8 posturi, data limită
3153., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Petroșani, 3 posturi, data limită
2802., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent de turism, Deva, 1 post, data limită
2802., tel. 213244, între orele 9-16
• agent knebMar, Deva, 1 post, data limită 12.03., 
tel. 213244, între orele 9-16

• agent pază în incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 28.02., tel. 213244, între orele 9-16

• agent servicii client, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02., tel. 213244, între orele 9-16.

• agent vânzări, Deva, 1 post, data limită 23.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al S.C, COMAT DEVA S.A., 

cu sediul în Deva, Str. Depozitelor nr. 5, înmatriculată la 
ORC Hunedoara - Deva, sub nr. J 20/54/1991, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 
22.O3.2OO7, începând cu ora 10:00 și Adunarea Generală 
Extraordinară a Acționarilor la aceiași dată începând cu 
ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși 
în Registrul Acționarilor la data de 16.03.2007, cu 
următoarea ordine de zi:

I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație, 
privind situația economico-financiară pe 2006. pe baza 
bilanțului contabil și contului de profit și pierdere;

2. Raportul comisiei de cenzori privind activitatea 
economico-financiară a societății COMAT DEVA SA 
pentru anul financiar 2006;

3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierdere al societății COMAT DEVA S.A. pe anul 2006. de 
către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sooetăț?

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2007;

5. Alte probleme care intră în competența de aprobare 

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

II Pentn, Adunarea Generală Extraordinară a Acționa

rilor

1. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Divizare a 

S C. COMAT DEVA SA;

2 Alte orooeme care intră în competența de aprobare 

a Adunări GeneTie Extraordinare a Acționarilor societății.

in căzu neheepino cvorumului. Adunarea Generală 

OnSrară a Acșorwtor S.C. COMAT DEVA S.A., va avea 

soc a saa se 23 33 2007, începând cu ora 10:00. iar 

Aou-area Geneaă Exsraordnară a Acționarilor va avea 

cc a aceeaș aaO. hcecând cu ora 13 OO. in același loc ș 

2— ace^s □rflne fle z

HERAL CONSULT IRURL Orăștie, lichidator al SC 
ALEXCOM SRL - în faliment, cu sediul în Orăștie, str. Erou Ovidiu 

Munteanu, nr. 15, anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor 

active situate în Orăștie:

- Sediul administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă animale, 

post trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate în Orăștie, str. 

Erou Ovidiu Munteanu, nr.15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 

(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/1; 3242/1; prețul de pornire a licitației este 

de 179.850 Ron + TVA;

- Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate 

în Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr.15, înscrise în CF nr. top 

4670/7, nr.top (3243/Vb/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a 

licrtapei este de 170.500 Ron + TVA;

Licitația va avea loc în data de 23.02.2007, ora 12.00, la sediul 

Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire 

a Ictapei și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. 

Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți și 
ooare fl găsn la sediul lichidatorului în Orăștie; str. N. Bălcescu, nr.4¿ — 

ze. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241. |

• tastei De-a 1 txst. oara ir-rtâ Z352. 
ta 2132*4 rr orete 9-16.
• ageri tasâri. Deva. 2 posturi, data limită 
2<C2_ tel 213244, între orele 9-16
• ageri vânzări. Hațeg. 5 posturi, data limită 
05.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• ageri vânzări, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 31.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• ageri vânzări, Hunedoara 2 posturi, data 
limită 31.03, tel. 213244, între orele 9-16.

• ajutor ospătar, Deva 1 post, data limită 25.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• ajutor ospătar. Deva 4 posturi, data limită 
18,02, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 28.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 28.02,, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 03.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Deva, 2 posturi, data limită 
23.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 18 posturi, 
data limită30.04, tel. 213244, între orele 9-16.
• angajăm cioban în comuna Hărău. Relații la 
tel. 0724/090025. (5/13.02)
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.03., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• arhivar, Petroșani, 1 post, data limită 28.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață, Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• asistent de cercetare ■ economist în 
marketing, Deva, 1 post, data limită 25.02, tel. 
213244, între orele 9-16.

• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent manager, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02, tel. 213244, între orele 9-16,
• asistent manager, Vulcan, 1 post, data limită 
22.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 2 posturi, 
data limită 20.02, tel. 213244, între orele 9-16.

• asistent medical generalist, Hațeg, 1 post, 
data limită 28.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.03, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03, tel. 213244, între orele 9- 
16.

. • asistent medical generalist, Petroșani, 3 
posturi, data limită 28.02, tel. 213244, între orele 
9-16.
• asistent personal al persoanei cu handicap, 
Călan, 1 post, data limită 20.02, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• asistent personal al persoanei cu handicap, 
Lupeni, 1 post, data limită 28.02, tel. 213244,între 
orele 9-16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.03, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data 25.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 18.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 27.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bannan, Deva, 2 posturi, data limită 1852-tel. 
213244, între orele 9-16.

• bvman, Hunedoara, 1 post data limită 30.03, 
teL 213244, intre orele 9-16
• basm Htatasro. 2 posturi, data limită 
1104. teL 213244, înce orele 9-16
• briiriri Nsttasro. 2 posari. data limită 
2802. tel 2132*4 între orele 9-16
• briririt Matasra 2 postul. data limită 
3UB. tel 2132*4 între orele 9-16
• benmaSbMritlpostdatalimită 3003, tel. 
213244, între orele 9-16.
• briman, Sbmrtu, 2 posturi, data limită 3001 
tel. 213244, între orele 9-16.
• betonbt, Brad, 1 post, data limită 28.02, tel. 
213244, între orele 9-16.

• betontot, Deva, 10 posturi, data limită 14.03, 
tel. 213244, între orele 9-16.

• botanist, Deva, 18 posturi, data limită 23.02, 
tel. 213244, între orele 9-16, calificat
o botanist, Hațeg, 2 posturi, data limită 28.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
o biolog, Deva, 1 post, data limită 19.02, tel. 
213244, intre orele 9-16.
o bobinator mașini electrice rotative, Lupeni, 5 
posturi, data limită 19.02, tel. 213244, între orele 
9-16.
o brancardier, Petroșani, 4 posturi, data limită 
28.02, tel. 213244, între orele 9-16.
o brancardier, Petroșani, 6 posturi, data limită 
28.02, tel. 213244, între orele 9-16.

o brutar, Brad, 1 post, data limită 28.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
o brutar, Deva; 4 posturi, data limită 18.02, tel. 
213244, între orele 9-16.

o brutar, Orăștie, 1 post, data limită 19.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucâtar-șet Simeria, 1 post, data llmltă.30.03., 
tel. 213244, între orele 9-16.

e bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.03, tel. 
213244, între orele 9-16.
e bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 20.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 25.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 23.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 28.02, tel. 
213244, între orele 9-16.

>
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• badte, Pebfa. 1 post data limită 2852- tel. • croitor, Deva. 50 posrun, data limita2602. Tel.
213244, intre orele 9-16 213244, orele 9 ■ 16
• bncâtar, SbMrâ. 3 posturi, data limită 3003- ■ • croitor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.04. 
tel 213244, între orele 9-16
• cameristă hotel Deva, 2 posturi, data limită
1802- tel. 213244, între orele 9-16
• camerista hotel Orăștie, 1 post data limită
2802- tel. 213244, între orele 9-16.
• casier, Brad, 1 post, data limită 31.03., tei.,
213244, între orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 05.03., tel.
213244, între orele 9-16.
• ceaprazar-șepcar, Deva, 6 posturi, data limită
2852-tel. 213244
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1
post, data limită 3153- tel. 213244, între orele 9-
16.
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită
3153-tel. 213244, între orele 9-16.
• contecțlonar-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04., tel.
213244, între orele 9-16
• contecțloner-aMmblor articole din textile,
Brad, 12 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecțloner-aMmblor articole din textile,
Brad, 4 posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele
9-16.
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244,
orele 9-16.
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 28 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244,
orele 9-16
e contecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 5 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244,
orele 9-16.
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244,
orele 9-16.
• contecțloner-aMmblor articole din textile,
Hațeg, 8 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244,
orele 9-16.
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03., tel. 213244,
între orele 9-16
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 19 posturi, data limită 28.02., tel.
213244, între orele 9-16
• contecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 49 posturi, data limită 3153- tei.
213244, între orele 9-16.

• contecțloner-asamblor articole din textile,
Lupeni, 1 post, data limită 2802- tel. 213244, Intre
orele 9-16.
• contecțloner-aMmblor articole din textile,
Lupeni, 4 posturi, data limită 05,03., tel. 213244,
între orele 9-16.

• contecțloner-aMmblor articole din textile,
Petri la, 2 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecțlonor articole din piele și înlocuitori,
Brad, 5 posturi, data limită 31.03., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• contecțloner cablale auto, Deva, 15 posturi,
data limită 28.02., perioadă determinată. Tel.
213244, orele 9-16.
• contecțloner cablale auto, Hunedoara, 11
posturi, data limită2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contecțloner cablaje auto, Hunedoara, 25
posturi, data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• contecțloner cablaje auto, Hunedoara, 6
posturi, data llmită31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționai taMcâminta din piele. Hune- i
doara. 3 posturi, data limită 2802-tel. 213244, 1 
între orele 9-16
• CMâecțteMr Mco*ate după comandă. Hune- :
doara, 5 posturi, data limită 0554, tel. 213244, ;
intre orele 9-16
• crarataer artaântetaita publică. Deva. 2 I
postul data limită 3153,‘Tel. 213244 orele 9-16 :
• caMtaerecoMfflic,Deva,4posturi,datalimită '
1553 Tel. 213244, orele 9-16
• cemtaer economic, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 2802. Tel. 213244, orele 9 -16
• condterjuritBc, Petroșani, 1 post, data limită
2852. Tel. 213244, orele 9-16
• comBter șl consultant juridic, Vulcan, lpost,
data limită 2252. Tel. 213244, orele 9 -16.

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Brad, 1 post, data limită 1.04 Tel. 213244, 
orele 9-16.

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel.
213244, orele 9-16 .

• contabB-șef, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel.
213244, orele 9-16.
• contabihșef, Orăștie, 1 post, data limită 1.03.
Tel. 213244, orele 9-16.

• contabil Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel.
213244, orele 9-16.
• contabil Călan, 1 post, data limită 28.02. Tel.
213244, orele 9-16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 26.02. Tel.
213244, orele 9-16.

• contabil Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel.
213244, orele 9-16.

• contabil Hațeg, 2 posturi, data limită 5.03. Tel.
213244, orele 9-16.
• contabil Otăstle, 1 post, data limită 28.02. Tel.
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data
limită 15.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• controlor poartă, Hunedoara, 1 post, data
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 1 post, data limită 25.02. Tel. 213244, orele

9-16.
• croltor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele

9-16.

Tel. 213244, orele 9-16
• croitor, Lupeni 2 posturi, data limită 2602. Tel. 
213244, orele 9-16.
• curățttor lingouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• curățttor piei, llia, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• curier, Deva, 5 posturi, data limită 22.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• curier, Petroșani, 1 post, data limită 2602. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător pleu din piele și înlocuitori, Hune
doara, 5 posturi, data limită 16.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piesa din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• cusător piese din pieleși înlocuitori, PetriIa, 8 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petri la, 8 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc. 
Călan, 14 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director executiv bancă, director, Hunedoara, 
1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director societate comercială Deva, 1 post, 
data limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 -16..
• director tehnic, Lupeni, 1 post, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• director vânzări, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Deva. 1 post, data limită 9.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• dulgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Petroșani, 4 posturi, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Simeria, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 25 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 10.04,Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tei. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de mină, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• etettricluMhlpaițitatoWW^^
posturi, data limită2002.Tel;213244, oreie 9'h6

• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 1453. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• etoctromecMic reparator obiecte de uz 
casnic. Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16

• eramtoriet pentru excavatoare cu rotor de 
mare putere, Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• fatanțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• falantar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12.2007. Tel. 213244, orele 9-16
• fasonator mecanic, Brad, 3 posturi, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.

• fasonator produse ceramice, Deva, 5 posturi, 
data limită 28.02., calificat. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• femele de serviciu, Brad, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• temele de serviciu, Hațeg, 1 post, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• temele de serviciu, Lupeni, 1 post data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerarbetonlit, Hațeg, 2 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• flerar-betontot, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• frigoriterist Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• frizer, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

• fumallst, Călan, 3 posturi, data limită30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16

• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
28.02. TeL 213244, orele 9-16.

• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
9.03. TeL 213244, orele 9-16.

• Infirmieră, Petroșani, 7 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer căi ferate, drumuri și poduri, Deva, 1 
post, data limită 12.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tartar CMtaudi civile, industriale. Deva. 1 
post data limită 14X3. TeL 213244, orele 9-16
• Inginer consbucttt civile, industriale. Deva. 1 
post data limită 2803. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Inginer constnlctB civile, industriale, Lupeni.l 
post data limită 30.03. Tel. 213244, orele9 • 16
• Inginer construcțl civile, industriale, Simeria.1 
post data limită 3003. Tel. 213244, orele 9 -16

• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Inginer eleclromecinlc, Simeria, 1 post, data 
limită 2603. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• Inginer Instalații pentru construcții, Deva, 
lpost, data limită 23.02. Tel, 213244, orele 9 • 16
• Inginer Instalații pentru construcții, Simeria, 1 
post, data limită 2603. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Inginer mecanic, Deva, 1 post data limită 
2602. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer miner, Brad, 1 post, data limită 2602. 
Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer miner, Hunedoara, 1 post data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer relele electrice, Hațeg, lpost, data 
limită 5.03. TeL 213244, orele 9-16
• Inginer rețele electrice, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16
• Inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post 
data limită 10.04 Tel. 213244, orele 9 -16
• Inspector proiecția muncii, Hunedoara, 1 post 
datall mită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16

• Inspector roerne umane. Hațeg, 1 post data 
limita 5.03. Tel. 213244, orele 9 • 16
• Inspector resurse umane. Petroșani, 1 post 
data limită 2602, Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Instalator apă. canal, Călan, 5 posturi, data 
limită 2&02. Tel. 213244, orele 9-16
• Instalator apă canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 -16
• Instalator ană canal, Deva, 5 posturi, data 
limită 2402. Tel. 213244 orele 9-16
• Instalator apă canal, Hațeg, 1 post data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• Instalator apă canal, Hațeg, 1 post data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16
• Instalator apă canal, Simeria, 2 posturi, data 
limită 2603. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Instalator centrale termice, Orăștie, 1 post 
data limită 2602. Tel. 213244, orele 9 -16

• Instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• Instalator încălzire centrală șl gaze, Lupeni, 1 
post data limită 3003. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Instalator bwtatațl tehnico-sanitare, Deva, 4 
posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16
• Instalator Inutatațl tehnico-sanitare, Hune
doara, 1 post data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16
• Instalator Instalați tehnico-sanitare, Hune
doara, 2 posturi, data limită 2602., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tastatator Instalați tehnico-sanitare, Hune
doara. 3 posturi, data limită 31.03., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 • 16
• bMtatatarrotatade distribuție, Deva, 4 posturi, 
data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16 

imită 20.02. Tel. 213244, orele J?i|posturi’data

• tocârcâtor-descâicâtor, Simeria, 1 post data 
;WtaJÎ^.-1HîtSâtt.’<Jreie'9'16. ■
• ingriRcr «tari, Brad, 1 post, dâta limită 2602, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16

• bv*tor dâdrl Deva, 4 posturi, data limită 
25.02. TeL 213244, orele 9 -16
• togrftordâdH, Hunedoara, 1 post data limită 
2602. TeL 213244, orele 9-16
• tngrțtor ctadrl, Petroșani, 21 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• hboront detamMri flzlco-mecanlce, Hațeg, 1 
post data limită 28.02. TeL 213244, orele 9 -16
• laborant rtnicturâ macroscoplcă șl micro
scopică Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel 
213244, orele 9-16
• tacâtuMnontatar, Deva, 5 posturi, data limită 
2502. Tef. 213244, orele 9 -16

• lăcttușroontetor. Simeria, 3 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• lâcătuș-montator, Simeria, 3 posturi, data 
limită 3003. Tel. 213244, orele 9 • 16

• lăcătuș amc, Hunedoara, 14 posturi, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lăcătuș amc, Hunedoara, 14 posturi, data 
limită 25.02. TeL 213244, orele 9 -16
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PE SCURT Nebunie pe străzile din Rio
• Să moară Potter! Actorul britanic Daniel Radcliffe a declarat că speră că personajul interpretat de el, Harry Potter, va muri în ultima parte a aventurilor celebrului vrăjitor, pentru că adoră scenele cu morți.

Rio de Janeiro (MF) - După ce regele carnavalului, „Momo” (Alex Oliveira), a marcat debutul carnavalului oferind cheile orașului, cea de-a doua zi a sărbătorii a adunat 150 de mii de localnici și turiști care au dansat și cântat pe străzi la petrecerea celei mai vechi trupe de cartier, cunoscută sub numele de „coarda mingii negre” sau „Cordao do Boia Preta”.Aseară au început paradele marilor școli de samba. Trupele de cartier au deschis, însă, petrecerea cu mult timp înainte de defilarea de la Sam- badrom. Ediția din acest an a carnavalului se desfășoară pe
Regina e goală O sculptură reprezentând-o pe regina Elisabeta a II- a goală, mângâiată de mâinile unui bărbat, a fost expusă la Galeria de artă modernă Mito din Barcelona, creând Vâlvă. (Foto: EPA)

Boyzone revineLondra (MF) - Membrii trupei irlandeze Boyzone, care făcea furori printre adolescenți în anii '90, au semnat un contract în valoare de cinci milioane de dolari cu compania Universal pentru a reveni pe scena muzicală internațională. Idolii adolescenților din anii '90 plănuiesc un album care va include cele mai mari hituri ale trupei Boyzone, un documentar despre reunirea lor și un turneu european.
Spice Girls în 
concertLondra (MF) - Fetele de la Spice Girls au a- nunțat că se vor reuni pentru un mare concert caritabil la Londra, în toamna acestui an, iar evenimentul campaniei Red ar putea fi urmat de un turneu în Marea Bri- tanie. Toate cele cinci membre au fost de acord, în principiu, să susțină concertul.

Chinezii sărbă
toresc (Foto: EPA)

Idi Amin, din nou în Uganda
■ Fiul dictatorului, 
Taban Amin, amenință 
producătorii că îi va da 
în judecată.

Kampala (MF) - Filmul „Ultimul rege al Scoției”, consacrat fostului dictator ugandez Idi Amin, a fost proiectat în premieră în Uganda, în prezența președintelui ugandez Yoweri Museveni și a actorului principal, americanul For- est Whitaker. La proiecția de la Kampala a fost prezent și regizorul filmului, britanicul Kevin MacDonald.

Anul por
cului
Beijing - Anul Nou 
Chinezesc sau „Festi
valul Primăverii" este 
cea mai lungă și mai 
importantă 
sărbătoare din calen
darul chinezesc, prilej 
pentru familii să se 
reunească. Chinezi- 
idin întreaga lume au 
sărbătorit, ieri, 
intrarea în Anul Por
cului. Multe cupluri 
chineze plănuiesc să 
aibă copii în 2007, 
deoarece se spune 
că vor fi norocoși.

Ursul de Aur pleacă in China

Irma și Nia sunt două femele de urangutan (pongo pygmaeus), care s-au născut în Safari Park din Bogor, Indonezia. (Foto: EPA)

■ Filmul „Tuya's Marri- 
age" a primit Ursul de 
Aur la Festivalul de Flim 
de la Berlin.

Berlin (MF) - Filmul chinezesc „Tuya's Marriage” a fost recompensat, sâmbătă, cu Ursul de Aur la cea de-a 57-a ediție a Berlinalei, la care au fost premiate tinere talente de pe toate continentele, în timp ce regizori consacrați precum Steven Soderbergh și Jacques Rivette au fost ignorați.Premiat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film, „Tuya'a Marriage”, cel de-al treilea film al chinezului Wang Qan'an (41 ani), realizează portretul emoționant al unei păstorițe aflate în căutarea
Pact istoric între „greii" planetei

Prințul scapă de IrakLondra (MF) Prințul William nu va fi trimis cu regimentul său în Irak, spre deosebire de fratele său Harry care va pleca în această zonă de conflict spre sfârșitul anului, pentru că, în calitate de viitor rege al Marii Britanii, nu îi este permis să-și riște viața. Consilierii regali se gândesc să-l trimită pe prințul William, al doilea în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii după tatăl său prințul Charles. in Irlanda de Nord, în cadrul pregătirii sale în armata terestră. Tânărul in vârstă de 24 de ani urmează apoi să-și continue pregătirea militară in marina și in forțele aeriene regale. Vestea vine la o zi după ce presa britanică a anunțat că prințul Harry va merge in sudul Irakului la sâtșinu acestui an.

■ La Washington s-a 
semnat, joi, un acord de 
principiu privind 
încălzirea globală.Washington (MF) - Reprezentanții grupului celor opt state puternic industrializate au ajuns, joi, la Washington, la un acord de principiu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Docu-

Samba la Rio (FotoiEPA)fondul violențelor izbucnite în ultimele săptămâni în suburbiile sărace ale metropolei braziliene. Ciocnirile între poliție și traficanții de droguri s-au soldat cu zeci de morți.
Pentru acest rol, Forest Whitaker a fost nominalizat la ediția de anul acesta a premiilor Oscar și a fost recompensat cu multe premii, printre care un BAFTA și un Glob de Aur. Filmul, adaptare cinematografică a romanului lui Giles Foden, a fost inspirat din povestea adevărată a doctorului Nicholas Garrigan, un scoțian care a fost medicul personal al lui Idi Amin Dada. Dictatura lui Amin, în perioada 1971 - 1979, s-a soldat cu peste 300.000 de morți ugan- dezi. Alungat de la putere, Idi Amin a murit în exil, în Ara- bia saudită, în 2003.Fiul mai mare al fostului dictator, Taban Amin, a amenințat că va da în judecată producătorii dacă imaginea tatălui său „va fi prezentată în mod eronat”. „Am decis să vedem filmul și să decidem apoi ce vom face”, a declarat acesta.

Ariel Rotter (Foto: epa) Wang Qan'an (Foto: epa)unui al doilea soț, o odă închinată vieții populațiilor mongole amenințate de centralizarea chineză și de sedentarismul forțat.
mentul, la care au aderat și China, India, Africa de Sud și Brazilia, deschide calea pentru un nou acord internațional privind combaterea efectului de seră.în timpul reuniunii, Statele Unite, China și India, care au refuzat să adere la protocolul de la Kyoto, au fost în centrul atenției. Senatorul republican american John McCain a vorbit despre o schimbare de ati

Corina este născufăl3 zodia Berbec, îi plac muzi ca dansul și modelling-ul.
(Fote: T.MariFata zilei o găsiți și pe www.huon.ro

Argentinianul Ariei Rotter (33 ani), prezent la festival cu drama existențială „El Otro”, portretul unui bărbat care fură identitatea unui mort pentru a 
tudine a Washingtonului față de încălzirea globală și a cerut Indiei și Chinei să ia măsuri.„Sunt convins că am ajuns la un acord important, iar Congresul american va acționa, cu acordul administrației de la Washington, întrebarea este cu câtă seriozitate va face acest lucru, dar cu siguranță vom aborda problema în forță la începutul sesiunii”, a declarat McCain. 

scăpa de propria viață, a fost recompensat cu Marele Premiu al juriului, în timp ce " Ursul de Argint pentru cel mai bun actor a revenit protagonistului masculin al filmului, Julio Chavez.Ursul de Argint pentru cea mai bună actriță a fost atribuit nemțoaicei Nina Hoss (31 ani) pentru partitura din „Yella”. Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor a revenit israelianului Joseph Cedar pentru „Beaufort”.Actorii din filmul „The Good Shepherd”, în regia veteranului Robert de Niro, au primit premiul Ursul de Argint pentru contribuție artistică excepțională. Filmul indian „Vanaja” a fost luat premiul pentru debut

Tradiție „Oamenii de paie” au umblat, ieri, pe străzile satului elvețian Evolene, un ritual al carnavalului din fiecare an. Au fețele acoperite de măști hidoase și sunt înarmați cu mături. <Foto epa)
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