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Execuțiile silite, la dublu
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Cea mai natu- 
ilă celebritate

Kate Middleton, iubi
ta prințului William se 
află pe primul loc intr- 
un top al celor mai na
turale frumuseți. Ea 
surclasează modele pre
cum Kate Moss sau ac
trițe precum Catherine 
Zeta Jones, /p.12

reporter 
Cuvântul liber!

Deva (A.S.) - Cuvântul 
liber îți oferă ocazia să 
fii reporter. Trimite o 
poză de la un eveniment 
deosebit și dacă ti se 
publică în ziar primești 
un pol. Merită! Amă- 
.unte în interiorul zia

rului. /p.3

Gala 
nunților 
de aur
Certej (H.A.) - Mare 
nuntă mare, la 
sfârșitul săptămânii 
trecute, la Certeju de 
Sus. Au fost 
sărbătorite 37 de 
cupluri, care 
împlinesc 50 sau 
chiar aproape 70 de 
ani de viață „braț la 
braț". în cinstea lor, 
primarul comunei, 
Petru Câmpean, a 
organizat o nuntă ca- 
n povești, /p.6

Restituire
Hunedoara (C B.) - 
Cei doi angajați ai 
Primăriei Hunedoara, 
care au plecat în 
Canada după sus
ținerea unui curs de 
specializare în com
partimentul informa
tic la Facultatea de 
Inginerie, au trimis 
banii pe care îi dato
rau la plecare, /p.6

■ Douăzeci la sută din 
sumele încasate anul 
trecut de fisc provin din 
executări silite.

Deva (C.P.) - La nivelul 
județului Hunedoara, anul 
trecut, ca urmare a plăților 
voluntare efectuate de către

contribuabili, cât și ca ur
mare a măsurilor întreprinse 
pe linia executării silite de 
către Direcția Generală a Fi
nanțelor Publice, s-au încasat 
la bugetul general consolidat 
venituri în sumă de 764 mi
lioane de lei. încasările din 
executarea silită reprezintă 
20,26% din total încasări, a

declarai Lucian Heiuș, direc
torul DGFP Hunedoara. în 
anul 2006, comparativ cu 2005, 
activitatea de executare silită 
s-a concentrat mai mult asu
pra popririlor bancare, înfi- 
intându-se cu 10.708 mai 
multe popriri. Prin această 
modalitate realizările din 
executare silită au crescut cu

13 milioane de lei, respectiv o 
creștere de 107%. Finanțele 
hunedorene au emis în anul 
2006 peste 156 de mii de 
somații, au făcut aproximativ 
26 de mii de popriri bancare 
și la terti și au pus nu mai 
puțin de 437 de sechestre pe 
bunurile imobile și mobile ale 
firmele cu datorii, /p.3

Adrian Cioroianu, propus la 
Ministerul de Externe

Deva (A.S.) - Liderii Partidului National
Liberal l-au propus, luni, în ședința

Biroului politic 
al formațiunii, 
pe Adrian 
Cioroianu, ca 
ministru de 
Externe. 
Președintele 

Traian Băsescu 
a dat semnale 

negative privitor 
la această nomi

nalizare. /p.2

Rămânem pe locul 7
Ciin) șteiiia și Dina»» au șanse destul de mici să nvarga 
mat departe, Român« n-are prea multe șanse să se claseze 

"între primele șase țări europene.
puncte pe u/PrnAs sezoane UFFA -

Portugalia

Grafica' Cuvântul Liber; Sursa. UEFA

Lucrările de tăiere a arborilor 
de pe marginea drumului care 
trece prin satul Bârcea i-au iritat 
pe șoferii care tranzitau zona. 
Conducătorii auto au fost nevoiți 
să-și oprească autoturismele, ast
fel încât s-au format cozi de sute 3 
de metri. Tăierea copacilor s-a 
făcut în scopul lățirii drumului.

(Foto: T. Mânu)
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Contract colectiv negociat
■ Siderurgiștii apreciază 
că negocierea anuală a 
contractului colectiv este 
benefică.

Hunedoara (M.S.) - Sindi
catele din siderurgie solicită 
negocierea, în fiecare an, a 
prevederilor din contractul 
colectiv de muncă pe ramură, 
apreciind că în acest mod pot 
apăra mai bine drepturile

angajatilor. „în prezent, con
tractul colectiv de muncă pe 
ramură este negociat pentru 
perioada 2004-2008. Dorim ca 
negocierea să aibă loc anual, 
pentru că altfel, în cei patru 
ani, nu putem declanșa con
flictul de interese”, a declarat 
președintele Sindicatului Si- 
derurgistul, de la Mittal Steel 
Hunedoara, Petru Vaidoș. 
Liderul sindical a explicat că 
prevederile actuale permit

negocierea anuală a contrac
tului de muncă doar pentru 
drepturile bănești și con
dițiile de muncă.

Președintele Sindicatului 
Siderurgistul Hunedoara a 
adăugat că punctul de vedere 
al organizației va fi discutat 
în Consiliul de Coordonare al 
Federației Metarom, confe
derație sindicală ale cărei 
lucrări sunt programate să se 
desfășoare pe 28 februarie.

Expoziție
Hunedoara (S.B.) - 

Vernisajul expoziției de 
pictură „Mitologii su
biective”, semnată de 
artistul plastic Nistor 
Coita, are loc astăzi, la 
ora 19, la Hunedoara. 
Organizatori ai eveni
mentului sunt Universi
tatea Națională de Arte 
București și Primăria 
Hunedoara.

Promisiuni la
■ Suntem singura țară 
din Europa care nu 
avem încă un fond pri
vat de pensii.

Deva (C.P.) - Autoritățile 
promit că, în 2007, vom avea 
pensii private facultative, iar 
anul viitor, pensii private o- 
bligatorii. Acestea din urmă 
se vor adresa persoanelor în 
vârstă de până la 35 de ani, 
asigurate în sistemul public 
de pensii, și care vor adera o- 
bligatoriu la un fond de pen-

pensii private
sii administrat privat. Pentru 
persoanele în vârstă de până 
la 45 de ani care sunt deja asi
gurate și contribuie la siste
mul public, contribuția la un 
fond de pensii administrat pri
vat este opțională. Practic, din 
contribuția de 19% din sala
riul brut al angajaților, se va 
directiona treptat circa 6% că
tre un fond de pensii adminis
trat privat. Pensia va fi com
pusă din banii ce vor fi pri
miți pe de-o parte de la stat, 
iar pe de altă parte din acest 
fond administrat privat. /p3

Căminul 
studențesc al 
Facultății de 
Inginerie din 
Hunedoara ofe
ră cele mai 
bune condiții de 
cazare din tara, 
dar studenții 
trebuie să-și 
pună la dis
poziție camera 
în care locuiesc 
pentru un con
trol zilnic, /p.3 

(Foto: CL)
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• Operațiune majoră. Aproximativ 150 
de militari britanici participă la o 
operațiune „majoră" care vizează pozițiile 
rebelilor talibani din provincia Helmand 
(sudul Afganistanului), a anunțat Forța 
Internațională de Asistență pentru Securi
tate în Afganistan (ISAF), citată de AFP. 
Confruntările din provincia Helmand au 
devenit evenimente obișnuite în ultimele 
săptămâni, mai. mulți comandanți ai tali- 
banilor fiind uciși în raiduri aeriene punc
tuale. (MF)

Fără 
salvgardare

București (MF) • Vi
cepreședintele grupului 
socialist din PE, Jan 
Marinus Wiersma, a de
clarat într-o conferință 
de presă la PSD, că nu 
trebuie să se facă o le
gătură intre situația mi
nistrului Justiției, care 
a primit un vot de blam 
în Senat, și posibilitatea 
activării clauzei de 
salvgardare pe acest 
domeniu.

Susținere
București (MF) - Pre

ședintele PNL, premie
rul Călin Popescu Tări
ceanu, a declarat la fi
nalul Biroului Politic 
Central, că ministrul 
Justiției, Monica Maco- 
vei, are susținere politi
că din partea sa, răs
punzând astfel solici
tării PD adresată par
tenerilor de coaliție.

Monica Macovei
(Foto: EPA)

PANORAMIC

Cioroianu, propus la Externe

Franco Frattini
(Foto: EPA)

■ PNL l-a nominalizat 
pe senatorul Adrian , 
Cioroianu pentru postul 
de ministru de externe.

București (MF) - Senatorul 
Adrian Cioroianu a fost no
minalizat, ieri, de conducerea 
PNL pentru postul de mi
nistru de Externe, In locul lui 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
care a demisionat din această 
funcție. Cioroianu a spus că, 
în calitate de ministru de 
Externe', nu va fi nici de par
tea președintelui Traian 
Băsescu, nici de cea a premie
rului Călin Popescu Țări- 
ceanu.

Președintele PNL, premie
rul Călin Popescu Tăriceanu, 
a declarat, ieri* la finalul 
Biroului Politic Central, că 
liberalii l-au desemnat pe se-
natorul Adrian Cioroianu ca

Llberalul Adrian.Cioroianu a obținut susținerea PNL pentru a ajunge ministru de Externe (Foto: fan)

Infirmare
Bruxelles (MF) - 
Purtătorul de cuvânt 
al comisarului euro
pean pentru Justiție a 
infirmat categoric 
existența oricărei dis
cuții în cadrul 
Colegiului Comisarilor 
despre sprijinul acor
dat de Franco Frattini 
ministrului român al 
Justiției, Monica 
Macovei, informează 
pagina electronică a 
postului de rdio 
Deutsche Welle. 
„Este un non-sens”, 
a apreciat Frisco 
Roșeam Abblng, 
într-o declarație acor
dată Deutsche Welle, 
referindu-se la infor
mațiile publicate de 
presa română.

W................................
Un an și jumătate în Europa am 
învățat că nu trebuie decât șă-fi 
respecți șefii, nu să-i perii pe 

umeri.
Adrian Ciroianu 

.......................w 
succesor al lui Răzvan Ungu
reanu'la conducerea Minis
terului de Externe cu 28 de 
voturi „pentru” și unul „îm
potrivă”.

„Am luat astăzi (luni - n.r.) 
în discuție nominalizarea 
■unui înlocuitor la Ministerul 
de Externe ca urmare a de
misiei lui Mihai Răzvan 
Ungureanu. Colegii mei s-au 
pronunțat cu 28 de voturi 
„pentru” și unul „împotrivă” 
pentru nominalizarea lui

mite astăzi (luni - n.r.) pre
ședintelui documentele nece
sare”, a declarat Tăriceanu.
Onoare , ■

La rândul său, Adrian 
Cioroianu s-a declarat „ono
rat” de propunerea care i-a 
fost făcută. „Este ceva ono
rant pentru mine, dar să 
vedem cum merg lucrurile în 
cele ce urmeză”, a susținut 
Cioroianu.

Totodată, vicepreședintele 
PNL a "afirmat că „au nevoie 
de miniștri ciobanii care nu 
pot să-și ducă oile unde vor 
sau nu știu ce înseamnă inte
grare și aderare”.

Pentru numirea lui Cio
roianu la conducerea MAE, 
primul-ministru îi trimite

Ungureanu, însoțită de propu
nerea noului ministru. Traian 
Băsescu este cel care emite 
decretul de eliberare din 
funcție a lui Ungureanu șl 
de numire a lui Adrian

Cioroianu. în acest caz, nu 
este necesară validarea de 
către Parlament a noului mi
nistru, deoarece nu se schim
bă componența politică sau 
structura Guvernului.

Adrian Cioroianu. Voi trans- șefului statului demisia' lui

VIZITA
Adrian Mihai Cioroianu

Data nașterii: 5 Ianuarie 1967
Educație: Facultatea de Istorie, Bucureșt 

doctorat în Istorie, Universitatea Laval, Que
bec - Canada; specializare în Istoria con
temporană a României; specializare în Isto-
ria comunismului est-european;

Activitate politici: membru în Comisia 
pentru cultura, artă ;l mijloace de Informare 
în masă; membru în Grupul Parlamentar 
Dreptate si Adevăr PNL-PD (D.A.)

Activitate profesionali: conferențiar uni
versitar, Facultatea de. Istorie București; 
redactor revista „Dilema veche”, București; 
profesor, C
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Vizită americană la Ierusalim
Nemulțumire

Sofia (MF) - Bulgarii care trăiesc în 
Statele Unite și Canada sunt nemulțumiți de 
decizia Parlamentului potrivit căreia
eurodeputații bulgari pot fi 
aleși numai de cetățenii care 
locuiesc în Bulgaria sau 
într-un stat membru UE, 
informează cotidianul Sofia 
Echo, în ediția electronică de 
luni. Ministrul bulgar de 
Externe, Ivalo Kalfin, a expli
cat că opinia sa personală 
despre alegerile europene este
că acestea ar trebui „strict limitate” la Bul
garia.

■ Condoleezza Rice, 
secretar de stat SUA, a 
discutat zilele trecute cu 
oficialități palestineze.

Ierusalim (MF) - Secretarul 
de Stat american, Condoleezza 
Rice, premierul israelian, 
Ehud Olmert, și președintele 
palestinian, Mahmoud Abbas, 
și-au refirmat, luni, la Ierusa
lim, angajamentul pentru o 
soluție ce prevede două state,- 
relatează AFP. „Ne-am afir
mat toți trei angajamentul 
pentru o Isoluție ce prevede 
două state și am ajuns la un 
acord asupra faptului că un 
stat palestinian rțu poate fi 
creat în teroare și violență”, 
a declarat Rice, care s-a întâl
nit cu Abbas și Olmert la un 
hotel din Ierusalim. Ea a 
adăugat că Ehud Olmert și

Oficialii palesttaieni au dezbătut problema creări unui stat pales
tinian
Mahmoud Abbas au discutat 
despre poziția Cvartetului pri
vind necesitatea unui angaja
ment al Guvernului Autori
tății Palestiniene în vederea 
renunțării lâ violențe și a re
cunoașterii Israelului. Liderul 
israelian și cel palestinian au

(Foto: EPA) 

convenit să se întâlnească din 
nou, „în curând”, a mai spus 
Rice. Ea a precizat că aceștia 
au cerut ajutorul Statelor 
Unite în vederea continuării 
negocierilor și că, în acest 
scop, va participa la noua 
întâlnire a celor doi lideri.

Un nou 
referendum

Sfântu Gheorghe (MF) 
- Consiliul Secuiesc - 
Scaunul Orbai (zona ora
șului Govasna) a decis ca 
în perioada 17-25 febru
arie să organizeze. în 
cele 17 localități din me
diul rural din zonă, un 
referendum neoficial pe 
tema autonomiei terito
riale a Ținutului Secuiesc. 
Potrivit conducerii Con- 
silului Național Secuiesc, 
referendumul „este ex
presia exercitării drep
tului la autodeterminare 
a poporului secui, în 
urma căruia în scaunele 
secuiești, în Ținutul Se
cuiesc va începe autoor- 
ganizarea internă a po
porului secui”.

uninominal. Grupurile par
lamentare liberale din Senat și Camera 
Deputaților vor solicita dezbaterea în 
procedură de urgență a legii votului 
uninominal propusă de liberali. „Am 
hotărât să cerem celor două grupuri 
parlamentare din Senat și din Camera 
Deputaților de a face demersuri la 
Birourile permanente ale Parlamentului 
pentru accelerarea dezbaterii privind 
legea votului uninominal’. a declarat

< premierul Tăriceanu. (Foto: EPA)

Poziție echivocă
Bruxelles (MF) - UE nu 

are o poziție unitară în 
privința scutului ameri
can antirachetă care va 
fi probabil amplasat pe 
teritoriul Poloniei și Ce
hiei, după ce Germania a 
sugerat că Washington-ul 
ar fi trebuit să consulte 
Rusia înainte de demara
rea proiectului. Proiectul 
american de amplasare a 
bazei antirachetă pe te
ritoriul celor două state 
din Europa Centrală a 
provocat reacția viru
lentă a Rusiei.

Comisie de anchetă
> ’ *

București (MF) - Conduce
rea PSD a.decis, luni, ca par
lamentarii social-democrați să 
voteze, la reuniunea Parla
mentului privind suspendarea 
din funcție a președintelui 
Băsescu, în favoarea consti 
tuirii unei comisii parla
mentare de anchetă a acu
zelor de încălcare a Consti
tuției de către șeful statului. 
Președintele PSD, Mircea 
Geoană, a declarat, ieri, după 
ședința BPN, că înființarea 
comisiei de anchetă este nece
sară și pentru a analiza acu
zele recente care au apărut în

ceea ce îl privește pe șeful 
statului și care nu au fost 
cuprinse în materialul în
tocmit de PSD privind propu
nerea de suspendare a lui 
Traian Băsescu. Biroul Per
manent Național (BPN) al 
PSD a decis, totodată, ca re
prezentanții social-democrați 
în Birourile permanente ale 
celor două Camere să solicite, 
astăzi, convocarea pentru 
săptămâna viitoare a sesiunii 
comune pentru dezbaterea 
propunerii de suspendare 
din funcție a șefului statu- 
ui.

Petice. Președin
tele PSD Mircea Geoană 
a declarat că PSD aș- 

i teaptă ca premierul 
I Tăriceanu să vină în

fața Parlamentului cu
I un Cabinet restructurat
l în ansamblu, nu să 

„peticească” actualul
.Executiv. (Foto: EPA) y
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• Proces. Asociația Victimelor Mineriade- 
lor a cerut instanței, luni, să devină parte 
în procesul în care Miron Cozma cere 
statului român daune morale de 4 mili
oane de lei. Fostul lider sindical consideră 
că este ținut ilegal în închisoare după ce 
fostul șef al statului, Ion lliescu, l-a

A. grațiat, iar apoi a revocat decretul. (C.P.)

Cei mai mari datornici, în Vale

Furt de 
cărbune

Petroșani (M.T.) - Șa
se persoane care furau 
cărbune din incinta 
unei întreprinderi mi
niere din Petroșani au 
fost prinse de către jan
darmi. în momentul în 
care au fost surprinse, 
cele șase persoane se 
pregăteau să încarce 
într-o Dacie Pick-up 
aproximativ o tonă de 
cărbune aflat în 18 saci. 
„Jandarmii au întocmit 
celor în cauză acte de 
constatare, pentru să
vârșirea infracțiunii de 
furt calificat, faptă pre
văzută și sancționată de 
art. 209 Cod penal, care 
vor fi înaintate pentru 
continuarea cercetărilor 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Petroșani”, 

Aț declarat purtătorul de 
-cuvânt al IJJ Hunedoa
ra, sublocotenent Nico- 
lae Răducu.

Slt. Nicolae Răducu

Spargeri 
pe bandă
Petroșani (M.T.) - Un 
tânăr de 17 ani este 
cercetat în libertate 
pentru furt după ce 
a reușit să spargă și 
să fure mai multe 
bunuri din mai multe 
chioșcuri, din 
Petroșani. Tânărul a 
reușit să spargă un 
chioșc alimentar, 
două nopți la rând. 
Acesta a spart gea
mul chioșcului, de 
unde a furat țigări și 
produse alimentare, 
în valoare totală de 
1.150 lei. în noaptea 
de 28/29 ianuarie, a 
spart geamul de la 
ușa de acces a 
chioșcului altei so
cietăți comerciale din 
localitate. A pătruns 
în incinta acestuia, 
de unde a furat 
cartele telefonice în 
valoare de 913 lei.
Ultimul chioșc spart a 
fost în noaptea de 
6/7 februarie, de 
unde a furat țigări, 
cafea și cartele tele
fonice în valoare 
totală de 850 lei. 
Autorii infracțiunilor 
de furt aleg de re
gulă magazinele situ
ate în zone izolate, 
nefiind asigurate 
corespunzător.

LOCAȚU UMM PDTEȚI Cffl CL
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

___________________ I

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.

Trimite SMS conținând cuvântul

CWÂ® Vot prin 
SMS 

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 
până vineri, ora 15.

■ Fiscul a pus seches
tru pe vagoane, loco
motive, clădiri și tere
nuri ale datornicilor.

Clara Păs____________________
clara.pas@nfcrmmedla.ro

Deva - Conform statisticii 
întocmite de DGFP Hune

doara, anul trecut Clubul 
Sportiv Jiul Petroșani a avut 
popriți banii proveniți de la 
Liga Profesionistă de Fotbal 
și din transferurile de 
jucători la echipa Universi
tatea Craiova, în sumă de 744 
mii lei. „Două milioane și 
jumătate de lei s-au încasat 
prin blocarea conturilor ban
care. Astfel, de la Protector

inatiUa
Denumire societate Imobil Suma încasată

Hermes SA Petroșani Spațiu corn. 777.035
SC Fortis Prod A&L Deva Clădire + teren 700.000
Corvinul SA Hunedoara Spațiu corn. 260.000
Agromec Simeria Clădire + teren 230.000
Fagu & Reitz Orăștie Spațiu corn. 225.620
Mavi Modimpex Clădire + teren 175.000
Baratin Simeria Teren 1500 m 38.000
Discovery Comimpex Construcție metalică 22.500

Denumire societate Bunuri mobile

x. v w v v te «Vte te ¿te 'c te e.wt

Suma încasată
CNH Petroșani - EPCVJ Vulcan 97 vagoane+locomotive 2.425.000
Rotrans SA Petroșani Mijloace auto 695.726
CNH Petroșani - EPCVJ Vulcan Locomotivă LDE 2100CP 1984 490.000
CNH Petroșani - EPCVJ Vulcan 110 vagoâne 288.080
CNH Petroșani - EPCVJ Petrila Locomotivă LDE 2100CP 1983 190.000
RAIL Hunedoara Utilaje 109.260

SC Albes SA Hunedoara Mașini tehnoloqice 103.999
General Corn Trust Inc Petrila Mijloace auto 87.460

Internațional Petroșani s-au 
încasat 520 de mii de lei, de 
la Atomis Internațional Pe
troșani - 359 mii lei, Casito 
Transimpex Hunedoara - 236 
mii lei, Man HD Textil Hune
doara - 213 mii lei, Poroterom 
Orăștie -205 mii lei”, a exem
plificat directorul finanțelor 
hunedorene. Alte sume de 
bani au ajuns la bugetul sta
tului după vânzarea activelor

unor firme unde fiscul a pus 
sechestre.

Lucian Heiuș (Foto: ci)

Căminul de lux nu e bordel
■ Studenții de la că
minul din Hunedoara 
trebuie să prezinte zil
nic camera la control.

Hunedoara (C.B.) - Catalogat 
de ministrul educației, Mihail 
Hărdău, ca un etalon al 
căminelor din întreaga țară în 
ceea ce privește condițiile de 
cazare oferite, căminul stu
dențesc al Facultății de In
ginerie din Hunedoara se 
ridică la standarde înalte care 
taie din fașă orice tentativă de 
nemulțumire din partea stu
denților care îl locuiesc. Cu 
toate acestea, Nicolae Rusu, 
decanul Facultății de Ingine
rie, afirmă că „singurele ne
mulțumiri ale studenților au 
fost acelea că nu le-am permis

să facă chefuri în cămin și că 
nu i-am lăsat să-l transforme 
într-un bordel”. Libertatea 
prea mare și „trucurile” unor 
studenți care și-au transfor
mat camerele în Internei 
Caffe-uri i-au determinat pe 
administratorii căminului să 
ia câteva măsuri ciudate. „în 
fiecare zi se face câte un con
trol înj cameră și în dulapuri. 
S-a luat această decizie pentru 
că la un moment dat căminul 
era înțesat de un miros 
neplăcut provenit de la mân
carea alterată a unor studenți 
care nu-și făceau curățenie în 
cameră. Unii au profitat de 
faptul că fiecare cameră dis
pune de Jnternet gratuit și s- 
au hotărât să facă bani din 
asta. Astfel, ne-am trezit în 
cămin cu o mulțime de per-

Nicolae Rusu (Foto: cl)

soane străine care pentru tim
pul cât navigau pe net plăteau 
o anumită taxă studenților 
care locuiau în camera respec
tivă”, spune Nicolae Rusu.

Proiectul de construcție al 
căminului considerat cel mai 
frumos din țară la ora actu
ală a costat 40.000 de iei, iar 
construcția a necesitat un 
buget de 4 milioane lei.

Au apărut 
broșurile!

Deva (S.B.) - Inspec
toratele școlare au în
ceput de ieri să transmită 
unităților de învățământ, 
pe suport de hârtie, vari
antele subiectelor pentru 
testele naționale și baca
laureatul 2007 și unele 
rezolvări. Rezolvările re
ale vor fi publicate peste 
trei săptămâni. Data limi
tă pentru distribuirea 
către elevi a broșurilor 
este 28 februarie. MEdC 
precizează că singura 
sursă de informare sigu
ră și gratuită rămâne 
site-ul oficial al minis
terului și broșurile puse 
la dispoziție.

Friptură din găini furate
Deva (M.T.) - Două per

soane sunt cercetate în stare 
de libertate după ce au furat 
mai multe găini și bunuri din 
curțile unor deveni. Este vor
ba de A.P., de 17 ani, și Ma
rian P., de 30 de ani, ambii 
din Deva. în urma verifică
rilor polițiștii deveni au sta
bilit că în noaptea de 4/5 fe
bruarie, după ce au escaladat 
gardul casei în care locuiește 
Elena C., de 76 de ani, din 
Deva, au intrat într-o anexă. 
De aici au furat cinci păsări. 
Prejudiciul în valoare de 130 
lei a fost recuperat în pro
porție de 70 la sută. A două 
„lovitură” au dat-o două 
nopți mai târziu, când au 
pătruns în curtea lui Con

stantin P., de 67 de ani, din 
Deva, și au furat, dintr-un 
atelier, trei polizoare un
ghiulare, o bormașină și 
aproximativ 40 metri de cablu 
pentru sudură.

Prejudiciul, în acest caz, în 
valoare de 1.000 lei, a fost 
recuperat în proporție de 75 
la sută. După alte trei nopți 
de la a doua spargere, cei doi 
au mai furat de la Viorel M., 
de 70 de ani, din Deva, patru 
păsări. Prejudiciul de 100 lei 
a fost recuperat în proporție 
de 50 la sută. Se pare că o 
parte din păsările furate au 
ajuns pe mesele celor doi, iar 
celelalte au fost restituite pro
prietarilor. Cei doi sunt cer
cetați pentru furt calificat.

Special Olympics la Deva
Deva (Î.J.) - Nouă județe, 

între care și Hunedoara și- 
au înscris în competiții 
sportive persoanele cu di- 
zabilități care pot concura 
la disciplinele fotbal, tenis 
de câmp și baschet. „Com
petițiile au început ieri, la 
Deva, cu tenis și baschet. 
Din toate cele 26 de disci
pline paralimpice există 
posibilitatea adaptării spor
tului pentru ca orice per
soană cu dizabilități să 
poată să o practice. Din 
păcate nu avem posibili
tatea organizării de com
petiții pentru mai multe

discipline din lipsa fon
durilor”, declară Cristian 
Ispas, președintele Special 
Olympics România. întrea
ga acțiune se desfășoară 
printr-un proiect finanțat de 
Uniunea Europeană prin 
Special Olympics și Direcția 
pentru Protecția Copilului 
Hunecfoara. între competi
torii județului Hunedoara 
nu există nici o persoană 
care poate participa la dis
ciplinele paralimpice, ci 
doar la fotbal, schi, baschet, 
atletism și tenis de câmp. 
Competiția continuă astăzi 
cu fotbal, la Simeria.

Fii reporterul cotidianului nostru!
■ Pentru fotografia și 
știrea publicată în 
ziarul nostru primești 
un pol.

Ai asistat la un accident și 
ai făcut poze cu aparatul di
gital sau cu telefonul mobil? 

Ai acum șansa 
cuvâ® ST/rVt 

ziarul nostru! 
Poți deveni reporter Cuvântul 
liber trimițându-ne prin e- 
mail pozele, împreună cu o 
scurtă explicație despre 
evenimentul la care ai fost 
prezent. Fotografia făcută de 
tine va apărea, alături de 
numele tău, în paginile ziaru
lui nostru, după ce noi vom 
verifica știrea dată de tine. Ai 
astfel ocazia să devii reporter 
Cuvântul liber, în adevăratul

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e mail, 
sau aduse direct la redacție (Foto: Feher jozsef)

înțeles al cuvântului. Cele 
mai interesante poze sunt 
desigur cele de la accidente 
sau incendii, însă ne intere
sează fotografii și de la alte 
evenimente, mai ales dacă

sunt ieșite din comun. însă, 
atenție: fotografiile trebuie 
realizate exclusiv în locuri 
publice, respectând dreptul la 
viață privată al cetățenilor. 
Imaginile vor fi trimise pe

adresa de e-mail 
cuvantul@informmedia.ro, de 
preferință în format JPEG, 
alături de câteva rânduri care 
să cuprindă informații pri
vind ce s-a întâmplat, locul 
(localitatea, strada), precum 
și data (ziua, ora). De aseme
nea, trece la subiectul e-mail- 
ului: „Reporter Cuvântul”, 
pentru ca informațiile trimise 
de tine să fie tratate cu pri
oritate. Autorul fiecărei 
fotografii publicate în Cuvân
tul liber va fi răsplătit de ziar 
cu un pol (20 lei).

Ei trebuie să se prezinte la 
sediul redacției Cuvântul 
liber cu o copie după bule
tinul de identitate. Atenție: 
atât în cazul fotografiilor, cât 
și al informațiilor, anonimele 
nu vor fi luate în considerare. 
Este nevoie de datele de iden
tificare ale autorului.

mailto:clara.pas@nfcrmmedla.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro
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1882 ■ A Încetat din viațâ Ion Roată, deputat în 
Adunarea ad-hoc a Moldovei, luptător pentru unirea 

țărilor române.
1927 - S-a născut actorul ameri- 
can Sidnev Poitier.
1938 - S-a decretat o nouă Con
stituție a României (promulgată 
la data de 27 februarie 1938$, care 
legifera instaurarea dictaturii 
regale a Iul Carol al ll-lea și sfârșitul 
regimului parlamentar.

1967 - S-a născut cântărețul Kurt Cobain (foto), lider 
al formației Nirvana (m. 1994)

IfDVHVñ

Prognoza pentru astăzi
Condiții de ninsoare slabă (dimineață). 

Maxima va fi de 9°C, iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Miercuri. Cer parțial noros. Maxima va fi 

de 9°C, iar minima de -2°C.
Joi. Lapoviță. Temperatura maximă va fi 

de 5°C. Minima va fi de circa -2°C.

(.alendar creștin-urtodox
Sf. Ier. León al Cataniei Siciíiei.
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Calendar Romano-Catolic
Sf. Elefterie, ep.

Calendar Greco-Catolic
S. Leon. ep.

întreruperi apă, gaz, curent
! Energie electrică___________________________ _______

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă
| între orele:

8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.14, sc. A, B, 
C, D. și pe str. Aurel Vlaicu.
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Mureșului, bl. C42, sc.
A, B; str. Trandafirilor, bl. 15, sc. A, B, C, D; str. 
Caragiale, bl.Q, sc. A, B, C, D, și în localitatea 
Boșorod.

Gaz___________ ___________________________ ___________
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

Deva, intre orele:
9.00 - 15.00 pe b-dul I. Maniu, bl. A, sc. A. B. C. D 
și E.

i Apă____________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe străzile Mărăști, Mărășești, Gh. 
Doja, Vânătorilor. Al. Moșilor, Al. Castanilor și 
Pescărușului.

RETETA ZILEI

Fasole verde
Ingrediente: 800 grame fasole verde conservată, 1 
ardei capia roșu, 1 ardei verde, 1 ceapă potrivită, 1 
roșie, 3 căței de usturoi, pătrunjel, piper, sare.
Mod de preparare: Se pune la călit ceapa tăiată 
mărunt, ardeii curățați și tăiați julien, cu sare, până 
se înmoaie puțin. Se adaugă roșia tăiată in cuburi, 
usturoiul tăiat mărunt și fasolea verde. Apoi se adaugă 
două pahare de apă și se lasă să fiarbă până scade 
apa. La sfârșit se adaugă pătrunjelul tocat mărunt.

Poftă bună! (Foto: arhiva)

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - T - BOI - MACINA - RG - PAGINA - 

H - RUFA - IEZI - TERN - RAC - LINIAR - HI - NE - USCA - JELIT - ARA - REA - 

AN - R - CE - TIPICA - U - LABA - AB - MAI - R - BOBI - BUTAC - RARE

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

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

50 RON Al CĂȘTIGAT!

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

i 
i

Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! 
DA □ NU □

i
!
■

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și li.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

(doc., ep. 7, Italia, 
2004)

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

Pod peste Berlin 
10:30 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toții

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

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Cody, ce viață
Elminunată! (ep. 5, 

comedie, SUA, 2005) 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
15:00 Rețete delicioase (doc.

13 ep. 2, Anglia, 2005) 
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Atom. Mâine este 

acuml
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Intre bine și rău.

Transmisiune directă 
21:50 Anatomia lui Grey (ep.

07, dramă, SUA, 2005). 
Cu: Ellen Pompeo 

22:45 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

23:15 Dinastia (ep. 19) 
23:45 Arhiva de serviciu.

Baikonur, poarta 
stelelor

23:50 Celebritățile timpului
13 tău (1 episod)

24:00 Viața ca-n filme (ep.
051, comedie, SUA, 

1990)
0:35 Vară americană 

(dramă, SUA, 1991). 
Cu: Tony Crane

220 Jurnalul TVR (r)
3:25 Celebritățile timpului
0 tău (1 episod)

330 Dănutz SRL - Super- 
market de divertisment 
(r)

4:50 Oglinda retrovizoare
(reluare)

7:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

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

(s, r)
11:15 Pro Motor (r)
12:00 Dispăruți fără urmă (s, 

reluare)
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Meseriașii (r)
14:00 Pagini fatale (thriller,

SUA, 1996)
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 
g (serial, comedie). Cu:

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Claudia leremia. Alina 
Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci

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

Vremea

20:30 Academia de poliție 
0(ep. 1 comedie, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty. R.: Doug Moli- 
dor, Alanh Moskowitz

21:45 UEFA Champions 
League: Real Madrid - 
Bayem Munchen 
(transmisiune în direct) 
- Știrile ProTv

24:00 Rezumat Champions 
League

1:10 Omul care aduce 
cartea (r)

1:15Știrile ProTv 
2:15 UEFA Champions

League: Real Madrid - 
Bayem Munchen (r) 

4:00 Rezumat Champions
League (r)

5:00 Academia de polițe 
0(s, reluare)

5:15 Pro Motor (r) 
6:00 Pro Vest

(reluare)

•. •.

6:00 în gura 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, Italia, 

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

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

Gherghe
13:45 Fiica lui D'Artagnan

Q(film, r) 
16:00 Observator 
16:45 9595, te învață ce să 

faci
18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

20:30 Din dragoste
(divertisment) 

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

24:00 Războiul Dragonilor
H (acțiune, SUA, 1997). 

Cu: Corin Nemec, Emie 
Reyes Jr, Emie Reyes 
Sr, Kimo. R.: Ernie 
Reyes Jr 
în timpul unei călătorii 
spre America, campi
onul de arte marțiale 
Pinoy se trezește în 
mijlocul unui război 
între găști. Obligat să 
lupte împotriva sălbati
cilor Dragoni Nebuni, 
Pinoy îi salvează viața 
lui Jesse.

230 Concurs interactiv 
3:00 Vivere

(reluare)
4:15 Observator

(reluare)

&

Berbac

S-ar putea să fiți apatic ți, din cauza aceasta, să aveți pro
bleme sentimentale. Aveți chef să fiți lăsat în pace, acor
dați mal multă atenție persoanei iubitei

Taur
Aveți tendința de a fl impulsiv. Ar fi bine să nu faceți astăzi 
investiții șl să evitați călătoriile în interes personal. In relația 
de cuplu lucrurile merg bine. f

. “■Gamanl
Dimineață s-ar putea să fiți Indispus și să nu vă purtați 
corect cu persoana iubită. Nu este exclus ca de aici să 
înceapă o ceartă în toată regula. Calmați-văl

Rac
Ai lăți că trebuie Să plecați ele urgență fntr-o delegație, spre 
nemulțumirea partenerului de viață. Vă recomandăm să vă 
păstrați calmul, indiferent de situație.

Leu
Lipsa banilor vă determină să amânați o călătorie în interes 
personal, ceea ce vă afectează relațiile cu partenerul de 
viață și veți avea de suferit.

Fecioară
Starea de melancolie vă poate afecta relațiile sentimentale. 
Aveți mari șanse de reușită în activități casnice: curățenie, 
reparații, mutat mobilă și lucruri mai simple.

Balanță
Dorința de a vă întâlni cu prietenii vă face să lipsiți cam 
mult de acasă. Nu este exclus să aveți o discuție cu 
partenerul de viață. Aveți grijă la speculații!

A

Scorpion
Discuțiile cu persoana iubită vă Irită, iar starea de nervo
zitate vă poate afecta relațiile sociale. Exprimați-vă clar și 
nu evitați comunicarea cu persoana iubită.

Săgetător
Este posibil să aveți un conflict cu o persoană mai în vârstă 
din familie. Fiți mai atent la ce spuneți și la ce faceți, ma 
ales că astăzi sunteți mai vorbăreț ca de obicei!

Capricorn
Relațiile sentimentale pot avea de suferit. Partenerul de 
viață nu este de acord că un eșec în afaceri poate fi un 
motiv pentru a rămâne acasă. Relaxați-văl

Vărsător
Dimineață s-ar putea să vă pierdeți răbdarea și să vă cer
tați cu cineva din familie, din cauza banilor. Mai mult calm! 
N-ar strica să vă odihniți mai mult.

Pțl« C
Acordați mai mult timp odihnei! Vă așteaptă o săptămână 
grea. Spre seară, vă face plăcere să întâlniți o persoană 
cu care nu v-ațl văzut de mult timp.

830 Cutia fantastică (r) 9:00 
Jurnalul Euronews pentru 
România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 1130 Lege și ordine: în 
față juraților (r) 12:25 Popu
lații străvechi (doc., r) 13:00 
Zestrea românilor (reluare) 
14:00 ABC... de ce? 14:30 
Cutia fantastică (serial) 1500 
împreună în Europa 1600 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Tribțina 
partidelor parlamentare 1700 
Vânătorii de comori (serial) 
18:00 Lecția de... geografie 
(doc.) 1835 Lege, și ordine: 
In fața juraților (s) 19:25 
Supraviețuitorii dezastrelor 
(doc.) 20:00 Jobbing 2030 
Arta supraviețuirii 21:00 Ora 
de știri 22:10 Milady (aventuri, 
Franța, 2004) 0:20 Familia 
mea dementă (d. a.)

7:00 Poză la minut (film seri
al) 8:00 Malcolm și Eddie (film
serial) 9:00 Dimineața cu 
Răzvan și Dani 11:00 www.re- 
beli.70 (s) 12:00 Look who is 
winning 13:00 Teleshopping 
13:20 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:30 Bărbatul din vis (relu
are) 1730 Naționala de bere 
1830 Știri 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Un 
nou început (serial) 1:00 Fim 
artistic

12:15 Spitalul de urgență (r) 
13:15 Monștrii lui Brady (s) 
13:45 Taz Mania (s) 14:15 Te
rapie intensivă (r) 1530 Smal- 
Iville (r) 1630 Iubire în lumina 
reflectoarelor (r) 1700 Joan din 
Arcadia (s) 18:00 Spitalul de 
urgență (s) 19fl0 Terapie inten
sivă (s) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Ele spionează (s) 
2130 Iubire în lumina reflec
toarelor (s) 22:00 Rătăciți în
spațiu (SF, SUA, 1999) 24:00 
Joan din Arcadia (s) 1:00 
Rătăciți în spațiu (film, r)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s) 11.00 Pariul iubirii-(s) 
13:30 Jurământul (s) 15:30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA, 
2005) 1730 Poveștiri adevăra
te 18:30 Betty cea urâtă (s) 
1930 Rebelde (s). Cu: Anahi, 
Ninel Conde, Dulce Maria, 
Alfonso Herrera, Christopher 
Uckermann, Enrique Rocha 
2030 Iubire ca în filme (s, r) 
21:30 SOS, viața meal (s, 
Argentina, 2006) 2330 Jură
mântul (r) 1:15 Poveștiri ade
vărate (r) 2:15 Iubire ca în fil
me (s, r) 3:15 Acasă în bucă
tărie (reluare)

8:15 Camera de râs 830 Casa 
noastră (r) 9:00 Flavours - 3 
bucătari (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 Hem- 
ings (partea a ll-a) (biografic, 
SUA, 2000). Cu: Sam Neill, 
Carmen Ejogo, Diahann Car- 
roll. R.: Charles Haid 16:25 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 19:45 
Mondenii (ep. 1, sezon nou) 
20:45 Nuntă în 48 de ore - 
reality show 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 6) 2330 Forța 
legii (ep. 2, acțiune/thriller, 
SUA, 2005) 0:30 Focus (r)

7:00 Cinema 7:30 Euromaxx 
(r) 8:00 Videodipuri 9:00 Eu, 
tu și Ovidiu (comedie, Româ
nia, 1977) (r) 11:00 Ne pri
vește. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Un nou început (r) 
(documentar) 1335 Emisiune 
religioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 Euroblitz - 
Oamenii și politica (documen
tar, r) 16:00 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru (r) 18:00 6! 
Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:00 By Moni- 
ca Columbeanu 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

1035 A fost sau n-a fost? 
(comedie, România, 2006). 
12:05 Fraierul (comedie, SUA, 
2000). 13:40 Prințesa gheții 
(comedie, SUA, 2005). 15:20 
Povestea lui Donald Trinp 
(biografic, SUA, 2005)16:50 
Bun venit In Mooseport! 
(comedie, SUA, 2004). 18:40 
Școala superioară de eroi 
(aventuri. ȘUA, 2005).20:20 
Răpirea lui King (comedie, 

SUA, 2005). 22:00 Deadwood 
(Ep. 28, dramă, SUA, 2006). 
22:55 A fost sau n-a fost7 
(comedie, România, 2006).

9:00 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 10:30 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:45 Editorii Realității 18:50 
Realitatea zilei 20:05 Reali
tatea zilei 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Ultima oră 24:00 
Realitatea de la 24:00

10:00 Motociclete americane 
11:00 Confruntări și fiare 
vechi 12:00 Regii construc
țiilor: Barajul Hoover 13:00 O 
pradă mortală 14:00 Explo
ratori urbani 15:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Automobile ame
ricane recondiționate 18:00 
Motociclete americane 19:00 
Vânătorii de mituri 20:00 
Regii construcțiilor: Terminalul 
South Ferry 21:00 O maladie 
rară 22:00 Vinovat sau nevi
novat? 23:00 Luptătorii văz
duhurilor 24:00 Ora zero: 
Atentat cu bombă pe insula 
Bali
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ftM (E.P.J - Tinerii care Intenționează sâ urmeze un 
program de studii universitare, postuniversitare sau 
postdoctorale în străinătate pot afla de pe acest site 
care sunt tipurile de burse care se acordă în acest an 
;l care sunt condițiile de eligibilitate.

2,5681 lei
55,3567 lei1 gram aur

1 dolar american

Policlinici SKmaMogle Den, *. M. Kogilnleeanu, 
Zilnic 8-20
Cabinet medical Individuel STOMATO, dr. Dumitru 

Gudaa. Călin, Str. Independenței, 18A. ©-» 

731509. :_______________________ i

Cabinei Chirurgia maxllo-ltâall, Ie. tabacua
Richard. Hunedoara, Piața Eliberării, nr. S. 

717686.

TELEFOANE UTU

Dispecerat apâ rece 227087
Dispecerat apâ 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

TMIOACTD MRSSU
Societatea Preț Variație

închidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5950 0
SIF1 3.2500 -2,40
BRD 22.0000 1,38
IMPACT 0.7100 2,16
BIOFARM 0.7000 -0,71
ANTIBIOTICE 1.8700 0,54
TEL 46.4000 7,91
ROMPETROL 0.1020 -2,86
SIF3 3.0100 -3,53

SIF5 3.3000 -3,79
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.; 
221277.
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Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

2
9

3
5

* ■
w. -

8 1
Í
4

8 3 9 6
7 4 2

1 7 5
1

3 4 7 6
1 5 2 4

9 6 1 7 5
6 8 1

AVANSAȚI

2
2 6

3 6
1
8

6 5

2
5

4
1

2
5

7 8
7

9

5 2
4 7 9 5
3 1 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

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

5 6 3 4 1 2 9 7 8

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

7 9 6 8 2 4 5 3 1

6 2 9 1 4 8 7 5 3

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

Avansați

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

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

2 7 8 3 5 9 1 6 4

6 4 1 8 2 7 3 5 9

Se fac noi locuri de joacă
■ Hunedoara este încă 
un oraș cu puține 
locuri de joacă 
pentru copii.
Sanda Bocaniciu_______________
sanda.bocanlclu@infarmmedla.ro

Hunedoara - Puținele locuri 
de acest fel sunt neîncăpă
toare și amplasate doar în 
centrul municipiului. Copiii 
din zonele mai sărace, din 
cartierele de blocuri, nu prea 
au parte de locuri frumos 
amenajate. Spre exemplu, în 
cartierul Micro 6, spațiul de 
joacă al copiilor este, pur și 
simplu, un teren cu... un tobo
gan. Fiind foarte puține 
locuri de joacă, copiii și 
părinții se bucură de ele așa 
cum sunt, chiar dacă de 
multe ori ele nu sunt gândite 
și amenajate din punctul de 
vedere al atractivității lor 
pentru copii și al rolului lor 
educativ. „Ne-am obișnuit cu 
aceleași elemente și con
strucții standard, vopsite în

Locul de joacă aproape viran în cartierul Micro 6
culori reci, învechite și rugi
nite”, spun părinții, care se 
bucură că-i pot da pe copii pe 
o hintă sau pe un tobogan. Un 
loc de joacă dorit de copii este 
un loc care, pe lângă utili
tatea sa imediată, are și ceva 
special, ceva care îi face să- 
și dorească să revină cu 
plăcere. Un loc viu, colorat, 
unic și bine definit în gri-ul

general al orașului. Primarul 
municipiului, Nicolae Schiau, 
cunoaște această situație și 
tocmai de aceea Primăria are 
pregătit un proiect de ame
najare a unor spații de joacă 
pentru copii. „Vor fi amena
jate, în această primăvară, cel 
puțin trei astfel de părculețe 
de joacă, în cartierele Micro 
7, 6 și 5. Proiectul va fi extins,

însă facem apel la populația 
Hunedoarei de a nu vandaliza 
aceste spații, așa cum se 
întâmplă de obicei”, a spus 
primarul N. Schiau. Noile 
părculețe, destinate petrecerii 
timpului liber al tinerilor și 
pentru joaca celor mici, vor fi 
mobilate conform standarde
lor europene, pline de culoare 
și atractive.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Credeți că în Hunedoara sunt sui.
'S* ** * * **** * * iJ

Nu prea sunt astfel 
de locuri. Părerea 

mea este că nu avem 
unde ne duce copiii 
decât dacă venim în 
centru!

Mioara, 
Hunedoara

te spații de joacă

Ar mai trebui ame
najate astfel de 

locuri pentru că eu 
cred că trebuie să 
existe mult mai mul
te! în cartierul nostru, 
Micro 3, nu avem așa 
ceva!
Maria Jurca, 
Hunedoara

IAn Hunedoara aceste 
locuri sunt ca și 

inexistente pentru că 
nu avem decât în cen
tru! Copiii îi plimbăm 
de mânuță pe străzi 
și... cam atât!

Anonimă, 
Hunedoara

Copiii noștri se 
joacă în fața blocu

lui! Nu avem un 
părculeț special ame
najat pentru joaca 
celor mici. Sperăm că 
Primăria va face ceva 
în acest sens!
Gabriela Verdeș, 
Hunedoara

Eu cred că în Hune
doara sunt destule 

astfel de terenuri de 
joacă pentru copii. Eu 
îl duc pe cel mic foar
te des în Parc Place 
pentru că locuiesc în 
apropiere.
SlMONA, 
Hunedoara

Pensie privată... profesie nouă
M Când legea va per
mite, oamenii se vor 
putea gândi și la o 
pensie privată.

Clara Păs
clara.pas@infornimedia.ro

Deva - Orice persoană cu 
vârsta cuprinsă între 20 și 56 
de ani va putea să încheie o 
poliță de pensie privată, iar 
suma plătită va fi deductibilă 
fiscal în limita a 200 de euro. 
Pensiile private vor putea fi 
oferite de societăți de asi
gurări, bănci, brokeri. „Este 
posibil ca prevederile legale

privind acest gen de pensii să 
intre în vigoare în lunile mar- 
tie-aprilie ale acestui an. Cred 
că va avea un impact foarte 
mare, pentru că oamenii aș
teaptă acest lucru. Odată cu 
lansarea pensiilor private fa
cultative va apărea pe piață și 
o nouă profesie, cea de agenți 
specializați în pensii private”, 
a declarat Marius Barabaș, 
directorul Allianz Tiriac 
Sucursala Deva.
Opinia oamenilor

„Pensia privată este o 
chestie bună pentru cei care 
au anii care să le permită 
acest lucru. Eu sunt deja pen-

sionar, dar o pensie privată 
pică bine”, spune Simion din 
Deva.

„Cred că este o măsură 
potrivită, pentru că pensiile 
de la stat sunt așa cum sunt. 
E drept că nu m-am interesat 
încă ce trebuie să fac în acest 
sens. Deși este o soluție bună, 
ca lucrurile să meargă, consi
der că oamenii trebuie să 
poată să plătească. Din sa
lariu plătești întreținerea, 
ratele, ai nevoie de bani pen
tru copii, așa că tânăr fiind, 
nu prea văd cum ți-ai putea 
permite să plătești și primele 
de asigurare”, este de părere 
Larisa Măgherușan din Deva.

Simion

Larisa Măgherușan

Cerc de speologie unicat
Lupeni (I.J.) - Clubul Copi

ilor Lupeni a constituit în 
acest an o nouă activitate. 
Cercul de Speologie reunește 
peste 40 de copii cu vârste 
între 10 și 18 ani și constitu
ie un unicat la nivel național. 
„Speologii voluntari care 
coordonează cercul și-au pro
pus informarea elevilor din 
Lupeni despre ecologia și pro
tecția mediului înconjurător, 
ariile protejate și peșterile 
din zonă. Ne-am structurat 
activitatea lunară între teorie 
și practică în teren”, afirmă 
Ștefan Militaru, președintele 
Asociației Rinolophus Lu
peni, inițiatorul cercului.

Partea teoretică a cursului 
de speologie este împărțită în 
trei module: drumeție și

tehnică, biologie și ecologie, 
geografia zonei. Activitatea 
modulelor este coordonată de 
Fane Boca, Cristina Sârb și 
Claudiu Bai la.

Pe perioada verii este pro
gramată o tabără a cărei lo
cație nu este încă stabilită 
pentru că nu există o cabană 
disponibilă în zona de activi
tate. Scopul principal al aces
tui cerc este de a familiariza 
copiii cu natura, de a crea 
posibilitatea lucrului în e- 
chipă și de a implementa din 
copilărie noțiunile minime de 
protecția mediului.

Pe toată perioada activității 
se efectuează diferite concur
suri și teste de evaluare a 
cunoștințelor acumulate de 
copii.

Minibursa generală a 
locurilor de muncă

Deva (I.J.) - Agenția 
Județeană pentru Ocu
parea Forței de Muncă Hu
nedoara organizează vi
neri, 23 februarie, minibur
sa generală a locurilor de 
muncă. Ea se va desfășura 
la toate agențiile din județ 
între orele 9,00 și 13,00. 
„Organizarea burselor lo
curilor de muncă rămâne 
cea mai eficientă formă de 
mediere pe care o punem 
la dispoziția persoanelor 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă, fiind locul de

întâlnire directă a cererii 
și ofertei pe piața muncii. 
De aceea, intenționăm să 
diversificăm specificul bur
selor lunare, prin organi
zarea unor acțiuni dedicate 
anumitor meserii sau 
ramuri de activitate, în 
funcție de cererea angaja
torilor”, declară Vasile Ior
govan, director AJOFM 
Hunedoara. Agenții eco
nomici din județ pot face 
ofertă de locuri de muncă 
vacante Agenției până în 
data de 23 februarie 2007.

http://WWW.roburS6.ro
mailto:sanda.bocanlclu@infarmmedla.ro
mailto:clara.pas@infornimedia.ro
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• Găsită. O elevă de 15 ani, din Lupeni, 
a fost găsită de polițiști după ce fusese 
dată dispărută de familie în 16 februarie. 
Tânăra a fost încredințată familiei. (M.S.)

• Alcool. Cinci conducători auto au 
rămas fără permise după ce au fost prinși 
băuți la vâlan. Polițiștii hunedoreni au 
aplicat, la sfârșitul de săptămână, 345 de 
amenzi la legea circulației, dintre care 28 
de sancțiuni au vizat depășirea vitezei 
legale. (M.S.)

Bani recuperați din Canada

Vosganian la 
mineri

Lupeni (M.S.) - Minis
trul Economiei și Co
merțului,. Varujan Vos
ganian, se va afla astăzi 
în Valea Jiului, la invi
tația Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului. 
Ministrul economiei va 
intra în subteranul Ex
ploatării Miniere Lu
peni pentru a vedea sta
diul în care se află com
plexul mecanizat solici
tat de sindicate pentru 
creșterea productivității 
muncii în abatajele de 
cărbune. Liga Sindica
telor a solicitat supli
mentarea sumelor nece
sare pentru achiziția tu
turor componentelor ne
cesare pentru ca acest 
complex să fie pus în 
funcțiune cât mai de
vreme. Nu în ultimul 
rând, ministrul econo
miei va face o analiză a 
activității CNH Petro
șani împreună cu sindi
catele și administrația 
acestui agent

Candidat 
la primărie
Petroșani (M.S.) - 

Candidatul PRM la 
alegerile anticipate 
organizate pentru 
ocuparea funcției de 
primar al municipiului 
Petroșani este Florin 
Racoțea. El a mai 
îndeplinit funcția de 
viceprimar al muni
cipiului Petroșani în 

perioada anilor 
2000-2004, a anun
țat ieri președintele 
filialei județene a 
PRM Hunedoara, 
Ștefan Pășcuț. „PRM 
este un partid sărac, 
motiv pentru care 
candidatul va trebui 
să găsească soluții 
pentru cheltuielile 
pricinuite de o cam
panie electorală. 
PRM se bazează însă 
pe calitatea resurse
lor umane", a expli

cat Pășcuț. Candida
tul PRM este de me
serie inginer și a fost 
apreciat cu șanse 
„destul de bune" 
pentru a câștiga ale
gerile locale de la Pe
troșani. Alegerile 
pentru funcția de pri
mar al orașului Pe
troșani sunt progra
mate pentru data de 
18.03. Ele survin du
pă ce fostul primar al 
localității, Carol 
Schreter, a decedat 
la vârsta de 76 de

■ Cei doi angajați ai 
Primăriei Hunedoara ple
cați în Canada au trimis 
banii pe care îi datorau.

Hunedoara (C.B.) - Plata 
efectuată de Primăria Hune
doara pentru școlarizarea u- 
nor angajați de la departa
mentul informatic a târât 
instituția în instanță în urma 
unui control efectuat de 
Curtea de Conturi. Echipa de 
control a Curții de Conturi a 
descoperit faptul câ fostul și

Nicolae Schiau

Nunti de Aur
■ „Nașul mare" a cinstit 
fiecare cuplu cu câte 
100 de lei noi, cadouri, 
câte o diplomă și flori.

Hannelore Acârnulesei

Minerii cer tehnologie

Certej - Primarul a mai 
pregătit și o masă de peste 
150 de persoane pentru nun
tașii „de aur”. Cu toată po
vara anilor, când vrorile-au 
sunat nuntașii au încins un 
joc pe cinste.
Șapte decenii de căsnicie

Cel mai longeviv cuplu din 
Certeju de Sus va împlini, în 
acest an, 69 de ani de căsnicie.

Doi primari
ani, din cauza unui 
infarct.

Sediul PSD - spart de hoți
Petrila (M.S.) - Sediul organizației locale 

a PSD din orașul Petrila a fost spart de un 
individ care a fost depistat ulterior de 
poliție.

„A fost spart geamul de la intrare. Am 
depus o plângere la poliție, iar ancheta este 
în derulare”, a declarat deputatul Gosmin 
Nicula, care avea în acel spațiu și sediul 
biroului său parlamentar din Valea Jiului.

Deva (M.S.) - Doi primari ai 
PSD ar putea să părăsească 
formațiunea social-democrată 
și să se înscrie în PRM, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al PRM Hunedoara, Costel 
Avram. El a refuzat să dez
văluie numele primarilor care 
au decis să plece de la PSD și 
zonele în care locuiesc aceștia, 
dar a dat de înțeles că ei ar 
putea să aștepte alegerile lo
cale din 2008, când vor candi
da pe listele României Mari.

Ești abonat 
CÎ? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
si noi câsti-* * guri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 26 
februarie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul 
unui

Fii Abonatul lunii 
Februarie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat!

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajați! S.C. 
Inform Media S.R.L. și nici rudele 
acestora de gradele I si II. 
Extragerea se va face o dată pe 
lună, în mod aleator, din baza de 
date a abonaților CL. Relații supli
mentare la tel. 21 1275. irit. 8806. 

MW!
I DEVASAT SHOP

actualul primar, respectiv 
directorul economic au avizat 
efectuarea unor plăți ilegale 
în contul Facultății de In
ginerie din Hunedoara. Aces
te sume au fost plătite în 
scopul achitării costurilor 
pentru cursurile postuniver
sitare urmate de trei angajați 
ai Primăriei: Liviu Nicolae 
Abrudean, Alin Șocander și 
Monica Udrea. Acțiunea de 
judecată se datorează faptului 
că plățile respective au fost 
efectuate în condițiile în care 
între municipalitate și facul
tate nu a existat un contract 
sau o convenție încheiată în 
mod legal. Problema s-a com
plicat după ce doi dintre cei 
trei angajați au plecat în 
Canada. Tribunalul a dat câș
tig Curții de Conturi și i-a 
obligat pe fostul primar 
Remus Mariș și pe directorul 
economic Liana Mirea să

la Certej
Și pentru că pe cea care l-a 
însoțit atât amar de drum anii 
mulți purtați pe umeri n-au 
lăsat-o să îi fie și de această 
dată alături, bătrânul Petru 
Șteolea a venit la aniversarea 
căsătoriei cu fotografia de la 
nuntă, pentru a fi și acum 
împreună cu soția lui. Istoria 
vieții lor începe acum 69 de 
ani. Puțin înainte ca Petru să 
fie încorporat el o lua pe Ma- 
ria de soție. Omul n-a apucat 
să vină acasă din armată pen
tru că a trebuit să plece la 
război. Iar mai apoi avea să 
facă parte din Armata Regală. 
După cinci ani de front, doar 
hazardul a făcut să-și revadă 
soția. A avut curajul să-l so-

I di 1 'I ' ’ 11 I

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să imi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Numele

Adresa: Str.

DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o Jună, la adresa de mai sus, cotid
ianul Cuvântul liber.

Prenumele

Nr.___ . Bl..
Localitatea

Sc.__ Ap.

Telefon

Depune- talonul in cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-1 la OP 1, CP 3 Deva sau pe adresa SC Inform Media SRL. Deva. str. 2? 
Decembrie, nr 37A. Pentru informații suplimentare sunați la 0254 211275. int. 8806. persoană de contact Magdal?na Șerban.

Din luna februarie, Poșta Română și-a dublat 
taxele pentru abonamentele tuturor publicațiilor.
Astfel, un abonament la Cuvântul Liber, începând din luna 
martie, costă 7,6 lei+taxe poștale=10,1 lei.
Această mărire de preț se datorează EXCLUSIV POȘTEI!

CUNQȘTI AVANTAJELE OFERITE DE CL?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și 
sâmbăta);
2. Sâmbăta, talon gratuit de mică publicitate;
3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul 
sosește acasă la prima oră a dimineții;
4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din domeniile: 
economic, social, politic, cultură, educație, sport, tele
fonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;
6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să fi 
găsești job-ul potrivit, oferindu-ti o listă completă a 
ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de 
atrăgătoare!

Canadienii înapoiază banii Primăriei Hunedoara
plătească la bugetul local 
suma de 48,7 milioane de lei 
vechi, iar pe primarul 
Schiau, suma de 12,4 milioane 
lei vechi. „Suma care a fost 
menționată în raportul Curții 
de Conturi a fost recuperată 
în totalitate, iar noi avem chi
tanțele care pot dovedi asta. 
Cei care au plecat în Canada 
au trimis banii pe care îi 

Cele mai longevive cupluri din Certej au sărbătorit Nunta de Aui*
meze pe rege, odată când aces
ta se întorcea seara în palat 
de la o petrecere. Deși toată 
lumea credea că va fi trimis 
la batalionul disciplinar, Petru 
avea să fie decorat de Majes- 
tatea Sa pentru curajul dove
dit. Primește astfel șase zile de 
permisie, și se întoarce acasă 
pentru a-și vedea tânăra soție. 
De atunci au trecut aproape 
șapte decenii, dar Petru e 
mulțumit de viata pe care a 

datorau în urma cursului de 
perfecționare pe care l-au 
făcut. Banii au venit în mai 
multe tranșe începând cu 
momentul în care a început 
procedura”, a declarat pri
marul Nicolae Schiau. Recur
sul la sentința Tribunalului 
Hunedoara va avea loc pe 
data de 18 iunie 2007 la 
Curtea de Apel Alba-Iulia.

dus-o. „Am avut o viață fără 
lipsuri, povestește bătrânul. Și 
acum mi-au dat și pământ și 
pășuni și păduri”, spune Petru 
Șteolea.

Bătrânul are acum 89 de 
ani, iar soția sa, Maria, este 
cu doi ani mai mică decât dân
sul. Anul acesta, în luna 
noiembrie, vor sărbători cea 
de-a 69-a aniversare a căj~ 
sătoriei lor. Mai mult decâț, 
mulți speră să trăiască.



încrezători că

PE SCUBT .................................. «ww?

Baschet. La Liceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi" Deva se va desfășura vineri, 23 
februarie a.c., etapa județeană la 
baschet, băieți și fețe. Vor participa 
câștigătoarele etapelor locale și munici
pale din unitățile școlare din județ. (V.N.)

Pârtia din Parâng a oferit condiții bune de con
curs (Foto: CL)

Cupa CSS Petroșani la schi alpin

■ Naționala de futsal 
pleacă, azi, în Slovenia, 
pentru turul II prelimi
nar al CE Futsal 2007.
ClPRIAN MARINUȚ______________ ,

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Echipa națională de 
futsal a României, din care 
fac parte șapte jucători de la 
FC CIP Deva, va disputa cele

bolul României i
•

Klein (Izorep Tg. Mureș), Rizan 
(Energo Craiova) - portari; Lupu, 
Molomfălean, Matei, Gherman, 
Dobre, Al-loani, Șotârcă (toți de 
la FC CIP), Lo. Szocs, Csoma 
(ambii Izorep Tg. Mureș), S. Chivu 
(Energo Craiova), D. Stoica (FM 
Constanța) și La. Szocs (ACS 
Odorheiu).

Meciurile României____________ I
România - Belgia (joi, 22.02)
România - Slovenia (vineri, 23.02) I 
România - Moldova (duminică, I 

25.02).

Deva (V.N.) - într-un autentic peisaj de 
iarnă, la Baza sportivă din Parîng a CSS 
Petroșani, la sfârșitul săptămânii trecute s-a 
desfășurat Cupa CSS Petroșani la schi alpin. 
La competiție, care a fost organizată de CSS 
Petroșani și Direcția pentru Sport a 
Județului, au participat 85 de sportivi de la 
18 cluburi din țară. întrecerile s-au 
-’țsfășurat pe două categorii de vârstă: copii 
.. jscuți în 1995, fete și băieți; copii născuți 
în. 1992, fete și băieți. Probele au fost slalom 
și slalom uriaș.

Cei mai mulți concurenți au fost de la 
Sinaia, oraș care s-a prezentat în Parîng cu 
trei cluburi. Au urmat Sibiul, Vatra Dornei 
și Miercurea Ciuc, cu câte două cluburi. De 
asemenea, au mai fost prezenți sportivi de 
la Brașov, Baia Mare, Bistrița, Gheorgheni, 
Baia Sprie, Predeal, Cluj - Napoca și Cîm- 
peni. Iată și câștigătorii primelor trei locuri 
’pupate la probele amintite: slalom; copii 
^¿scuti in 1995, fete: Timea Sule, CSS 
Petroșani; Cătălina Marin, Sinaia; Ana 
Sopoian, Baia Sprie. Băieți: Peter Sebeștyen, 
Miercurea Ciuc; Alexandru Mitroi, CSS 
Petroșani; Mihai Petculescu, Sinaia. Copii 
născuți în anul 1992, fete: Diana Velicu, CSS 
Petroșani; Reca Kopacz; Maria Folop, ambele 
de la M. Ciuc. Băieți: Mircea Gîrbea, Sinaia, 
Peter Domokoș, M. Ciuc; Mihai Kutași, CSS 
'^etroșani. Locurile I, la slalom uriaș, copii 
Aăscuți in 1995, fete: Vanesa Costache, Sina
ia; băieți, Cosmin Demea, Sibiu. Copii 
născuți în 1992, fete, Diana Chiș, băieți, 
Călin Petruș, ambii din Cluj Napoca.

Cupa Cetate la lupte, 
dominată de CSS Deva
■ Luptătorii de la clubul 
devean au obținut locul 
I în clasamentul general 
pe echipe. .
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@infarmmedia.ro

Deva - Sportivi de la CSS 
Hunedoara, Constructorul 
Hunedoara, Inter Petrila, CSS 
Petroșani și CSS Deva au par
ticipat, sâmbătă, la Deva, la 
ediția 2007 a Cupei Cetate, 
drgâriiiată de CSS Deva în 
colaborare cu DSJ Hunedoara. 
Competiția s-a desfășurat la 
două categorii de vârstă, copii 
născuți între 1995-97 și copii 
născuți între 1992-94, iar la 
final în clasamentul general

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vll-â, din 17.02.: 
Avantaje Deva - Rodostar Deva 7-3; Power Brad - Ma
gic Geoagiu 10-4; ECF Anonimii Deva ■ City Taxi Deva 
18-4; ETI Dual Deva - Electro Conat Deva 0-3.

1. Power Brad 7 6 1 066-18 19
2. Avantaje Deva 7 6 0 156-32 18
3. Rodostar Deva 6 4 1 138-19 13
4. Electro Conat 7 4 0 335-36 12
5. Anonimii Deva 6 3 0 345-32 9
6. Maqic Geoaqiu 7 2 0 522-47 6
7. Citiy Taxi Deva 7 1 0 627-84 3
8. ETI Dual Deva 7 0 0 715-36 0

Revenire
Deva (V.N.) - Deși inițial 

anunțase că pe secundul său, 
Damian Militaru, îl va mai 
folosi doar în meciul cu 
Steaua, antrenorul Jiului, 
Marin Tudorache, a declarat 
că și în retur se va baza pe 
serviciile mijlocașului. „Va fi 
omul de bază în momentele de 
criză pentru echipă. Dacă va 
fi cazul voi conta pe el în 
fiecare meci pentru că este 
într-o formă fizică foarte bună. 
Tocmai de aceea l-am și folosit 
în jocurile amicale din An- 
talya și am fost mulțumit de 
el”, a explicat Tudorache. Mi
litaru are 199 de partide jucate 
în primul eșalon. în palmare
sul său se numără patru 
titluri de campion. 

i / CAMP. JUDEȚEAN

KEQvlAMENT. I

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

pentru ca munca ta în gospodărie să fie mai ușoară, sau ^2 -i J pentru că oricând ai nevoie de bani* Fă-ți un
jUonc.'T(£.ii la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la concurs cu copia după 
chitară până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!

DEVASAT 
SNOP O N

mai importante partide din 
istoria sa, la finalul săptă
mânii, în grupa G a turului 
II preliminar al CE de futsal 
Portugalia 2007. Tricolorii 
pleacă, azi, spre Slovenia, 
unde se vor bate pentru a rea
duce fotbalul românesc la un 
turneu final, după o absență 
de șapte ani. Cei 14 jucători 
ai naționalei convocați pentru 
aceste partide au efectuat un 
cantonament de cinci zile la 
Deva care s-a încheiat, ieri, 
cu un ultim antrenament, 
programat la amiază. După- 
masă, echipa s-a relaxat la 
Cinciș, iar azi va efectua dru
mul de aproximativ 800 km 
cu autocarul spre Slovenia. 
Miercuri, sunt programate 
două antrenamente în sala în 
care se vor disputa jocurile, 
primul de la ora 10.30, al 
doilea de la ora 20.00. 
„Jucătorii s-au pregătit cu 
seriozitate, pentru că e cea 
mai importantă șansă din 
cariera lor de a se afirma și 
de a juca la un turneu final 

pe medalii pe primele locuri s- 
au clasat CSS Deva, CSS 
Hunedoara și Inter Petrila. 
„Concursul de la Deva a fost 
mai bine organizat decât Cupa 
Hunedoarei de acum două 
săptămâni. La start s-au aflat 
mulți sportivi medaliați la 
campionatele naționale, astfel 
că multe meciuri au fost de 
bună calitate”, afirma Marius 
Simina, expert în cadrul DSJ 
Hunedoara, care a oferit 
diplome primilor clasați și 
pachete cu dulciuri tuturor 
participanților.

De la CSS Deva, cele mai 
multe premii le-au cucerit 
luptătorii pregătiți de Suraj 
Moravan care au obținut 
următoarele rezultate: 4 locuri 
I prin Alexandra Luchian,

ajung la CE
de campionat european. Gru
pa e cea mai accesibilă dintre 
toate ale turului II, așa că 
mai trebuie doar ca jucătorii 
să profite de această oportu
nitate și să califice naționala 
la CE 2007”, afirma Vali 
Ioniță, coordonatorul Comi
siei de Futsal a FRF. „Suntem 
încrezători că ne putem cali
fica. Avem însă nevoie de 
șansă, pentru că suntem 
echipa cu cel mai slab coefi
cient UEFA din grupă”, 
comenta Zoltan Jakab, 
antrenorul naționalei.
Molo, suspendat

La fel ca la meciurile 
primului tur preliminar în 
care România a învins, la
Deva, echipele Angliei, Bul
gariei și Letoniei și a obținut 
locul I în grupă, și acum 
selecționerul Zoltan Jakab a 
rămas fidel strategiei de a se 
baza pe jucători de la FC CIP. 
Șapte jucători ai campioanei 
fac parte din lotul de 14 care 
se deplasează în Slovenia și

(Foto: CL)Sportivii de la CSS Deva premiați la "Cupa Cetate"

Alexandru Lupșa, Ana Răduț 
și Robert Iacob, 6 locuri IÎ 
prin Răzvan Robac, Robert 
Han, Andreea Nicoară, Florin 
Precupeanu, Dorin Muntean și 
Claudiu Ciocănel și două 
locuri III prin Darius Savu și 
Alexandru Mihalca.

Rezultate bune au avut și 
sportivii antrenați de Doru 
Ailincăi care au obținut patru 
locuri I prin Mădălin Varga, 
Râul Bodoșcă, Petru Lupu și

Lupu, căpitanul naționalei își 
dorește calificarea (Foto: cl)

cu siguranță jucătorii deveni 
vor fi din nou în prim-plan. 
Din păcate, la meciul de 
debut, cel cu Belgia, nu va 
juca Molomfălean, cel mai 
bun marcator al naționalei în 
turul I preliminar cu șapte 
goluri, care este suspendat 
pentru cumul de cartonașe.

Risi Ciurar, două locuri II 
prin Elena Ilica și Robert Bo- 
diu și patru locuri III prin 
Robert Bodiu, Ovidiu Lipsa, 
Gabriel Moldovan și Zoltan 
Robert. Sportivii antrenați de 
Cosmin Văcărașu âu obținut 
două locuri I prin Liviu Pre- 
jban și Mihaela Feurdean, uri 
loc II prin Andreea Peliancă 
și trei locuri III prin Alin 
Râcilă, Maria Culda și Cssillo 
Șerban.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:ciprian.marinut@infarmmedia.ro
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• Deces. Felix Levitan, care a fost direc
torul Turului Franței timp de peste două 
decenii, a decedat duminică, la ora 16.30, 
la domiciliul său de la Cannes, la vârsta 
de 95 de ani.

Amendă uriașă pentru Bellam

Amenzi
Tg. Jiu (MF) ■ Jucă

torii Pandurilor, Rado- 
vanovici și D. Orac, au 
fost amendați cu câte 
300 de euro pentru in
disciplina de care au 
dat dovadă , la meciul a- 
mical cu Minerul Motru, 
de duminică, scor 1-1.

A învins
București (MF) - Pilo

tul de motociclism Ro- 
meo Dunca, primul ro
mân care a participat la 
Raliul Dakar, a câștigat, 
in acest weekend, prima 
etapă a Cupei FRM la 
snowmobile, „Xventure 
Snowmobile Cup 2007”, 
desfășurată in zona 
Brașovului.

Alături de Dunca au 
mai concurat Marcel 
Butuza, care a partici
pat in acest an la Raliul 
Dakar, Alexandru Gar- 
bacea și Romeo Duicu.

Oscar Pereiro
(Foto: EPA)

Susținere
■ București (MF) - 
Aproximativ o mie de 
cicliști au participat, 
duminică, la un 
„marș galben" la 
Vigo, cerând ca 
rutierul spaniol Oscar 
Pereiro să fie declarat 
câștigătorul-ediției 
2006 a Turului 
Franței, competiție la 
care învingătorul, 
americanul Floyd 
Landis, a fost depistat 
pozitiv.
„Este foarte plăcut să 
văd că sunt susținut 
de ațâța lume", a 
declarat Pereiro, 
clasat pe locul doi în 
Turul Franței.

Adrian Mutu (Foto: epa)

■ Jucătorul lui Liverpool 
va scoate 80.000 de 
euro din buzunar, pentru 
că l-a amenințat pe Riise.

București (MF) - Fotbalistul 
echipei Liverpool, Craig Bel
lamy, a fost amendat de tehni
cianul Rafael Benitez cu suma 
de 80.000 de lire sterline ca 
urmare a scandalului provo
cat la Algarve, unde a avut 
un conflict cu coechipierul 
său John Arne Riise, infor
mează Daily Mirror.

„Benitez este furios pe 
ambii jucători și pe portarul 
de rezervă Jerzy Dudek, care 
a fost implicat într-un alt in
cident în bar și căruia polițiș
tii i-au pus cătușe pentru 
scurt timp, ca să îl linișteas
că. Tehnicianul i-a avertizat 
pe toți trei că dacă vor mai 
încălca disciplina clubului 
vor fi dați afară din echipă”, 
notează Daily Mirror.

Presa engleză a scris, dumi
nică, despre incidentele în 
care au fost implicați jucă
torii echipei Liverpool în Por
tugalia, săptămâna trecută. 
Sunday Mirror a notat că mai 
mulți jucători, între care s-au 
numărat Robbie Fowler, Jer
maine Pennant și Craig Bel
lamy, au fost implicați într-un 
scandal într-un bar, unde a 
fost chemată poliția pentru a 
calma spiritele. De asemenea, 
News of the World a precizat

Demitere

Mutu, modest
Florența (MF) - Atacantul Adrian Mutu a 

fost considerat de site-urile calciotoscano.it 
și goal.com unul, dintre cei mai slabi 
jucători ai echipei AC Fiorentina în meciul 
câștigat, în deplasare, cu scorul de 1-0, în 
fața formației Catania, în etapa a XXV-a a 
campionatului Italiei.

Cele două site-uri i-au acordat nota 5,5 
internaționalului român. „Geniul român a 
fost nervos și nu a putut crea pericol în 
careul advers”, a scris calciotoscano.it.

Dubai (MF) - Tehni
cianul german Winfried 
Schaefer (foto), fost selec
ționer al Camerunului, a 
fost demis din funcția de 
antrenor principal al e- 
chipei Al-Ahli, din Dubai. 
Conducerea clubului deți
nător al titlului în Emi
ratele Arabe Unite a decis 
ca Schaefer să fie demis 
după ce echipa a înregis
trat a șaptea înfrângere, 
a cincea consecutivă în 
acest sezon. Schaefer a 
preluat conducerea teh
nică a formației Al-Ahli 
în 2005, în urma demiterii 
lui Bălăci.

Rui Costa, incert pentru meciul cu Dinamo
va putea juca în meciul cuLisabona (MF) - Fotbalistul 

echipei Benfica Lisabona, Rui 
Costa, s-a accidentat, dumi
nică, în timpul meciului din 
deplasare cu Nacional Ma- 
deira, scor 0-2, din etapa a 
XVIII-a a campionatului Por
tugaliei, și este incert pentru

Dinamo ar putea profita de absența mijlocașului Rui Costa

SC

Andy Murray, cap de serie numărul 3, 
a câștigat, duminică, turneul de la San 
Jose, dotat cu premii în valoare totală 
de 416.000 de dolari. Murray l-a învins, 
în finală, cu scorul de 6-7 (3/7), 6-4, 7-6 |
(7/2), pe croatul Ivo Karlovici. (Foto: epa)

<.... ...... " *
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că incidentul ar fi izbucnit 
după un conflict între Craig 
Bellamy și John Arne Riise, 
după ce primul a încercat 
fără succes să îl convingă pe 
coechipierul său să cânte o 
melodie.

Potrivit sursei citate, Bel-

Vestul a câștigat AII Star Game
Las Vegas (MF) - Echipa 

Conferinței de Vest a învins, 
duminică, la Las- Vegas, cu 
scorub de 153-132, formația 
Conferinței de Est, în cel de-al 
56-lea AII Star Game, meciul 
vedetelor din liga profesio
nistă nord-americană de ban
chet (NBA).

Cel mai bun jucător al în
tâlnirii a fost desemnat jucă
torul echipei Dos Angeles La- 
kers, Kobe Bryant, care a reu
șit să înscrie 31 (țe puncte.

Alături de Bryant, cel mai 
bun marcator al Vestului a 
fost Amare Stoudemire - 29 de 
puncte, în timp ce din for
mația Estului s-au remarcat 
LeBron James - 28 de puncte 
și Dwight Howard - 20 de 
puncte.

Vestul a reușit o nouă vic
torie la AII Star Game, după 
ce Estul se impusese în ulti
mii doi ani.

partida cu Dinamo, din man
șă secundă a 16-imilor Cupei 
UEFA, informează O Jogo.

Rui Costa a părăsit terenul 
în minutul 12 din cauza unor 
probleme la coapsă și urmeză 
să fie supus, luni, unor con
troale pentru a se vedea dacă 

lamy a avut un schimb dur de 
replici cu Riise într-un bar 
din Vale do Lobo, iar conflic
tul a continuat la hotelul 
unde era cazată echipa, o oră 
mai târziu. La hotel, Bellamy 
l-a amenințat pe John Arne 
Riise cu o crosă de golf. „Era

Kobe Bryant a fost, din nou, cel mai bun (Foto: epa)

Dinamo.
Benfica a învins, cu scorul 

de 1-0, echipa Dinamo, în pri
ma manșă a 16-imilor Cupei 
UEFA, disputată ia Lisabona. 
Meciul retur este programat 
joi, la București, la ora 20.45. 

un concurs de karaoke, da 
John este liniștit în afara te 
renului și nu voia să cânte 
John s-a enervat pentru . 
Craig nu dorea să accep 
Țipa la Craig să îl lase îi 
pace, spunând că nu o va faci 
și insultându-1”.

Kim Clijsters (Foto: epa)

Abandon
Anvers (MF) ■ Sportiva 

belgiană Kim Clijsters a 
confirmat, duminică, la' 
Anvers, unde a fost în
vinsă în finală de Amelie 
Mauresmo, că probabil 
nu va participa la tur
neul de la Roland-Garros, 
deoarece preferă să se 
concentreze asupra celui 
de la Wimbledon.

„Confirm că, mai mult 
ca probabil, nu voi juca 
la Roland-Garros. Sezo
nul pe zgură este foarte 
lung și solicitant din 
punct de vedere fizic” - 
a spus Clijters.

calciotoscano.it
goal.com
calciotoscano.it
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Vând ap. 2 camere (03)

• confort 1, zona Mioriță contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)

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

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală ușă metalică, intrare prin 
balcon și scară Al. Crinilor, 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• decomandată centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie + faianță st 54 mp, zona I. Maniu, 
preț 1,240 mld, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Zamfirescu, etaj 1, balcon închis, parchet, st 
52 mp, contorizări complete, ocupabil imediat, 
preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, repartitoare, 
balcon închis, et. 3, zona Aleea Păcii, preț 125000 
ron, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandată contorizări, balcon închis, fără 
îmbunătățiri, et. 3, bulevardul Decebal, preț 
42000 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• zonă ultracentrală, et. 2, semidec., amenajat, 
CT, termopane, gresie, faianță parchet, instalații 
sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dadă parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
'42)
î/amfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 

□ucătârie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT, parchet, 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent blocurile Mintiei, st=60 mp, amenajat 
modern, Ct, instalații noi, parchet, gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
80.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., balcon, etaj inter- 

' mediar, bloc cu 4 nivelă preț 144.000 RON, neg.,
tel. 0740/013971. (A2)

□
fM, zona Micro ”î5, etaj 'întermedrâr, 
oh, eț 60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Gojdu, amenajat modem, CT, 
preț 125.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre. 
st=60 mp, zona l. 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 Kogălniceanu, etaj 3, balcon, termopan, 
larchet, bine întreținut, ocupabil din data 
achitării integrale, preț 120.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandată M mp, zona Eminescu, 
termopan, centrală termică, bucătărie modi
ficată parchet, gresie, faianță boxă preț 155.000 
ron, neg, tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandată zona Zamfirescu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată, preț 120.000 ron, nego
ciabil, tel.0730/474275,0788/165703,232808  (A4)
• zona Dadă etai 3, termopan, parchet, gresie, 
faianță centrală termică preț 81.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• eta| 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 ă 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, ușă metalică parchet, lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon închis, beci, parchet, contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Dadă 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-5C np, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324.

: W
în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă 

C.T., preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7) 
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dec, et. 3, C.T., parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat șl utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288, (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)

• dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317.314. 
(A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Devă preț neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Devă preț neg, tel. 231300. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modHIcate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
0254/613366.0788/040.490,0788/158483 'A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat, cu sau fără amenajări, se oferă de 
la55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, zona Bălcescu, centrală 
termică calorifere noi, living, hol, bucătărie, o 
cameră amenajată ca spațiu comercial, preț 
187.000 ron, negociabil. Tel. 0721/034571, 
0751/858040.(7)

• Deva, Micul Dalas, parter înalt, bloc tip 
vlă, 2 băl, 2 balcoane mari, Închise, centrală 
termică garai, boxă posiWttate mansar- 
dare, st 140 mp, fără Intermediari. TeL 
0726/316506,0729/939607. (1l/lă02>

• Deva, vedere la cetate, posibilități 
mansardare, preț negociabil. Tel. 
0723/219822.(8/19.02)

• decomandată 2 băi, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, parchet gresie + faianță 
et 2, zona Piață preț 62000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandată 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)
• dec, graelă faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec. 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Micro 15, etaj 1, contorizărit, igienizat 
total, preț 81.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095.(A4)
• sufragerie șl bucătărie modificate, balcon, 
centrala termică parchet gresie, faianță, 
amenajat și igienizat recent zona Decebal, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandată 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)

Angajează
Redactor muzical
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• cu garaj, st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică, termopan, 
parchet, gresie, faianță 3 balcoane, 2 băi, poziție 
deosebită zonă liniștită preț 80.000 euro, 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, etl, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dadă semidec, parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec, etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță, termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec, balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dadă et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau-locuit preț 180.000 
ron, neg, teUOWHmW) <■.. < ■, j ■ • •
• dec, baia (gresie, faianță), Termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Devă preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Devă preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină, zona Taratei, preț atractiv telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală BRAD, 2 băi, îmbunătățiri, 
balcon închis, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040-490,0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Devă 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/M5O95 (Ml

Vând ap. 4 camere (07)

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

I Vrei să cumperi casă 
sau apartament

■
Lí av in Ungaria?

• 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. 
0740/317314. (A9)

Vâna 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)

• semidec, parchet, apometre,et. 3,zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec,CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrală decomandate, 100 mp, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, 2 băi preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• et ă dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, eta| 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• etaj 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400.0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajăt, 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, 

f greile, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet,
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)

• 3 nivele, nouă + garaj, 800 mp, teren, 
canalizare, apă, gaz, curent 14 km de Deva, 
80000 euro negociabil, tel. 0722/968910. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă, sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară, garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro. tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei,

g, tel. 223400,0720/387896,0742/005228  (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă, 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă, preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. ,(A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro. neg., tel. 0745/786578. (A8)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• 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 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST=800 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, In Deva, 3 camere, bucătării;, baie 
(gresie, faianță), curtSf'®W:‘mfșzbrisSfiR 
centrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,0745/511.776. (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 și2ha teren,zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală, încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă cărămidă comuna Brănișca, sat Boz, 2 
corpuri, 4 camere, 2 sobe teracotă pivniță 
anexe zidite, fântână grădină st 1000 mp, fs 35 
m, 75.000 ron. Tel. 0723/492499,0740/369611. (T)

• casăffrtșj grădină înȚebeă preț nego
ciabil. Tel. 0729/549452. (11/19-02)

• casă In Brănișca, sat Tîrnăvița, 4 camere, 
bucătărie, cămară fântână grajd, șură anexe, 
curte 1077 mp, grădină 24 ari sau schimb cu 
apartament 2 camere. Tel. 0746/058490. (T)
• In Sarmizegetusa, 2 camere, grădină 800 mp 
și 2700 mp teren sau schimb cu garsonieră sau 
apartament. în Deva. Tel. 0722/461536. (T)

Case de vacanță (15)

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

Vând garsoniere (19)

• Deva, zonă liniștită etaj 2, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări complete, 
preț 57000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• urgent, semidecomandate, superamenajată 
mobilată, bloc acoperit cu tablă zona Gojdu, 
preț 75000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• Zamfirescu, 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,

24/305661 (A2)
• Miorița, etal intermediar, balcon, contorizări, 
preț 75.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

B Descoperă 
bogăția mineralelor 
din inima muntelui!

RECLAME
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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 
22.03.2007, 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 S.A. 
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 societății;

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. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționa
rilor

1. Prezentarea și aprobarea Proiectului de Divizare a 
S.C. COMAT DEVA S.A.;

2. Alte probleme care intră în competența de aprobare 
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății.

în cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunarea Generală 

Ordinară a Acționarilor S.C. COMAT DEVA S.A., va avea 
loc la data de 23.03.2007, începând cu ora 10:00, iar 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea 
loc la aceeași dată, începând cu ora 13:00, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi.

(70747)
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S.C. DEPOALM S.R.L. Deva
DN 7 - Intrarea dinspre Arad 

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

BLOCURI CERAMICE POROTHERM
Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.

(76609)
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Print publicitar de 
mari dimensiuni

Doslere - autocolanie - mesn 
bannere - panouri ..

Comandă până la 28 februarie și 
Ai 1 0% reducere !(74875)

• dec, bucătărie, baie, 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 97.500 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• cameră cămin, zona Dacia, preț 250.00 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• semldec. bucătărie, baie, balcon, etaj inter
mediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)scai a. țMA/
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
78.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată, contorizări, preț 28000 RON, tel. 
0745/367893.(A2)
• urgent, semldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel, 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, semldec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. Intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• Ideală pentru investiție, închiriere, zona 
Decebal, contorizări, parchet, urgent, preț 80.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută, preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Gojdu, etaj 1, decomandate, contorizări 
totale, parchet, gresie, faianță preț 74.000 ron, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• dec, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• doc. 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. 
223400,0720/3878980751/573684.  (A5)
• de ho, complet mobilată și utilată totul' nou 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400; 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• 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)
• dec. amenajată (gresie, faianță), mobilată, 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, preț 21.000 
euro, neg.,țel. ¿n-âu- -740/317314. (AB)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, garsonieră în Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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, telefon 
0254/M3.366- n7xa/(v.. xoo. 0788/158.483. (A10)

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren, zona Deva, posibilități curent, 
gaz. Tel. 0726/158688. (T)
• grădină în Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan, 2600 mp în Mintia, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. CT)

• loc de casă 40 ari intravilan, la șosea; 80 
ari teren pentru construit case de vacanță 
la 100 m de șosea; 140 ha pădure; M ha 
fânaț, Certeju de Sus, prețul piețeL TeL 
0254/770887,0749/063432. (3005461/194)2)

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

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

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

• Intravilan, Deva, DN 7, vad deosebit, 900 mp, fs 
40 m, apă, gaz, curent, canalizare, 90000 euro 
negociabil, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona la Roci, st 800 mp, fs 17 m, preț 
15000 euro negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt, 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântand rei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• in Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, construcție casă sau casă de 
vacanță, zona Brănișca, deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 
0740/535095,0723/251498 (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688.(A5)
• «t=17.000 mp, ia 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)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Intravilan hi Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9).
• zona Sântuhahn spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• hriravlan Dova, zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
• mont, IntravBan Deva. 6000 mp, la DN7, 
ut tați, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, Intravilan, 22 ari, pe șosea Brad-Crișcior, 
lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,07887040.490. (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 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10) .
• Brad - 03 ha + pădure, pentru construcție 
case de vacanțe, la șosea, pe malul Arieșului, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10>

Cumpăr teren (22)

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

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vând spații 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)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona MărăștL st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro. tel. 0745/786578 (A8)

Imobile chirii (29)

• Ind*» garsonieră la 2 fete nefumătoare, str. 
Mureșului, bl. 18 Orăștie. Tel. 241506. (T)

/' X
Spitalul General CF Simeria 

cu sediul în Simeria, str. A. Vlaicu, nr. 26, organizează în 
termen de 15 zile de la data apariției în ziar concurs pentru 
ocuparea pe durată determinată a următorului post vacant:

Referent IA - Compartiment RUS
- Dosarele se depun în termen de IO (zece) zile de la publi

carea anunfului la Compartimentul RUS.
- Informații privind înscrierile ți tematica se obțin de la 

sediul unități sau la tei 0254/260681.

f' S.C. producătoare de încălțăminte, 
cu sediul ui Hunedoara, str. Sântuhalm, nr.10, 

angajează: muncitori necalificați și calificați 
in domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italiană, 
șofer, mecanic.

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

s

• ofer ipra închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilate complet, contorizări, 
etaj 2, str. I. Maniu ■ Tineretului, preț 130 
euro/lună Tel. 0742/744353. (T)
• ofer opra închiriere apartament 2 camere 
Deva, mobilat aragaz, frigider, tv color, preț 150 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T)

(79485)^ 

—w 
• vând recamler cu ladă și spătar, 120 ron; 
dormeză pentru o persoană 35 ron; bufet 
bucătărie din scândură 20 ron. Tel. 215325. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

r spreînchiriere brutărie nouă, pe gaz, 
în Podele ■ Luncolu deJos, preț avantajos. 
Telefon 0740/302283. (78296)

• vând 200 oi, sat Spini, nr. 23. Informații la 
tel. 0722/148460. (15/19.02)

• ohrepreînchiriere garsonieră mobilată, Deva, 
str. Carpați, preț 120 euro. Tel. 0722/347512. (T)
• ofer apte închiriere în regim hotelier o cameră 
cu baie, mobilată, utilată, termopane, centrală 
termică, preț 80 ron/noapte.Tel. 0721/055313. (T)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• Dova, 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 preț400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• amenajat S=434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317314. (A9)

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)

Auto străine (37)

• vând Cltroen 03, af 2003, vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cieio plus diferență. Tel. 
0744/125690. (T)
• vând ftabant 601S și multe piese de schimb. 

. Tel. 0254/231129,214319. (D
• vând Votat 244 GL, CI, numere noi, piese de 
schimb; casă, grădini dependințe, teren arabil, 
pădure și polizor trifazic, diametrul 300, nego
ciabil. Tel. 0721/614402. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând aparat de sudură confecționat, preț 400 
ron, negociabil. Tel. 0745/750705. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând 2 anvelope noi pentru Skoda 5100. Tel. 
226909. (T)
• vând motor Opel Kadet injecție, 1200 cmc, preț 
negociabil. Tel. 0720/507557

Mobilier și interioare (47)

• urgent și foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)
• vând cdțar tip Carina compus din 5 piese, 
incluzând o canapea extensibilă și 2 fotolii-pat 
nefolosite, preț negociabil. Tel. 211512. (T)
• vând mobilă second-hand, mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
0724/643045. (T)
• vând comodă nouă cu 4 sertare, lustruită preț
200 ron. Tel. 0745/750705. (T)

• cumpăr urgent fazani comuni de câmp, rasa
Linne. Tel. 0722/148381,0724/560870. (T)

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

• vând Iapă de 9 ani, neagră, Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 191. Tel. 0254/221730. (5/19.02)

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

• vând 2 arme de vânătoare calibrul 12, 
respectiv 53 x 36 marca Homer sau la 
schimb cu U 38 cu lunetă. Familia Bejan, sat 
Boz, comuna Brănlșca. Tel 282133. 
(12/194)2)

• vând cazan pentru făcut țuică. Tei. 
0254/218172, zilnic, după ora 18 (T)

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

• vând mașină de cusut Naumann seria 705 
germană, mașină de spălat din plastic, ceas 
Doxa de damă, extraplat, elvețian. Tel. 224643. 
(T)
• vând pavilion apicol nou, înmatriculat, veri
ficat, capacitate 51 familii, faguri clădiți în 
magazii, roți duble spate, preț 6000 ron. Tel. 
0254/231129,214319. (T)
• vând vin de coacăze de calitate superioară 
preț 8 lei/litru. Tel, 0740/213769. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe nuriMte 
Bîltean Anișoara. Se declară nul. (2/19.02) jHI
• pierdut carnet asigurări sănătate pe ruffleFe 
Brailă Dinuț. Se declară nul. (1/19.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gergely loan. Se declară nul. (17/19.12)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Muntean Silviu Dionisie. Se declară nul. (3/19.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Olaru Constantin. Se declară nul. (16/19.02)
• pierdut carnet șomaj pe numele Petreu 
Tiberiu Ovidiu. Se declară nul. (4/19.02)
• pierdut carnet șomaj pe numele Tomulescu 
loan. Se declară nul. (10/19.02)
• pierdut poliță RCA eliberată de Asirom De^fe
pe numele Lada Daniel loan. Se declară nu^S 
(9/19.02) w

• pierdut poliță RCA pe numele Manea Petre 
pentru autoturism Dacia 1300. Se declară nulă 
(13/19.02)

Solicitări servicii (71)

• caut investitor în afaceri, posed casă și teren 
4000 mp la 12 km de Deva, apă, 380, gaz, canal. 
Tel. 218165. (T)

Prestări servicii (72)

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, cocsatroză, spondeloză, 
circulație sanguină, stres, insomnii, tiroidă, 
rinichi, digestie, nevralgii, ginecologie. Tel. 
0722/262712. (T)

• medrtez limba germano și engleză, once 
nrveL Tel 0721 4991M. (4 164)2)

Asociația „SALVITAL" Hunedoara
Deva, B-dul 1 Decembrie, nr. 28, Tel./Fax 0354/407456, www.salvital.ro

CONVOCATOR
în terheiul prevederilor art. 14 alin. 3 din Statutul Asociației „Salvital" Hunedoara 

se convoacă Adunarea Generală în ședința ordinară în Sala de ședință a Consiliului 
Județean Hunedoara pentru data de 5 martie 2007, ora 10,00 cu următoarea ordine 
de zi:

1. Prezentarea activității Asociației „Salvital" Hunedoara cu ocazia împlinirii a doi 
ani de la înființare.

2. Prezentarea și însușirea raportului de activitate al Consiliului Director pe anul 
2006.

3. Prezentarea noilor membri aderenți ai asociației.
4. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil pe 

anul 2006.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007.
6. Aprobarea unor cheltuieli de personal și a unor cheltuieli de protocol.
7. Prezentarea șl însușirea rezultatelor campaniei „2% pentru SMURD" 

desfășurată în anul 2006.
8. Aprobarea desfășurării campaniei "2% pentru SMURD" în anul 2007 și 

deschiderea oficială a acesteia.
9. Prezentarea demersurilor efectuate pentru aprobarea de către Ministerul 

Sănătății a structurii UPU - SMURD la Spitalul Județean Deva și la Spitalul de 
Urgență Petroșani.

10. Discuții privind strategia dezvoltării SMURD în județul Hunedoara.
11. Aprobarea achiziționării în sistem de leasing financiar a două ambulanțe de 

tip B, inițierea procedurilor de atribuire a contractului și stabilirea amplasamentelor 
pentru acestea.

12. Aprobarea înființării unui centru de formare și perfecționare profesională în 
acordarea primului ajutor calificat.

13. Aprobarea înființării unei publicații care să prezinte periodic activitatea 
SMURD Hunedoara.

14. Discuții privind coordonarea operativă și dispecerizarea echipajelor SMURD 
Hunedoara.

15. Diverse.

«ECJMb«

http://www.salvital.ro
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URC
■sited Faw-Europe Communications, lider european 

în industria de telecomunicații în bandă largă furnizând 
servicii de informare, comunicare și divertisment 

Angajează

■ dezvoltarea departamentului de vânzări, 
mărirea portofoliului de clienți
■ realizarea Darge+ului de vânzări

■ implementarea în teren a strategiei comerciale 
a firmei
' identifica, >a de potențiali noi clienți
OednjL
■ studii medii sau superioare
• bune abilități de comunicare, ușurința în 
Inițierea $1 dezvoltarea relațiilor Int sr^rsonale, 
calități ae negociator

S.C. BERE MUREȘ S.A., proprietar al 

COMPLEXULUI GERMISARA HOTEL RESORT&SPA din 

localitatea Geoagiu Băi, str. Germisara nr, 1B. jud Hunedoara, 

angajează personal calificat în funcțiile de:

-DIRECTOR MARKETING

•TEHNOLOG ALIMENTAR

- AUDITOR ALIMENTAJIE PUBLICĂ 

-OSPĂTAR!

-INSTALATORI

-ELECTRICIENI

• cunoștințe operare PC
■ experiență în vânzări și cunoștințele tehnice 
constituie un avantaj

- pachet de recompensare motivant - în fancțle 
le narforman|e
■ cursuri periodice de pregătire ta vânzări
■ posibilități ie evoluție într-o firmă aflată ta 
oermanentă dezvoltare
@anilda|l suM rugați El trimită un ¡3, o 
scrisoare ae intenție șl o fotografie recentă la 
adresa! IK România, Orăștie, Strada ¡Ucazului, 
il. 4, ap. 18 - rarter, fax 0354-10300Q sau 
emalh comei.iomacnec ipcmall.ro, până la data 
te 26.02.1007.
Candidațll care nu sunt contactați în termen de 
5 zii*- ae la lata limita ie depunere a CV-urilor 
sa consideră incomt-uttbili cu cerințele postului.

’ ■ (80910)

GERMISARA

C.V.-urile se primesc până la data de 25.02.2007 la sediul societății din 

stațiunea Geoagiu-Băi sau prin fax la numărul 0725.541.101

Pentru mai multe informații ne puteți contacta telefonic la numărul 

0725.541.000 sau la adresa de email: razvan.mares@hotelgermisara.ro.

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-medla care deține poziția de lider In publicarea de 
ziare ți servicii Intemet tn vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât ți Tn Județele Arad, Bihor, Tlmiț, 
Caraț-Severln, Hunedoara ți Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT 
DE LUCRU

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

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

Ofertă (bonusuri, beneficii):
- pachet salarial motivant
- posibilități de dezvoltare a carierei intr-o companie 
multinaționala.

Numai persoanele selectate vor fl 
contactate pentru Interviu.

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

SC Inform Media SRL
Fax 0256/305 742 sau
e-mail: recruitment@informmedia.ro

• firmă de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în fiecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)
• Fundația Muncă Deva organizează cursuri de 
calificare: zidar, tâmplar, tapițer, brutar-patiser, 
bucătar, ospătar, vânzător, lucrător social, oper
ator RTV, operator calculator. înscrierile se fac 
până la 23.02. Tel. Deva 216138, 0722/358138; 
Petroșani 0724/559342; Orăștie 0748/143983. 
(13/14.02)
• meditez matematică clasele V ■ X în Deva, la 
domiciliul elevului, preț 3,5 ron/oră. Tel. 
0726/017381. (T)
• SC Uomarmed organizează cursuri de tehni
cieni maseori, diplomă recunoscută de Minis
terul Muncii și în UE. Relații la tel. 0741/253771. 
(14/19.02)

• SC INFOMIN SA Deva, tel. 213915, 214433, 
214718, organizează cursuri de operator calcu
lator electronic și rețele (11/14.02)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)

Oferte locuri de muncă (74)

• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
05.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• angalez muncitor calificat în construcții. Tel. 
0722/319442.(11/16.02)
• Companie marketing angajează auditor 
pentru județul Hunedoara Cerințe: studii medii, 
mașina personală constituie avantaj. Tel. 
0723/588945, orele 10 - 45. CV-urile la fax 
021/3106772.(6/15.02)

PENTRU TINE

AGENȚIA iworiliară 
iHMASOII 

vă așteaptl ta Deva pe Aleea 
Sakâmior, bL 31. parter 

(lângă Uc. Auto) 
Tel. 230324b 206003

iran

• societate comercială angajează persoană cu
studii tehnice pentru postul de referent vânzări, 
în Deva; se oferă salariu atractiv. CV-urile se vor 
depune la adresa din Calea Zarandului, bl. 49/26 
sau teL/fax 0254/215311. Tel. 0721/667819. 
(2/15.02) ;
• societate de construcții montaj angajează în 
condiții avantajoase următoarele categorii de 
personal: zidari, fierari-betoniști. Relații supli
mentare la tel. 0254/233626 și 0745/380000. 
(6/19.02)
• manlchlurlst, Hunedoara, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 28.02, perioadă determinată Tel; 213244, 
orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara. 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Petrila, 2 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• masHst la mașini pentru terasamente, Brad, 
1 post data limita 28.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mașinist pentru utilaje specifice la extracții, 
Lupeni. 4 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, 
orele9-18
• meoric auto. Brad. 2 posturi, data limită 
3003. Tel. 213244. orele 9-16.
• mecanic auto. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mecanicauto, Petrila, 1 post data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petroșani, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă șl automotor, Hunedoara,
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• miner In subteran, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• miner In subteran, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator accesorii pentru calapoade, Petrila, 
6 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Deva, 2 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansamble, Călan, 22 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator subansamble, Hunedoara, 34 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator subansamble, Orăștie, 6 posturi, 
data limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Petrila, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necalificat î n mIne și cariere, Brad, 9 
posturi, data limită 15.03, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în mine șl cariere, Lupeni,
2 posturi, data limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necalificat în mine și cariere, Lupeni, 
4 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hațeg, 4 
posturi, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Hațeg, 5 
posturi, data limită 28.02, Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Lupeni, 4 
posturi, data limită 28.02, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necallflcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la asamblare, montare. 
Hunedoara, 23 posturi, data limită 31433. Tel. i 
213244, orele 9-16.
• mundtor necalficat la asamblare, Orăștie. 5 
posturi, data limită 21X12. Tel. 213244. orele 9 ■ 16
• mundtor nccaMcai la demolări dădui. . 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 1 post daa âmâtă 
LO4. Tel. 213244, orele 9-16
• numdtor necalficat la demolări oăon. 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara. * noscr. 
data limită 28^2. Tel. 213244, orde 9-16.
• aumdttr mcafificat la demoiăn aâdr. 
zidărie, mozaic, faianță, frao, 3 pcstLr. sn 
limită 28Æ2. Tel 213244, orele 9 - Ifi.
• aumdtar uocafikra la aeraâr zădr. 
zidărie, mozaic, faianță. Câtr. 2 xstr. a 
ümità 3UH. TeL 21324A crde $ - a

• MUKfier neoMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 7 posturi, data

: limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
: • mundtor necalficat la demolări clădiri,
1 zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 14 posturi, 

data limită 31.03, perioadă determinată. Tel.
I 213244, orele 9-16.
i • muncitor necalificat la demolări clădiri,
| zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 6 posturi,
i data limită 28.02, perioadă determinată. Tel.
1 213244, orele 9-16.

' • mundtor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni. 5 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri,

I zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

' • muncitor necallflcat ia demolări clădiri,

I zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 8 posturi, data 
I limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• mundtor necallflcat ia demolări clădiri,
, zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 

data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Simeria, 7 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Deva, daca limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri,. Hațeg, 21 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 3 posturi, aata limită 5.03. 
tel. 213244, orele 9-16.

• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara, 17 posturi, data 
limită 27.02, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16,
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
25.02, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hunedoară 2 posturi, data limită 
28.02, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• mundtor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Simeria, 10 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor plantații șl amenajare zona verde
Deva, 24 posturi, data limită 13.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• mundtor plantații șl amenajare zona verde, 
Orăștie, 26 posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• operator calculator erectronic și rețele. Deva. 1 
iost, data limită 12.03, perioada determinată 

Tel. 213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• operator drculte rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături Brad, 29 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte - 
țesături, Brad, 2 posturi, data limită 1.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte ■ 
țesături, Brad, 6 posturi) data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• opntorcmfiecțl industriaJe, îmbrăcăminte ■ 
țesături, Brad, 7 posturi, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-1&
• opntormauH de fragmentare, Himedoara, 2 j 
posturi,datalimită28JB.Tel.213244,orele9-16. i
• opntor mașini unelte semiautomate și auto- I 
mate, Brad, 2 posturi, data limită 15.03, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 • 16
• operator roboți industriali, Hunedoară 2 
posturi, data limita 20.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ospătar, Hațeg, 1 posL data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• pădurar, Orăștie, 9 posturi, data limită 1.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• parchetar llnollst, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Vulcan, 1 post, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara. 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoară 2 posturi, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Lupeni, 8 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila, 1 post, data limită 28.02, fără 
cazier. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregătitor articole marochinărie, Orăștie, 2 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ pregătitor piese încălțăminte, Brad, 2 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• prelucrător produse ceramice, Devă 5 posturi, 
data limită 28.02, calificat. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• preparator mase plastice, Lupeni, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• primitor distribuitor materiale și scule, Brad,
1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• programator de sistem informatic, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• recepțloner de hotel, Orăștie, 2 posturi, data' 
limită 28.02. Tel. 213244, Orele 9 ■ 16.

• referent de specialitate administrația publică, 
Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• referent de specialitate geolog, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• revizor contabil, Hațeg, 1 post, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar responsaNI de agenție, Deva, 1 post, 
data limită 12.03, perioadă determinată. Tei. 
213244, orele 9-16
• secretar responsabl de agenție, Deva, 1 post, 
data limită 12.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• roautarâ, Deva, 1 posL data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16
• aocretart, Deva, 1 post data limită 28.02. Tel. 
213244. orele 9-16
• rocretari, Ugranl 1 post data limită 10.03. Tel. i 
213244, orele 9-16
• redresfe de pază angajează personal calrficat 
□ertnj dfepecerat Tel 0724/680636. (7/194)2)
• «rfcfcr predm Huiedoara, 3 postui. data 
irită aia TeL 213244. orele 9-16
• fiNfe vrifiofiA Deva. 2 postai, data fimfiă

Ta. 213244. orele 9-16
• wMBMdtoMalL Dm. 1 post data ine 
2U2*- 213244 orele 9-16

Oecese (75)

Un ultim omagiu pentru cel care a fost un deosebit unchi și naș
KAJTAR BELA

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.
Tibi, Luiza și Bobită

• spălătoreasă lenjerie, Petroșani, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• subinginer construcții civile, industriale, Brad, 
1 post, data limită 28.02, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor cu arc electric cu electrod nefuzibil, 
Deva, 4 posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16
• sudor In mediu protector, Călan, 7 posturi, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor In mediu protector, Deva, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor In mediu protector, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 28.02, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Simeria, 3 posturi, 
data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.03, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16
• sudor manual cu arc electric, Petroșani, 10 
posturi, data limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 3 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16
• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 1 
post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Deva, 5 posturi, data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șef district, ocol silvic, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 1.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03.Tel.2i3244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie. 1 post data limită 28.02. Tel. 213244; 
orele9-16

tutoiuiteri. Petroșani, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.

autoturisme șl camionete, Brad, 1 
post data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post data limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hațeg, 4 
posturi, data limită 8.03,3 ani vechime. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 2 
posturi, data limită2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• șofer de autoturisme și camionete, Petrila, 1 
post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tăietor la fierăstrău panglică, Brad, 4 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal. Brad, 2 posturi, data limită
2802. Tel. 213244, orele 9-16. I

• tâmplar universal, Brad, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal, Lupeni, 1 post, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 45 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara, 82 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician mașini și utilaje, Hațeg, 1 post, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician silvic ■ cercetare, Orăștie, 2 posturi, 
data limită 1.03.Tel. 213244, oreleă -16.

• telefonist, Petroșani, 1 post, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• termlst tratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• topHor fentă și neferoase, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• topogral, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tractorist, Hunedoara, 1 post, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tractorist, Petrila, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16, .
• tricolor manual, Deva, 14 posturi, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16
• turnător formator, Călan, 7 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 2 posturi, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 2802.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupeni, 2 posturi, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Petrila. 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Vulcan, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limita 28.02, perioadă determinată. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• vukanlzator de produse industriale din 
cauciuc, Hațeg, 1 post, data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• zidar rurtauretor, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16
• zidar restaurator, Deva, 2 posturi, data limită 
5.03, perioadă determinată Tel, 213244, orele 9 ■ 
16.
• zidar restaurator, Lupeni, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar rosar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 9.03. Tel. 213244. orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Hunedoara, 13 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• zidar rosar tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar rosar tencuitor, Petroșani, Sposturi, data 
limită 2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zidar rosar tencuitor, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• zidar șamotor, Călan, 5 posturi, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-18
• zugrav, vopsitor, Deva, 2 posturi, data limită 
5.03, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• zugrav, vopsitor, Hunedoara, 15 posturi, data 
limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16

ANUNȚ LICITAȚIE
SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE - societate în reorganizare juridică - orga

nizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 21.O3.2OO7, ora 12.00, la sediul din 
Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara a următoarelor bunuri imobile situate în 
incinta fabricii:

1. IMOBIL corp Dîn suprafață de 173,82 mp, parter și teren aferent (81.441 RON + 
TVA.)

2. IMOBIL corp A + C + E situat în zona mărginașă a incintei fabricii, cu deschidere la 
strada V. Babeș, în suprafață desfășurată de 1053,48, parter+etaj 1 și teren aferent 
(584,004 RON+T.V.A.)

3. GARAJ (IMOBIL corp B)în suprafață de 217,6 mp, parter și teren aferent (104.666 
RON+T.V.A.)

4. CENTRALĂ TERMICĂ în suprafață de 706,45 mp, parter și teren aferent (330.414 
RON+T.V.A.)

5. CLĂDIRE MAGAZIE (electricieni și tâmplari) în suprafață de 919,39 mp, parter și 
teren aferent (205.410 RON + T.V.A.)

6. MAGAZIE PIESE DE SCHIMB în suprafață desfășurată de 644,27 mp, 
demisol+parter și teren aferent (284 661 RON + T.V.A.)

7. CLĂDIRE ANEXĂ situată în incinta fabricii, cu o suprafață desfășurată de 1,206,83 
mp, parter + etaj 1 și teren aferent (690.503 RON + T.V.A:)

8. BARACĂ METALICĂ Șl PVC în suprafață de 680,48 mp, parter și teren aferent 
(43.060 RON + T.V.A.)

9 ATELIER MECANIC în suprafață de 395,95, parter și teren aferent (224.416 RON 
+ T.V.A.)

10 CLĂDIRE DE PRODUCȚIE pentru: confecții blană, magazie materiale, depozit piei 
brute și teren aferent în suprafață utilă de 2956 mp (632.000 lei RON + T.V.A.)

Iți APARTAMENT 4 camere, situat în București, Calea Moșilor, nr. 286, etaj 10, 
secrcr 2 347.280 le< RON + T.V.A.)

Garanția de oarttcipare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care se 
fcseazâ

ae sarcini șj orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători La 
sedu socetâci an O'ăștje str. Gh Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara și la tel. 0724-256676

3F95.
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• Bestival. Alice Cooper va concerta la 
București în cadrul festivalului Bestival, 
care va avea loc în perioada 29 iunie - 1 
iulie, artistul rock alăturându-se numelor 
anunțate deja: Marilyn Manșon, Reamonn 
și Faithless.

• Bună pentru creier. Ciocolata, ale cărei 
efecte pozitive cardiovasculare au fost deja 
demonstrate prin studii clinice, este bene
fică și pentru creier, pentru că îmbunătă
țește circulația sangvină cerebrală.

Paradă Un car alegoric, reprezentân- 
du-i pe președintele american Bush și

Debut de turneu european
■ Sting și-a lansat la 
Paris turneul european 
de promovare a albumu
lui de muzică clasică.

Paris (MF) - Sting a fost 
ovaționat îndelung duminică 
seara, la Paris, la primul con
cert din cadrul turneului euro
pean de promovare â albumu
lui său de muzică clasică, ce 
conține compoziții acompani
ate de lăută ale lui John Dow- 
land (1563 - 1626), care se 
îmbină foarte bine cu stilul 
pop.

Sting, acompaniat în timpul 
acestui turneu de maestrul 
bosniac al lăutei Edin Kara- 
mazov, a cântat melodiile de pe

pe președintele iranian Ahmadinejad, a 
defilat ieri la carnvalul din Duesseldorf.

(Foto: EPA)

Familie 
blestemata

Londra (MF) - Actrița 
Gwyneth Paltrow spune 
că familia ei este 
blestemată să sufere de 
cancer și că trăiește per
manent cu teama că ea și 
copiii ei vor muri din 
cauza acestei maladii. 
Paltrow (34 ani) a 
declarat că această gravă 
boală nu i-a ucis doar 
tatăl, ci și două bunici, 
o mătușă și un văr. Pal
trow, mama a doi copii, 
spune că atât ea cât și 
soțul ei, Chris Martin, 
au devenit vegetarieni 
pentru a fi sănătoși.

Ministru demi- 
sionar

Los Angeles (MF) - 
Ministrul Imigrării din 
Bahamas a demisionat 
după ce au apărut în 
presă speculații în 
legătură cu relația pe 
care ar fi avut-o cu star
leta Anna Nicole Smith, 
decedată în condiții mis
terioase.

Liotta (Foto: FAN)

Arestat
Los Angeles (MF) - 
Actorul Ray Liotta, 
starul din filmul 
„Băieți buni" în regia 
lui Martin Scorsese, a 
fost arestat la Los 
Angeles după ce a 
fost suspectat de 
conducere sub influ
ența alcoolului, 
potrivit unor surse 
din poliție. Liotta (52 
ani) a fost reținut de 
poliție după ce a lovit 
cu autovehiculul său 
două mașini parcate 
în apropiere de 
locuința sa din Pacific 
Palisades, sâmbătă 
seara. După ce delic
tul său a fost con
semnat de poliție, 
Liotta a fost eliberat 
pe cauțiune, a 
adăugat Lopez.

Carul alegoric
„Pom Pom Piaoo Stadi
um Queens” a partici-
pat la parada celui mai 
mare eveniment de pe 
Riviera franceză, Nice 
Camival. (Foto: EPA)

Cea mai naturală celebritate

ChlianCJ Chuang, un urs panda 
de la Chiang Mai zoo, Thailanda, își 
savurează tulpina de bambus. (Foto: epa)

■ Iubita prințului 
William, Kate Middleton, 
se află în fruntea topului 
comandat de Fox.

Londra (MF) - Iubita prin
țului William, Kate Middleton, 
s-a situat pe primul loc într-un 
top al celor mai naturale fru
museți, surclasând femei cele
bre pentru imaginea lor, pre
cum top modelul Kate Moss 
sau actrița Catherine Zeta 
Jones. Potrivit participanților 
la acest sondaj, iubita 
prințului William, al doilea în 
ordinea succesiunii la tronul 
Marii Britanii, seamănă cu un 
„trandafir englezesc”, simbol 
al frumuseții naturale.

Chelsy Davy, iubita străluci
toare a prințului Harry, nu a 

Reținut pentru crimă
Escondido (MF) - Un violonist român, care 

trăiește în America de 40 de ani, a fost reținut, 
duminică, fiind suspectat de omor și tentativă 
de omor, după ce ar fi împușcat mortal o per
soană într-o casă din Escondido de Nord 
(SUA), relatează North County Times. Poliția a 
reușit să îl rețină pe românul Crișan Octavian 
(68 de ani), după ce suspectul a stat trei ore 
închis în casă, fără ca forțele SWAT să poată 
interveni. Polițiștii au evacuat aproape 12 case 
din zonă, pentru aproximativ șapte ore, timp 
in care Crișan a stat inițial în casă apoi. în 
jurul orei 11.45 a ieșit din casă, mergând 
legănat și rugându-se să fie împușcat. 
„Polițiștii au reușit să 0 prindă după ce au 
tras câteva focuri cu o arnă nrimH, rănindu- 
1 la mână, apoi l-au dus la csxrtd medical ”.

Ophiuchus (Foto: FAN)

între școlile de samba. 
Una dintre acestea este 
„Unios de Vila Isabel”.

(Foto: EPA)

cel mai recent album al său, 
„Songs from the Labyrinth”, 
lansat în toamna anului 2006. 
Cântărețul în vârstă de 55 de 
ani a fost atras de muzica lui 
Downland, pe care îl consideră 
un compozitor de „muzică pop 
a anilor 1600”.

Programul pe 2007 al lui 
Sting este extrem de încărcat. 
Cântărețul mai are de susținut 
13 concerte în acest turneu 
european. De asemenea, pentru 
a sărbători 30 de ani de la fon
darea trupei The Police, Sting 
se va alătura foștilor săi colegi 
Andy Summers și Stewart 
Copeland pentru primul tur
neu mondial de la destrămarea 
celebrului grup muzical în anii 
'80.

Bibliotecă pe ISS
Moscova (MF) - Charles Si- 

monyi, miliardarul american 
de origine maghiară care va fi 
următorul turist spațial, 
dorește să înființeze o bib
liotecă pe Stația Spațială Inter
națională (ISS), urmând să 
aducă, în cursul zborului din 
aprilie, cărți de Johann Wolf- 
gang von Goethe și Robert 
Heinlein. „Peste tot unde se 
găsesc oameni ar trebui să 
existe o bibliotecă”, a declarat 
Simonyi.

Cele două opere pe care 
omul de afaceri și informați- 
cianul de renume le Âra lua cu 
el în timpul voiajului pe ISS 
vor fi „Faust” de Goethe și 
„Luna e o doamnă crudă” 
(„The Moon is a harsh Mis- 
tress”), un roman SF al scri
itorului american Robert Hein
lein.

Alături de cele două opere 
literare vor mai fi aduse pe ISS 
1.600 piese muzicale din com
pozitori clasici.

Kate Middleton, un „trandafir englezesc" (Foto: epa)

reușit să obțină nici un loc în 
topul primelor 10. Cântăreața 
britanică de muzică clasică- 
pop Charlóte Church, care

Al 13-lea semn zodiacal
Canberra (MF) - Un al 13-lea 

semn zodiacal apărut din cauza 
unor mici devieri de la traiec
torie Pământului în mișcarea 
sa de rotație în jurul Soarelui, 
a fost descoperit de John Shob- 
brook, un astronom din Aus
tralia. Semnul zodiacal se nu
mește Ophiuchus sau. Purtă
torul de Șerpi și cade în perioa
da 30 noiembrie -18 decembrie, 
între zodia Scorpionului și cea 
a Săgetătorului. Semnul, repre

refuză să țină cure de slăbire 
și este mândră de curbele sale, 
s-a situat pe locul al doilea în 
top și este urmată de foto- 

zentat de niște șerpi încolăciți 
utilizați de medici, a fost 
remarcat de Ptolemeu și înscris 
printre alte 48 de semne în ca
talogul său de astronomie „Al
magest”. în mitologie, Ophiu
chus era reprezentat de un bă
trân cu mantie sprijinind un 
șarpe. Se spune că oamenii năs- 
cuți în această zodie au capa
cități de vindecare, pot inter
preta visele, caută pacea, au ta
lent poetic și atrag norocul. 

modelul Claudia Schiffer. Pe 
locul al patrulea s-a situat top 
modelul Kate Moss, în ciuda, 
unui stil de viață petrecăreț în 
care țigările și alcoolul sunt 
mereu prezente. Actrița galeză 
Catherine Zeta Jones a obținut 
locul al cincilea în top și este 
urmată de Keira Knightley, de 
Gwyneth Paltrow, de Scarlett 
Johansson, Beyonce și de Vic
toria Beckham.

Sondajul la care au parti
cipat 1.000 de persoane, a fost 
comandat de Fox, o cunos
cută companie de biscuiți 
care își promovează o nouă 
gamă de produse naturale. 
Majoritatea bărbaților au 
declarat că preferă femeile 
naturale celor care au adop
tat aspectul artificial speci
fic Hollywood-ului.

Samba A început la 
Rio de Janeiro, pe sam- 
badrom, competiția


