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Cerul va fi variabil. Vântul va sufla

Dimineața La prânz Seara

Cheltuieli pe 
șest la mină

Lupeni (M.S.) - Conducerile unităților minere subordonate CNH Petroșani au cheltuit, în cursul anului trecut, aproape 90.000 de euro pe deplasările în tară și străinătate, a declarat, ieri, la Lupeni, ministrul Economiei și Comerțului, Varujan Vosganian. 
/p.6

Mediul în școli
Hunedoara (C.B.) - Eventualitatea introdu- «ii în programa șco- ă a materiei „protecția mediului” îi nemulțumește pe tinerii hunedoreni care se tem că orarul ar deveni mult ^îrea încărcat. Ei afirmă ^:ă sunt la curent cu regulile de protecție a mediului și nu mai au nevoie de o altă materie care să le explice ceea ce știu deja. /p,6

Microcip cu

Corina Popovici

Au venit 
franceziiHunedoara (C.B.) -Un număr de 16 elevi francezi sprijiniți de o firmă franceză, care se ocupă cu plasamentul de tineri muncitori, au sosit la Hunedoara pentru efectuarea unui stagiu de pregătire în meseria de tâmplar. După stagiul de o săptămână de la CT „Matei Corvin", francezii se vor deplasa la întreprinderea Foresta din Deva pentru alte două săptămâni, în Franța, după vârsta de 14 ani, elevii pot părăsi sistemul de învățământ pentru alt sistem care implică formarea profesională. /p.3

Au sărbătorit Marțea Mare înainte de intrarea în Postul Paștelui, catolicii și protestanții din Germania au sărbătorit Marțea Mare și, în același timp, ultima zi de carnaval, /p.12

macroțeapă
■ Aproximativ 10.500 
de cai din județ au pri
mit microcipuri necori- 
forme cu standarde UE.

Deva (T.S.) - Identificarea cailor nu este conformă cu cerințele europene, deoarece cipurile conțin informații incomplete, de zece caractere și nu 15 cât cere Uniunea Europeană. Aceasta este concluzia la care au ajuns reprezentanții Autorității Naționale Hipice, noua instituție care, din acest an, se ocupă de operația de introducere a microcipurilor la cabaline. Rezultatul: numai în județul Hunedoara, peste 10.000 de cai care au primit implanturile de 10 cifre trebuie să primească alte microcipuri. Cât despre cele peste trei miliarde de lei, plătite de țăranii

hunedoreni și intrate în conturile firmelor care au vândut aceste microcipuri... nici o vorbă. Nu mai vorbim de faptul că proprietarii de cai vor fi nevoifi să scoată alti bani din buzunar pentru noile microcipuri. Iar culmea culmilor este aceea că autoritățile române știau, încă din anul 2003, că microcipurile respective sunt neconforme cu standardele impuse de Uniunea Europeană. Dar nu au luat nici o măsură. laț povestea microcipurilor nu se oprește aici. Directorul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare (ANSV) Hunedoara, Marius Lăzărescu, a declarat în exclusivitate pentru cotidianul Cuvântul Liber că procesul de implantare de micro- cipiuri la data derulării acțiunii a fost o harababură totală, /p.3

Elevii renunță la liceu
!»

■ în județ 121 de elevi 
au renunțat la înscrierea 
la liceu, după d. a VIH- 
a, și 179 după aceea.

Deva (S.B.) - Dorința de independentă financiară, societatea în care trăim sau vremurile grele îi determină pe mulți tineri să abandoneze școala și să muncească. „Aceasta este realitatea și nu cea elaborată de cei din minister. De ce în statisticile de la minister primul motiv generator de abandon școlar este naveta!? Atunci, de ce

fenomenul este destul de accentuat în zona Deva?”, susține Adrian M. - profesor la un liceu devean. în majoritatea cazurilor în care elevii muncesc, părinții nu par a fi deranjați, pentru că astfel copilul lor nu va mai cere bani de cheltuială. Profesorii sunt singurii nemulțumiți deoarece majoritatea celor care muncesc dau foarte rar pe la ore. în județ, 300 de elevi au renunțat la liceu nemaiînscriindu-se în clasa a IX-a (121 elevi) sau au renunțat la frecventarea cursurilor (179 elevi), /p.3

Piesa de teatru de 
păpuși ’’Năzdră
vanii” a avut succes 
încă de la vizionare. 
Ieri, colectivul Tea
trului de Artă Dra
matică Deva a de
monstrat că poate 
pune în scenă chiar 
și piese de teatru de 
păpuși. /p.3 ,

(Rota: Traian Mani 
www.huon.ro

Integrarea in UE salvează turismul 
Creșterea structurilor turistice din ultimul an, dar și inte
grarea în UF, au determinai creșterea numărului de turiști 
care au vizitat România.

in® mul!.' turiști iu 2006 decât în 2005 -

Tarei

Francezi

Ucraineni

Englezi

Anstried

18%

17%

14%

14%

Cină cu noduriHunedoara (I.J.) - Un bărbat din Hunedoara spune că a fost nevoit să mănânce o cină la care era să se înece de mai multe ori. Responsabilitatea situației aparține ospătarei care l-a servit cu întârziere, â schimbat meniul solicitat, iar mâncarea servită a fost rece. „Era un restaurant care m-a atras. Am fost aici cu o seară în urmă și tocmai îmi făcuse impresia că este un local deosebit. Personalul localului este insuficient pentru că am fost servit i după mai bine de o oră : de când am venit”, susține A.P. /pA

Diplomă de Excelență amânată
■ Acordarea diplomei a 
fost amânată și din 
cauza DN66 dar și a 
altor proiecte.

Deva (S.B.) - Un grup de specialiști, întrunit în 8-9 februarie la Strasbourg, a decis ca Parcului Național Retezat (PNR) să nu-i fie acordată acum Diploma de Excelență pentru Arii Protejate a Consiliului Europei (CE) pentru că raportul dezbătut conținea inadvertențe la cerințele stabilite. Acordarea diplomei a fost amânată, in special din cauza drumului DN66 și a proiectelor de captare a apelor din PNR. La Strasbourg s-au întâlnit specialiști și experți ai CE din Franța, Elveția. Ungaria, Spania, Fin

landa și România care au dezbătut raportul întocmit de un expert independent privind evaluarea PNR și au cerut unele clarificări de la directorul PNR prezent la ședința de analiză, /p.3

Capre nețpe dm Retezat*

Miliarde la coșTisa (I.J.) - Cele peste 30 de miliarde de lei vechi investite în podul care va traversa râul Mureș în dreptul localității Tisa riscă să se ducă pe apa sâmbetei, după ce lucrările stagnează de mai bine de trei ani. Scheletul metalic al viitorului pod, „depozitat” pe marginea apei, se deteriorează pe zi ce trece. Peste 100 de cetățeni din sat au semnat un protest prin care solicită Consiliului Județean să continue lucrările. Până la finalizarea podului, elevii din sat trec râul cu o barcă găurită care le pune viața în pericol. /p3
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«•.WC*»> » '» • • •» i» T» fii * » • i i t » 111• Consul. Codrin Liviu Cuțitaru a fost numit de Guvern în funcția de consul general al României la Vancouver (Canada). Guvernul precizează că noul consul a absolvit programul de studii pe literatură americană, la Universitatea din Arizona, două programe de cercetare și studii la Universitatea „Albert-Ludwigs" din Freiburg, precum și programul de cercetare și studii la Universitatea din Sheffield.

Fată în fată cu Parlamentul

în afara legii
Ierusalim (MF) - Deputatul Israel Katz, din cadrul partidului Likud (de dreapta) a anunțat, ieri, că a depus la Parlament un proiect de lege care prevede ca aripa radicală a Mișcării islamice israeliene să fie declarată „in afara legii”, transmite AFP.

în Egipt
București (MF) ■ Președintele Traian Băses- cu se află într-o vizită oficială în Egipt, la invitația omologului său Mohamed Hosni Muba- rak, în cadrul căreia se întâlnește și cu primul- ministru, cu președinții celor două Camere ale Parlamentului și cu reprezentanții comuni-

Serghei Ivanov
(Foto: EPA)

Export de 
arme Volgograd (MF) - Exporturile de arme ale Rusiei s-au ridicat la valoarea de 6,4 miliarde de dolari în 2006, dar se preconizează că vor ajunge la 7,5 miliarde de dolari în 2007, a declarat prim- vicepremierul rus, Serghei Ivanov, citat de RIA-Novosti în pagina electronică. Ivanov a precizat că rata exporturilor de echipamente militare și tehnice către principalii parteneri ai Rusiei - India și China - continuă să scadă.

5
■ Parlamentul va dez
bate atât problema sus
pendării președintelui cât 
și cea a referendumului.

București (MF) - Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților au decis ca săptămâna viitoare în Camerele reunite să fie prezentată, miercuri, cererea de suspendare a președintelui Băsescu, iar joi să fie dezbătută solicitarea acestuia privind referendumul pentru votul uninominal.Astfel, plenul reunit al celor două Camere- se va întruni pe 28 februarie, pentru a discuta solicitarea semnată de 182 de parlamentari PSD și PRM de suspendare a președintelui, iar în data de 1 martie pentru a discuta solicitarea lui Traian Băsescu privind organizarea unui referendum.
Textul scrisorii 
președintelui este 
ambiguu și se 
referă la o 
chestiune de 
imagologie

Valeriu Zgonea

DezbatereaPreședinții celor două Camere trebuie să-l informeze

5pe Băsescu asupra convocării plenului reunit, iar acesta poate participa la ședință. Birourile Permanente ale celor două Camere au mai decis convocarea în ședință comună a senatorilor și deputaților, pentru joi, 1 martie, pentru a discuta solicitarea președintelui de a-și exercita prerogativele constituționale de propunere a unui referendum pe tema votului uninominal.Valeriu Zgonea a declarat, după ședința celor două Birouri Permanente, că unii dintre liderii de grupuri au ridicat problema „textului” scrisorii adresate Parlamentului de către Băsescu, apreciind că acesta arată, „din punct de vedere gramatical, suficient de multe lacune”.
Solicitare ambiguăDeputatul PSD a afirmat că solicitarea președintelui în privința introducerii votului uninominal este prea ambiguă și trebuie aduse precizări în privința sistemului de vot uninominal.„Din punctul nostru de vedere, votul uninominal este o temă ca și când ai putea să spui că te duci la piață”, a spus Zgonea, adăugând că votul uninominal nu există, ca atare, în nicio prevedere europeană, fiind stabilite doar variante ale acestui sistem electoral.

Traian Băsescu se va prezenta săptămâna viitoare In fața celor 
două Camere a Parlamentului (Foto: era)

împotriva votuluiDeputatul PSD a exemplificat, afirmând că PRM și UDMR se opun introducerii votului uninominal, în timp ce formațiunile care sprijină acest sistem electoral optează pentru variante diferite, fie vot uninominal majoritar, cu unul sau două tururi de scrutin, fie vot unoniminal proporțional sau mixt.

Birourile Permanente ale celor două Camere au mai df cis convocarea Comisiei w cod electoral, pentru miercuri, 21 februarie, pentru a dezbate Ordonanța de Urgență pentru modificarea Legii alegerilor europene, dar și pentru a discuta multiplele propuneri ale partidelor în ceea ce privește diferite modele de vot uninominal.
Paza terminalelor petroliere din Golf

Referendum cu prioritate
București (MF) - Deputății au aprobat, ieri, articolele din proiectul privind modificarea Legii referendumului care prevăd că referen- dumurile nu pot fi organizate la simultan sau cu trei luni înaintea alegerilor naționale, și nici mai devreme de 45 de zile de la data organizării acestora, iar prioritar va fi cel cu forța juridică cea mai mare. Proiectul legislativ a fost adoptat cu 190 de voturi „pentru”, 51 de voturi „împotrivă” și 6 abțineri.

Washington (MF) - Activitățile Teheran-ului din nordul Golfului Persic au fost aduse la cunoștința militarilor americani, zilele acestea, au anunțat oficialii cjtați. Oficialii, care au precizat că nu au fost autorizați să vorbească public pe această temă, au explicat că Statele Unite nu consideră activită-

țile Iran-ului ca fiinc agre^'.ve sau provocatoare. Misiunile de patrulare fac parte din eforturile Iranului de creștere a prezenței militare în regiune.
încercări de apropiere.Americanii au explicat că timp de câteva luni au asistat la încercări ale ambarca-

țiunilor" iraniene de a se apropia de terminalele petroliere din zonă, iar aceste activități s-au intensificat săptămâna trecută. în ultimele două zile, navele iraniene de patrulă au pătruns în apele irakiene din nordul Golfului Persic, potrivit oficialilor citați. Acestea au rămas în apele Irak-ului timp de câte-

va minute, înainte ca for^p irakiene de securitate să le ceară să se retragă. Iranienii nu s-au apropiat de terminalele petroliere.Forțele irakiene de securitate au preluat recent respoij sabilitatea pazei terminalelor? deși forțele navale ale Statelor Unite au rămas în apropiere.

Portavion. Portavionul american USS John C. Stennis, a cărui trimitere în Orientul Mijlociu a fost anunțată în ianuarie de președintele Statelor Unite, George W. Bush, a sosit la Manama, unde s-a alăturat portavionului USS Dwight D. Eisenhower, a anunțat, ieri, Flota a cincea americană, citată de^AFP. (Foto: EPA)^
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Anchetă la Castelul Bran
București (MF) - Camera Deputaților a aprobat, marți, începerea unei anchete parlamentare, la propunerea Comisiei de abuzuri, pentru cercetarea legalității retrocedării Castelului Bran și a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia. Decizia Camerei a fost luată cu 141 de voturi „pentru”, 97 de voturi „împotrivă” și 7 abțineri. (Foto: FAN)

Negocieri nucleare
Teheran (MF) - Președintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat, ieri, că Iranul e dispus să negocieze dosarul său nuclear, dar nu va accepta condiții preliminare pentru suspendarea procesului de îmbogățire a uraniului, așa cum prevede o rezoluție adoptată de Consiliul de Securitate, relatează Reuters. „Ei ne spun «veniți și negociați» în privința programului nuclear iranian, dar cu condiția să vă suspendați activitățile”, a

declarat Ahmadinejad într-un discurs cu o zi înainte de expirarea termenului limită impus de ONU pentru suspendarea activităților nucleare.

Mahmoud Ahmadinejad
(Foto: EPA)

Restricții europene
Chișinău (MF) - UE a prelungit cu un an restricțiile de circulație impuse mai multor demnitari din regiunea trans- nistreană, inclusiv liderului republicii separatiste, Igor Smirnov, relatează BASA-press. Decizia a fost adoptată luni seară de către Consiliul UE și vizează un grup de 17 oficiali

transnistreni. Pe lângă membrii familiei Smirnov, lista oficialilor transnistreni cărora le este refuzată intrarea în spațiul UE îi mai cuprinde pe fostul președinte al Legislativului de la Tiraspol, Grigori Mara- cuță, ministrul de Externe, Valeri Lițkai și pe ministrul Securității, Vladimir Antiufeev.
Divergențe în PEBruxelles (MF) - Un raport redactat de eurodepu- tatul olandez Joost Lagen- dijk pledează în mod neechivoc pentru independența provinciei Kosovo, ceea ce a provocat divergențe în Parlamentrul European (PE), înainte de runda finală de negocieri de miercuri privind viitorul provinciei sârbe, informează publicația electronică EUObserver. Documentul redactat de ecolo- gistul olandez afirmă că PE „susține punctul de vedere potrivit căruia provincia Kosovo ar trebui să benefi

cieze de independență, iar suveranitatea acesteia ar trebui limitată temporar printr-o prezență internațională”. Votul privind a- cest raport va avea loc în Comisia pentru Afaceri Externe a PE, la 13 martie.

Joost Lagendijk (Foto: fan)
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Alba-neagra cu microcipuri• Campanie antrtutun. La Școala„Andrei Șaguna" din Deva se derulează un program european de prevenire a consumului de tutun în rândul elevilor. Acțiunea e organizată în colaborare cu Agenția Națională Antidrog. La proiect participă patru clase de gimnaziu. Progra- | mul se finalizează în 20 mai 2007. (S.B.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedja.ro

Haoleo, nea Gigi, 
mânca-ți-aș!

Entuziasmați de viteza cu care nea Jiji 
dă cu euroii în popor și de faptul că 
se „hautointitulează" Războinicul Luminii, 

deci îi poate rezolva oricând de o branșare 
la Electrica, țiganii din România sunt dis
puși, în proporție de 35 la sută, să-i ofere 
acestuia o ștampilă pe buletinul de vot. 
Extrapolând nițel, în caz de forță majoră, 
ăștia 35 la sută pot face rost de tot atâtea 
cărți de identitate, cu portofelele aferente, 
cât ai zice pește, Prin urmare, armata elec
torală a Războinicului Luminii se poate 
dubla. Iar dacă adăugăm aici și numărul 
tot mai mare de români seduși de ideea că 
nea Gigi „dă la tot poporul", avem în față 
noul președinte al României.

■ Peste trei miliarde lei 
plătite pentru „microci- 
parea" cailor s-au dus 
pe apa sâmbetei.

Tiberiu Stroia_________________
tiberlu.stroia@lnforniniedia.ro

Deva - Devenită obligatorie odată cu integrarea în UE, operația de introducere a microcipurilor pentru identificarea cailor s-a dovedit a fi o mare teapă. Și asta deoarece microcipurile implantate cailor sunt neconforme cu standardele europene. „în județul Hunedoara au fost indroduse microcipuri la aproximativ 98 la sută dintre cabaline. Asta înseamnă circa 10.500 de cai. Cât despre
Teatru de păpuși la Deva

Cum s-a ajuns aici? Foarte simplu. 
Incompetența clasei politice „l-a 
născut" pe Gigi Becali. Un asemenea per

sonaj n-ar fi ajuns niciodată atât de sus 
dacă electoratul avea alternative. însă o 
cloacă politică mânată doar de gândul 
îmbogățirii rapide, compromisă penibil nu 
a făcut altceva decât să genereze... Gigi 
Becali. Aștept cu nerăbdare momentul în 
care Becali va fi parlamentar european și 
se va adresa Parlamentului European. Să le 
explice și ălora cum îi vorbește lui Âl de 
Sus și cum își bagă diavolul coada în tre
burile patriei, de să creadă europeanul că 
avem de-a face, din nou, cu perioada 
Inchiziției.

■ Teatrul din Deva 
experimentează rea
lizarea de spectacole 
pentru copii, cu păpuși.

Sahda Bocaniciu_______________
sanda.bocankiu@infcrnimedia.rc

Deva - Experiența punerii în scenă a unei piese de teatru de păpuși s-a concretizat, la Deva, prin realizarea spectacolului cu piesa „Năzdrăvanii”. Vizionarea ce a avut loc ieri a încântat copiii. Reușita aparține colectivului Teatrului de Artă Dramatică Deva care a crezut în aceastărealizare de dșbut in .teatrul ■ că: „Am găsit aici voci bune de păpuși. în aceșt sens, și m-am gândit că vom realiza actorii protagoniști: Trată ceva buh’ Simt ale unor bale- Gros, Robert Ariciuc, Păstorel rine, actori, coregrafi... I-am
învață tâmplărie la Hunedoara

Cercetați pentru braconajVața de Jos (M.T.) - Patru persoane sunt cercetate pentru braconaj, după ce ieri, în jurul orei 17:20, polițiștii din Vața de Jos și reprezentanți ai Ocolului Silvic Baia de Criș, i-au prins cu un porc mistreț în mașină. „Lucian P., din Vata de Jos, Nicolea C., din Simeria, Liviu P., din Vata de Sus, și loan P., din Vata de Jos, toti fără antecedente penale, au fost depistați în timp ce coborau pe un drum forestier către satul Căzănești la bordul unui autoturism marca IMS. La controlul autoturismului au fost găsite trei arme de vânătoare cu muniția aferentă și un porc mistreț împușcat”, a declarat subinspector Bogdan Nitu, purtător de cuvânt al IPJ Hunedoara. în prezent, cei patru sunt cercetați în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de braconaj.

■ Mai mulți elevi 
francezi fac un stagiu 
de pregătire profesio
nală la Hunedoara.
CĂLIN BlCĂZAN

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.

Hunedoara - Un grup de 16 elevi din orașul francez Troyes au sosit luni la Colegiul Tehnic „Matei Cor- vin” din Hunedoara, pentru efectuarea unui stagiu de formare în alternantă în meseria de tâmplar, care va dura o săptămână. Formarea în alternantă se adresează acelor tineri care fac ucenicie timp de doi ani la anumite întreprinderi. Timp de doi ani, tinerii au parte de 11 stagii de pregătire. Un stagiu durează opt săptămâni (două săptămâni la școală și șase la
Sărăcia duce la abandon școlar

CUVÂ^l Vot prin
SMS

întrebarea săptămânii: Considerați 

că votul uninominal va îmbunătăți 
calitatea parlamentarului român?

Trimite SMS conținând cuvântul

? cwW
Vot prin

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 I 
comentarii, însoțite de nume.

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

■ Principalele cauze 
ale abandonului școlar 
al elevilor au substrat 
financiar.

Deva (S.B.) - Conform Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Hunedoara, resursele financiare mici ale familiilor ale căror copii fac navetă, nerespectarea Legii 84/1995 care prevede alocarea a 50% din suma cheltuielilor aferente transportului elevilor și oferta necorespunzătoare a liceelor și școlilor de arte și meserii - motiv pentru care elevii sunt nevoiți să efectueze naveta pe distanțe mari sunt principalele cauze ale abandonului școlar.

Proprietarii de cai trebuie să-și remicrocipeze animalele (Foto: cl)proprietarul cailor, acesta a plătit câte 300.000 de lei vechi pentru fiecare cal microcipat. Problema este că, la vremea respectivă, (în 2003 n.r) au apărut mai multe ordine de la Minister care au creat o adevărată harababură. Așa s- a ajuns în situația în care
Vulcu, Adriana Cristea și Elena Guga s-au pregătit intens în tehnica mânuirii păpușilor. Profesoară le-a fost actrița Cornelia Diaconu, sosită la Deva de la Teatrul „Elvira Godeanu” din Tg.Jiu. Realizarea piesei a fost posibilă în urma hotărârii teatrului devean de a înființa o secție de spectacole cu păpuși pentru copii. Așa s-a ajuns la colaborarea cu actrița Cornelia Diaconu, contactată de directorul Mihai Panaitescu. Montarea piesei „Năzdrăvanii” a început în 15 ianuarie a.c..Cornelia Diaconu spunea

o anumită întreprindere). „După săptămâna în care liceul nostru este gazdă, elevii francezi vor deveni ucenicii întreprinderii Foresta din Deva. Până atunci noi încercăm să le oferim toate condițiile de care tinerii au nevoie pentru un stagiu reușit”, spune Corina Popovici, directorul Colegiului Tehnic „Matei Corvin”. Acest stagiu care face parte din programul european „Leonardo da Vin-

Aurelian Moresco (Foto: t Manu)

De exemplu, în zona Hațeg elevii fac navetă la Hunedoara, Petroșani sau Deva. Confom celor afirmate de purtătorul de cuvânt al IȘJ, prof. Dumitru Rus, „vârful de lance al abandonului școlar în județ este Valea Jiului (79 elevi). Pe locurile următoare se regăsesc zonele: Hațeg (63 elevi), Deva (36 elevi) și Ilia (30 elevi)”. în opinia acestuia, continuarea derulării programului de dotare a școlilor cu microbuze va reduce fenomenul de abandon școlar. De asemenea, au fost luate măsuri de monitorizare și consiliere a elevilor cu un număr mare de absente, în colaborare cu psihologi școlari și poliția de proximitate. 

microcipurile implantate nu sunt conforme cu standardele UE”, spune directorul ANSV Hunedoara.
Alte problemeîn opinia directorului Ma- rius Lăzărescu problemele cu noile implanturi nu se vor 

"Năzdrăvanii" pe scena Teatrului devean (Foto: cl)pregătit și i-am învățat o nouă meserie, cea de mânuitor de păpuși. Nu este deloc ușoară dar cei implicați s-au descurcat foarte bine! Sunt mândră de trupa de la Deva”! Cornelia Diaconu spunea ieri că a pus totul la bătaie pentru realizarea spectacolului de la Deva. Chiar a finanțat specta

ci” îi ajută pe tinerii francezi cu vârste între 16 și 19 ani să devină independenți financiar de la o vârstă fragedă. „Programul le permite tinerilor să aibă contact cu viața activă. Practic, de la vârsta de 15 ani ei devin adulti. După anii de ucenicie, elevii susțin un examen, după care pot continua să se formeze profesional la întreprinderi din toată lumea”, afirmă Jean Baptiste Guiraudie, coordonatorul grupului.Elevii francezi s-au acomodat rapid cu tara noastră, deși ei afirmă că între cetățenii orașului Troyes și Hunedoara sunt diferente. „în România am dat peste o altă cultură fată de cea de la noi. Aici oamenii sunt foarte drăguți și primitori, dar am dat și peste alții mai închiși”,
Retezatul fără diplomă!Deva (S.B.) - Grupul de specialiști care a studiat raportul despre Parcul Național Retezat susține că acesta atestă interesul european pe care îl prezintă. Specialiștii au notificat pozitiv „progresele făcute de administrația parcului în a găsi soluții la problemele conservării mediului. „Cu toate acestea în PNR există și probleme care au dus la amânarea acordării diplomei mult râvnite. S-a cerut îndeplinirea unor condiții ca: abandonarea (renunțarea) la proiectele pentru producerea energiei elec- 

opri aici. „în județul Hunedoara există doar trei reprezentanți ai instituției care trebuie să facă microci- parea. Iar aceștia nu au noțiuni de medicină veterinară. Iar eu am spus-o clar: implantarea de microcipuri este un act medical. Cum vor reuși aceste persoane să facă această operație?”, se întreabă Marius Lăzărescu. Cât despre proprietarii cailor care se văd nevoiti să plătească alte implanturi, aceștia au rămas... ca la dentist. „Nu mai înțeleg nimic. Chiar nu ia nimeni nici o măsură în țara asta? Eu nu mai dau nici un cal să fie microcipat. N- au decât să-i împuște”, spune Romulus Beucă din comuna Sibișel.

colul „din buzunar”! Aceasta pentru că Teatrul devean nu are fonduri pentru producții, conturile fiindu-i blocate. „Sper ca cineva de la primărie să realizeze că această muncă trebuie, răsplătită”, ? afirmat actrița.PremieTa " piestei „Năzdrăvanii” va avea loc joi, 22 februarie 2007.

Felix Thierg (Foto: T. Manu)e de părere Aurelian Mores- co. Pentru alti elevi surpriza a constituit-o timpul călduros pe care nu se așteptau să-l găsească în România. „Am rămas uimit când am văzut cât e de cald în România. Credeam că va fi frig și că vom avea parte de zăpadă. Oricum, îmi place aici pentru că programul pus la dispoziție este pe gustul nostru”, afirmă Felix Thierg.

trice; evaluarea impactului asupra mediului a construcției drumului în partea de sud-est a limitei parcului și implementarea unor măsuri pentru prevenirea, reducerea și compensarea impactului negativ; respectarea strictă a limitării extinderii teleschiurilor, așa cum este definit în planul de management; clarificarea rolului Academiei Române și al administrației parcului în managementul Rezervației Științifice Gemenele, în vederea creării unei baze de cooperare constructive”.

mailto:tiberiu.stroia@informmedja.ro
mailto:tiberlu.stroia@lnforniniedia.ro
mailto:sanda.bocankiu@infcrnimedia.rc
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1105 - S-a nâscut filologul și scriitorul Timotei Cipa- 
nu (m. 1587). 

1865 - S-a născut Anton Bacalbașa, ziarist șl proza
tor, creatorul personajului lite- 
rar Moș Teacă (m. 1899). 

1866 - S-a născut medicul și 
bacteriologul german August 
von Wasserman (m. 1925), 
1876-S-a născut sculptorul 
Constantin Brâncuși (foto) (m 
1957)._____________
1903 - 5-a născut scriitorul 
francez Raymond Queneau (m.

1976). _________________________________________________

1916-începutul mar i bătălii de la Verdun (Franța), 
soldată cu aproximativ un milion de victime, în care 

armata franceză a respins atacul tancurilor germane.

1925 - S-a născut regizorul american de film Sam 
Pecklnpah (m. 1984).__________________________________

1965 - A fost asasinat Malcolm X (Malcolm Little), 
luptător pentru drepturile populației de culoare din 

SUA (n. 1925).

Prognoza pentru astAziCer parțial noros. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Lapoviță. Maxima va fi de 5°C, iar minima de -l’C.Vineri. Averse de lapoviță slabă. Temperatura maximă va fi de 5°C. Minima va fi de circa -4°C.
Calendar Creștln-Ortodox
Cuv. Timotei; Sf. Ier. Eustatie al Antiohiei.

' Calendar Romano-Catolic____________________________
Miercurea Cenușii (post și ab.); Sf. Petru Damian, 
ep.înv.

Calendar Greco-Catolic_______________________________
S. Timotei, c. patr. Antiohiei.

i
i

tonnum «Hk uz, cureiît
Energie electrică_________________________________ _
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.00-14.00 în Hunedoara, Str. Mureșului, bl. C42, 
sc.C, D, Str. Trandafirilor, bl. 16, sc.A, B,C,D, str. 
Caragiale, Str. Progresului.
8.30-15.00 în Deva, cartier Dacia, bl.15,17,19.
15.00-19.00 în localitatea Peștiș, zona blocuri.

Gaz____ _________________________________________________ ,
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în
Deva, între orele:
9.00 - 16.00 pe Strada Liliacului, bl. 22, sc.2.

Apă________ , ___ ___________________ __
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

Paste cu cartofi
Ingrediente: 4 cartofi, 2 cepe mijlocii, 2 morcovi, 1 
ardei, 2 roșii, măsline, sare, delicat.
Mod de preparare: Se fierb cartofii ca pentru piure. 
Se taie ceapa mărunt și se prăjește. Peste ceapă se 
adaugă morcovul și ardeiul. Se scot cartofii din apă 
și se pun la prăjit peste compoziție. Se amestecă în 
așa fel încât nu toți cartofii să se paseze, ci o parte 
să rămână întregi. Se adaugă roșiile tăiate mărunt și 
măslinele. Se pun pastele și se condimentează cu 
delicat și piper după gust.
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Soluția Integrantei din numărul precedent: I - 0 - C - P - ANALFABET - DN - ALU- 

NA - CITETI - EB - GIG - GC - L - FOC - AROMA - U - ISCĂLI - MC - FOFILA - 

EGALI - IR - CRETA - TOC - NA - DAUNA - SEMNA - ALO - PLATA - ACAR

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 28 februarie, Cuvlntul Liber vrea 
sâ-l demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Intégramele aplrute In această 
perioadă, realizează o colecție șl trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la 0P1, CP 3, Deva, sau 
depune-o th cutiile speciale Cuvlntul liber, până m 8 
martie.
Extragerea va avea loc Tn 9 martie. Iar numele 
câștigătorului va fl publicat Tn edtpa din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

50RQNM CÂȘTIGAT!
f--------------------------------------- -
j Nume............................................qj.
! Prenume........................ ........... 1
| Adresa........................................ 'j
! .........................Tel....................... !I I
| Localitatea................................. j
■ Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □
! CWâffi. IBiKUJ ș

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați Inform Media $1 nici rudele acestora de gradele I șl II.
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BerbecDacă vi se oferă ocazia să plecați într-o excursie împreună cu persoana iubită, ar fi bine să nu stați pe gânduri. Faceți ceva pentru relațiile sentimentale.
TaurAveți o mare putere de convingere și relațiile cu cei din jur sunt excelente. Puteți să negociațl contracte sau să semnați acte oficiale sau un act de moștenire.
GemeniSunteți entuziast și doriți să Ineegeți o lucrare planificată mai demult. Dacă întâmpinați dificultăți, apelați la o persoană mai în vârstă sau îa partenerul de viață.
RacNu aveți o clipă de răgaz, dar reușiți să terminați tot ce v- ați propus, grație unor idei originale. Profitați de aceastăconjunctură favorabilă și de persoanele din jur.
teuCei din jur vă apreciază seriozitatea șl vă cer sfatul. Este o zi bună pentru a lega noi prietenii. Ar fi bine să profitați de această perioadă și sâ-i apreciați.
FecioarăDimineața plecați într-o călătorie în interes personal. Faceți cunoștință cu o persoană dispusă să vă dea sfaturi pentruafaceri. Veți avea doar de câștigat.
BalanțăAveți succes în toate activitățile legate de cămin și vă înțelegeți foarte bine cu familia. Sunteți bine dispus șl comu-ni ca ți cu persoana iubită, cu mare ușurință.
ScorpionDupă-amiază trebuie să luați o decizie importantă în ceea ce privesc relațiile personale. S-ar putea ca prietenii să vă invite într-o excursie sau la o petrecere.
SăgetătorVă preocupă excesiv propria persoană! Amânați activitățile Importante pentru altă dată. V-ar prinde bine o ieșire lamunte împreună cu persoana iubită.
CapricornMunca din ultima perioadă începe să își arate roadele. Vă puteți asigura succesul în continuare prin rigurozitatea șiseriozitatea care vă caracterizează.
VărsătorSunteți hotărât să vă asumați noi responsabilități. Con-junctura este favorabilă activităților intelectuale. Aveți ocazia să vă afirmați și să cunogșțeți noi persoane..

r

PeștiSunt favorizate relațiile cu prietenii șl cu rudele. Dimineața, vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați văzut de multă vreme.
6
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7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Justiție militară (s). 
□C u: David James Elliott 

8:55 Armonii în natură
□ (doc., ep. 8, Italia, 

2004)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:20 Arhiva de servidu 
10:30 Garantat 100% (r) 
11:25 Reflector (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show. Transmisi
une directă 

13:00 Zack și Cody, ce viață
S minunatăl (Ep. 6, 

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

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Retete delicioase

(doc.)
15:30 Oameni ca noi
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

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

20:20 Cât de aproape este 
2050 (doc. Spania) 

21:20 Ochiul magic. Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:15 Războiul umbrelor
□ Racolarea (ep. 1 doc.) 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

23:15 Lumea citește.
Ciuleandra de Liviu 
Rebreanu. 

24:00 Viaja ca-n flkne (ep.
52, comedie, SUA 
1990)

035 Caietul cu rețete
H (thriller, Italia, 2003). 

Cu: Gabriele Lavia, 
Emanuela Muni

230 Jwnalui TVR (r).
Sport Meteo 

335 Cartea eunpeană.
CM>27(r)

430 Tezau foidoric (r) 
5c10 RăAoai umMor (r) 
535 OdM maepe (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 

reluare) 
10:15 Om sărac, om bogat

(r)
11:15 Pagini fatale (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
1330 Stilul Oana Cuzino (r) 
14:00 Străinul de lângă mine

(dramă, SUA 2001). 
Cu: Margaret Colin, 
Jay 0. Sanders, Aaron 
Ashmore, Michael 
Cera. R.: Alan Metzger 

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

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Alina 
Grigore, Nicoleta, 
Drăgan 

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

Vremea

2030 Academia de poliție
□ (film serial, ep. 2, 

comedie, SUA, 1997). 
în distribuie: 
Matt Borlenghi, 
Rod Crawford, Toby 
Proctor, Joe Flaherty. 
R.: Doug Molidor, 
Alanh Moskowitz

21:45 UEFA Champions 
League: Barcelona- 
Liverpool (transmisiune 
în direct) 
-ȘMe ProTv

2430 Rezunat Champions 
League

1:10 Omul om aduce 
calea (r)

1:15 ȘfefcProTv
235 U&A Chnpons

ft retaMf

63X) în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

930 In gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

□1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe 
13:45 Din dragoste (divertis

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

fad
1800 Vocea inimii (serial, 

□dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan 

1900 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

2030 Agent secret
: 3 (acțiune, SUA, 1996). 

Cu: Hulk Hogan, 
Matthew McCurley, 
Lesley-Anne Down, 
Richard Moll. R.: John 
Murlowski

2330 Observator cu 
Andreea Berecleanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport 

2400 Protestantul (thriller, 
13 Marea Britanie, 1998).

Cu: David Williams, 
Stuart Townsend, 
Brenda Fricker, George 
Shane. R.: Marc Evans 
Belfast, 1970. Victor 
Kelly este un tânăr 
protestant ce-i urăște 
pe catolici atât de mult 
încât intr-o noapte îi 
omoară cu brutaâtate 

200 Concus nfenctiv 

330Wwm(t) 
«OOOtatrvfev (r) 
500 9595 (Mere)

9:10 Vânătorii de comori (r) 
10:00 Tonomatul DP2 1130 

' Lege și ordine: în fața juraților

(r) 12:25 Supraviețuitorii de- 
! zastrelor (doc. r) 13:00 Omul 
î între soft și moft (r) 14:00 
j ABC... de ce? 1430 Cutia fan- 
i tastică (s) 15:00 împreună în

Europa. Puls - Clubul criticilor 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 E 

; Forum 17:00 Vânătorii de 
j comori (s) 18:00 Lecția de...

istorie. Povești de la palat 
(doc., Marea Britanie, 2005) 
18:35 Lege și ordine: în fața 

juraților (s) 19:25 Decoratori 
la mâna a doua (doc.) 20:00 
Bugetul meu. Prețul banilor 
2030 Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Dansând cu noaptea 

, (dramă, coproducție, 2000) 
‘ 0:20 Transfer 0:50 Familia

mea dementă (d. a.)

7:00 Iubire de mamă (r) 930 
Culoarea păcatului (s). Cu: 
Reynaldo Gianecchini, Gio
vanna Antonelli 11:00 Pariul 
iubirii (s). Cu: Patricia Man- 
terola 13:30 Jurământul (s) 
14:30 Iubire ca în filme (r) ; 
15:30 Iubire de mamă (s, Me- 
xic/SUA, 2005). Cu: Danna 
García, José Ángel Llamas 

17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Bețty cea urâtă (s). Cu: 
Ana Maria Orozco, Jorge En
rique Abello, Natalia Ramirez 
19:30 Rebelde (s) 20:30 Iubire 
ca în filme (s, r) 2130 SOS, via
ța mea! (s, Argentina, 2006) 
23:30 Jurământul (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

630 Parker Lewis (film seri
al, Statele Unite ale Americii, 
1990) 7:00 Poză la minut (s) 
8.00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 

- Dimineața cu Răzvan și Dani 
1130 www.rebeli.70 (s) 12:00 
Look who is winning 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 1430 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (s) 1730 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamăl 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (s)

13:45 Monștrii lui Brady (s) 
14:15 Taz-Mania (s) 14:45 
Entertainment News 15:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 16:15 Entertainment News 
1630 Iubire în lumina reflec
toarelor (r) 17:00 Joan din 
Arcadia (s) 18330 Spitalul de 
urgență (s) 1930 Terapie 
intensivă (s) 2030 Entertain
ment News 2020 Ele spi
onează (s) 2130 Viața lângă 
Fran (ep. 1, cometke, SUA 
2005) 2230 Prumontonui 
rpnazei ((iarnă, SUA 1962)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 8:30 Autofo- 
rum (r) 930 Imobiliare blitz (r) 
10:00 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 12:30 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Necunoscuta: Jocul de puzzle 
(polițist, SUA, 2005). Cu: Lea 
Thompson, Joe Penny, William 
R. Moses. R.: James A. Cont- 
ner 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 
7) 22:30 Focus Plus 2330 
Poliția în acțiune (r)

7:00 Videodipuri 9:00 Euro- 
maxx (r) 9:30 Oamenii și poli
tica (r) 10:00 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan-
cu 12:00 Știri 13:05 Briefing 
(r) 1435 Lumea cărților 15:35 
Euromaxx (documentar) 1630 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2030 Grăbește-te în
cet (comedie. România, 1981). 
Cu: Dem Rădulescu, Stela 
Popescu, Ștefan Mihăilescu 
Brăila, Tamara Buduceanu 
Botez 22:15 Nașii. TA-show 
cu Radu Moram

10:55 Soțul perfect Povestea 
lui Laci Peterson (dramă, SUA 
12:15 Trăieștel (dramă. Fran
ța, 2005). 14:40 Fnmosul box
er (dramă, Thailanda, 2003). 
16:40 Un nou început (come
die, SUA 2005).1825 Boboc 
sub acoperire (acțiune, SUA 
2005). 20:00 Unde vei fi 
poimâine? (acțiune, SUA 
2004). 22:05 Echipa America: 
Jandarmul mondial (animație, 
SUA, 2004).23:45 Alibiul (co
medie, SUA, 2005). 1:15 Bă
iatul de la faimă (dramă, SUA 
2003).

10:00 Realitatea de la 1030 
10:30 Deschide lumea 1230 
Realitatea de la 12:00 1320 
EU, România 1430 Realitatea 
de la 14:00.14:50 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Prima 
ediție 22:00 100% 23:00 
Ultima oră 24:00 Realitatea 
de la 24:00 *

1030 Motociclete americane 
1130 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 12:00 Regii construc
țiilor: Terminalul South Ferry 
1330 0 pradă mortală 14:00 
Brainiac 15:00 Cum se fabrică 
divere lucruri? 16:00 Curse 
1730 Automobile americane 
recondiționate 1830 Motoci
clete americane 1930 Vână
torii de mituri: Acadeaua care 
explodează 2030 Regii con
strucțiilor: Podul Stone Cutter 
2130 La un pas de moarte 
2230 Adevăranri loc al dinei 
2330 Hiperviteză 2430 Ora

Fața ii fața cu kauișto 
dii Okiatama



miercuri, 21 februarie 2007

Fără mineri în Valea Jiului?!I www.gadgetmanla.ro
' Om (C.P.) - Aceasta este adresa unul blog despre 
, ptayere MP3, telefoane mobile, laptopuri ;i camere 

Agitata, trenduri ;l noi tehnologii. Spuse pe bunel

<- _ -----

1 gram aur
1 dolar american

Amplasarea aparatelor radar In data de 
21.02.2007:
- DN 7: Vețel - lila - limita Jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Slmerla - Orâștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea și 
Mihal Emlnescu.

■ Guvernul decide în 
primăvară dacă minele 
din Valea Jiului vor mai 
funcționa.

Lupeni (C.P.) - Declarația a fost făcută ieri de ministrul Varujan Vosganian, aflat în vizită în Valea Jiului.„Fiecare tonă de huilă care se scoate înseamnă și ceva subvenție. Această subvenție este plătită de toți românii și toți românii trebuie să știe exact cât ne costă mineritul, ce semnificație are mineritul, ce importanță economică are mineritul. Noi în această primăvară trebuie să luăm o decizie tulburătoare: Valea Jiului continuă să fie un centru de extracție sau se va închide”, a declarat Vosganian. Acesta a subliniat că nu au fost efectuate investiții în utilaje, echipamentele sunt vechi de câteva zeci de ani și există

Mineri la Ieșirea din subteran

și problemele de personal legate de dezinteresul tinerilor pentru această meserie. „Condițiile sunt ceva mai bune din punct de Vedere al protecției individuale, dar din punct de vedere al mecanizării mai este mult de lucru”, a menționat 

Vosganian. Administrația CNH Petroșani a anunțat la finele anului trecut că programul de restructurare prevăzut în strategia minieră va fi stopat în 2007, deoarece o nouă etapă de disponibilizări, fără investiții majore în uti

laje și echipamente de lucru, ar duce la perturbarea gravă a activității de producție. Conform strategiei de restructurare a CNH, până în 2010, în Valea Jiului vor mai rămâne aproape 9000 de mineri, față de 12000 în prezent.
Firma Gabne Resources■Mi.iiiiiiiiiiiii.ii;ii.il..,i.,...iii ■ ■■—n   ■■■■mm ■ im.................  • -

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

Societatea F’reț Variație
închidere (lel/acț) (%)

rămâne fără
Deva (C.P.) - Curtea de Apel Alba a decis retragerea autorizației de exploatare la Roșia Montană, pentru firma Gabriel Resources. Firma canadiană nu mai are dreptul de a fora în cele 251 de puțuri în zona Roșia Montană și Bucium. Roșia Montană Gold Corporation, reprezentată în România de Gabriel Resources, este compania canadiană care a propus statului român 

«a , țg-oiect de exploatare, minieră a zoneLaurifere prin folosirea cianurilor. Demersul

autorizație!de stopare a proiectului s-a bazat pe faptul că statul român nu ar fi avut beneficii din acest proiect.Pe lângă pierderile financiare se estimează că ar fi dispărut din zonă și vestigii arheologice de-o valoare inestimabilă. Continuarea activității ar fi putut duce la pagube, dacă s-ar fi produs vreun accident la iazul de decantare, prin revărsarea .apelor încărcate cu cianură, sau prin producerea unor ploi acide.

Bani pentru termoficare
Deva (C.P.) - Guvernul a alocat ieri județului 4,8 milioane lei din sumele defalcate din TVA. Banii vor fi utilizați pentru retehnologi- zarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, a declarat ministrul delegat pentru comerț, Iuliu Winkler. Sumele ce vor fi direc- ționate în acest sens se ridică la 299,5 mii. de lei, la nivel național. Trei localități hunedorene beneficiază de aceste fonduri, astfel:

Deva - 2,5 mii. lei, Brad - 0,8 mii. lei și Petroșani - 1,5 mii. lei. Din fondurile aprobate pentru județul Hunedoara se vor realiza următoarele lucrări: „Reteh- nologizarea sistemului de termoficare în municipiul Deva - modernizarea rețelelor de distribuție”, „Modernizarea sistemului de termoficare în municipiul Brad - reabilitare PT și rețele de termoficare” și „Modernizare și extindere PT și rețele termice exterioare în municipiul Petroșani”.
SNP 0.5950 0
SIF1 3.2800 0,92
BRD 22.2000 0,91 ,
IMPACT 0.6850 -3,52
BIOFARM 0.7000 0
ANTIBIOTICE 1.8600 -0,53
TEL 49.0000 5,60
ROMPETROL 0.1000 -1,96
SIF3 3.1000 1,31

SIF5 3.3100 0,30
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. F 

221277.

t, parter (lingă QUASAR), tel.:

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.
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Viețile elevilor puse
■ Elevii din satul Tisa 
traversează Mureșul cu 
o barcă ce le pune 
viața în pericol.

Ina Jurcone___________________
ina,jurcone@informmedia.ro

Tisa - Peste 100 de cetățeni ai satului Tisa au semnat un protest prin care solicită autorităților finalizarea podului peste râul Tisa, început în urmă cu 16 ani. Sumele alocate în timp de Consiliul Județean Hunedoara se ridică în acest moment la peste 30 de miliarde de lei vechi, bani care riscă să se piardă pentru că lucrările la pod stagnează
Second-hand 
de dispariție
■ O nouă hotărâre de 
Guvern ar putea fali- 
rnenta jumătate din 
magazinele second.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Hunedoara - Guvernul a emis în cursul săptămânii trecute o hotărâre prin care se impune scoaterea de pe piață a hainelor deja purtate, deteriorate și care pun în pericol sănătatea cumpărătorilor.Deși numărul magazinelor de profil din județul Hunedoara s-a înjumătățit în urmă cu doi ani. când Guvernul a interzis comercializarea articolelor de încălțăminte uzate, se așteaptă un nou val de falimente. Guvernul a decis ca

de peste trei ani. „Lucrările la pod au încetat în urmă cu peste trei ani de zile. Pilonii de metal aflați pe marginea apei sunt deja ruginiți. Dacă lucrările ar continua, este posibil ca ei să nu mai poată fi folosiți. Elevii din sat continuă să facă naveta cu unica barcă ce traversează râul. Barca ia apă, este cârpită așa cum s-a putut și există riscul de scufundare la traversare, mai ales în zilele în care apele sunt umflate de la precipitații. Atunci, cei mai mulți elevi nu se încumetă să mai plece de acasă”, afirmă Ionel Marian, localnic din Tisa. Autoritățile județene spun că proiectul tehnic al in-
pe cale

în pericolvestiției are o componentă lipsă, deoarece în documentație nu se regăsește modalitatea prin care ar trebui montate grinzile metalice ale podului peste râul Mureș. O întâlnire cu proiectantul este prevăzută pe data de 1 martie, dată la care se va lua în discuție refacerea proiectului tehnic. „Am prevăzut o rezervă de finanțare a lucrărilor pentru trimestrul trei al acestui an. Podul a fost proiectat ca o punte pietonală peste Mureș, după care s-a făcut o modificare pentru ca pe el să poată circula și mașini mici”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Dorin Păran. Responsabilul bărcii spune că 
traversarea poate fi periculoasă

articolele de îmbrăcăminte și textile purtate sau uzate să fie curățate și dezinfectate de firme specializate înainte să fie scoase la vânzare.„Am 22 de magazine. Chiar și în aceste condiții ele funcționează la limită. Pentru ceea ce ne cere Guvernul trebuie angajat personal suplimentar, trebuie încheiat contract cu o firmă de dezinfecție și este nevoie de un translator pentru traducerea și mai apoi etichetarea tuturor produselor. La toate acestea se adună chiriile, salariile, impozitele, utilitățile. Vom fi obligați să scumpim produsele. ceea ce va duce implicit la falimentarea a cel puțin jumătate din firmele încă existente“, susține Dorinei Drosu. patron magazin se-

Hainele second-hand se scumpesc (Foto: t. Manu)cond-hand O altă parte a agenților economici apreciază că hotărârea nu va schimba nimic in modul de desfășurare a activității magazinelor. _Nu crea că putem fi obligați să facem de două ori dezin
fectarea hainelor după ce ele au fost o dată curățate cu soluții speciale îq Germania. Probabil că este o nouă hotărâre de Guvern, dar nu există modalități de aplicare a ei”, susține Marcela Rusu.

i

http://www.gadgetmanla.ro
mailto:jurcone@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Mulțumit de activi
• Salarii. Salariile angajaților Companiei Naționale a Huilei ar putea crește în 2007 cu 10%, în luna martie, în timp ce media creșterilor salariilor în companiile din sub- ordinea Ministerului Economiei și Comerțului a fost stabilită la 12%. (M.S.)
• Proces. Procesul intentat administrației combinatului Mittal Steel Hunedoara de către Sindicatul Siderurgistul se va judeca,, la un nou termen, în data de 13 martie. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de modul în care au fost calculate orele suplimentare efectuate de salariați în luna decembrie 2006. (M.S.)

tatea Politiei
REP.: Sunt semnale că 

vameșii maghiari fac încă 
exces de zel.V.B.: Am făcut o adnotare colegilor noștri maghiari Am atras atenția că doar tunci când sunt suspiciuni clare vom trece la controlul mașinilor. După cum știți, în UE cetățenii Uniunii nu sunt introduși în bazele de date. Asta nu înseamnă că dacă ești dat în consemn nu te controlează. De aceea sunt acolo, ca să te controleze. Șimai sta acolo încă patru ani și jumătate, până vom fi stat Schengen. Partea maghiară a reținut că avem dreptate și s-au mai rărit controalele.

România va deveni stat 
Schengen în anul 2012, afirmă 
ministrul administrației și 
internelor.

Parc arheologicDeva (M.S.) - Un grup de lucru format din reprezentanții mai multor instituții publice hu- nedorene a înaintat un memoriu Guvernului prin care solicită ca zona cetăților dacice din Munții Orăștiei să fie declarată rezervație arheologică. Grupul de lucru „SOS Cetățile Dacice” atrage atenția asupra stării în care se află siturile arheologice, a faptului că paza este insuficientă și că fenomenul braconajului arheologic nu a fost eradicat. Rezervația arheologică ar pune capăt și disputei existente între arheologi și Parcul Național Grădiștea Munce- lului-Cioclovina, în al cărui teritoriu sunt incluse acum cetățile dacice din Munții Orăștiei, apreciază specialiștii. Cele cinci cetăți dacice din Munții Orăștiei au fost incluse pe lista U- NESCO în anul 1999 și sunt apreciate ca unicat în lume în ceea ce privește complexitatea arheologică și a fortificațiilor.
Cozma rămâne

întâlnirea 
penticos- 

I talilor
Hunedoara (H.A.) -
Aproape 1000 de 

i tineri din întreg ju- 

i dețul s-au adunat la 
î Biserica Penticostală 

; „Golgota", din Hune- 
i doara. Tinerii penti- 

: costali din întreg 
i județul s-au adunat 

; la biserică pentru a 
j vorbi cu pastorul lor 
; despre problemele 
i care îi macină. „Mă 

bucur că aceste 
i întâlniri au loc, că și 

i cei mai tineri decât 
: mine vin la aceste 
i întâlniri, în același 
i spirit și cu același 

; devotament ca noi 
i toți", afirmă Dorin 

; Mihăilescu, din Cin- 
i ciș. „Tinerii noștri își 

i găsesc plăcerea să
slujească și să cânte 

; spre slava lui Dum- 
i nezeu și acesta este 

un lucru extraordi- 
i nar. Că vin aici în loc 

; să facă altceva",
afirmă Gligor Hada, 

; pastorul Bisericii Pen- 
i ticostale „Golgota", 

; din Hunedoara, 
j La Biserica din Hune- 
; doara tinerii primesc 
j. și cadouri. Iar pentru 
: familiile sărace vin 
i transporturi cu aju- 

i toare.

după gratii

CĂLIN CORPAȘ
calin.corpas@informmedia.ro

REPORTER: Sunt câteva țări 
din UE în care românii nu pot 
călători doar cu buletinul. 
Când vor H înlăturate aceste 
obstacole?Vasile Blaga: în Cehia, probabil, că în două săptămâni. Era vorba despre acceptarea cărții noastre de identitate fără codul de bare, cum e norma internă a Cehiei, iar în Suedia probabil tot foarte repede. Ambasada Suediei a cerut precizări referitoare la faptul că noi nu trecem cetățenia pe cartea de identitate. Dar noi nu eliberăm C.I. decât cetățenilor români! Și au înțeles lucrul acesta. în Belgia e o problemă de implementare a legislației europene.

Vasile Blaga

Data $1 locul nașterii: 26 iulie 1
Petrileni, Bihor

- ministrul administrației și internelor

- absolvent Institutul Politehnic "Tra- 
ian Vuia*  Timișoara

- Colegiul Național de Apărare.

- membru în Consiliul Național de Con
ducere al Alianței Dreptate și Adevăr 

PNL - PD

- membru fondator al PD

- stare civilă: căsătorit, 2 copii

Petroșani (M.S.) - Sentințele date în procesele lui Miron Cozma au fost influențate politic, a apreciat, ieri, fratele acestuia, Tiberiu Cozma, după aflarea veștii că fostul lider sindical al minerilor din Valea Jiului va mai rămâne în închisoare. „Sunt stupefiat de decizia judecătorilor. Procesul s-a amânat la maxim. Probabil că se aștepta un telefon sau o comandă politică. Să le fie rușine politicienilor! Bine că sunt liberi mafioți care au devalizat bănci!”, a declarat Tiberiu Cozma. Magistrații Tribunalului București au decis ieri ca Miron Cozma să rămână în continuare după gratii, respingând cererea acestuia de eliberare condiționată. Miron Cozma mai are de executat 9 luni de închisoare din cei 10 ani primiți pentru organizarea mine- riadei de la Costești.
Cheltuieli desecretizate

Lupeni (M.S.) - Conducerile unităților mi- jiiere subordonate CNH au cheltuit, în cursul anului trecut, aproape 90.000 de euro pe deplasările în țară și străinătate, a declarat, ieri, la Lupeni, ministrul MEC, Varujan Vosganian. „Nu este o eifră prea mare, numai că din motive pe care nu le-am înțeles prea bine (...) au fost clasificate. Am dat dispoziție' șă fie declasificate”, a declarat Vosganian. Ministrul Varujan Vosganian a vizitat, ieri, mina Lupeni pentru a vedea condițiile în care lucrează minerii, dar și una dintre cele mai mari investiții făcute în subteran, respectiv un complex mecanizat în valoare de 28 milioane de lei.

Periculos
Hunedoara (M.S.) - Directorul unei societăți comerciale din municipiul Hunedoara este cercetat în stare de libertate după ce polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor, împreună cu comisarii Gărzii de Mediu, au stabilit că acesta nu a luat măsuri corespunzătoare de păstrare a unor substanțe periculoase. Este vorba de 21 de reci- pienți condensatori cu ulei, ce conțin compuși bifenil policlorurați. Cercetările în acest caz sunt continuate de către oamenii legii, informează Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara.

Un restaurant controversat

Vosganian a viziurt, ieri. Mina Lupeni

■ Mâncare rece, coman
da schimbată și nota de 
plată adusă pe hârtie 
de caiet. x

INA JURCONE
in a. jurcone@infonnniedMJv

Hunedoara - După ce ser
virea la un restaurant hune- dorean i s-a părut desăvâr
șită, un hunedorean și-a 
schimbat părerea la numai 24 
de ore, când a trecut din nou 
pragul acestuia. _Am fost la 
restaurantul Casian din Hu
nedoara împreună cu soția. 
Mi s-a părui un loc excelent 
care îmbina servirea ire

REP.: Care e stadiul actual al 
programului de securizare al 
frontierelor?V.B.: Guvernul Năstase a încheiat un contract cu firma EADS. Noi am renegociat contractul pe parcursul anului

Nu mai vor materii noi
■ Introducerea în școli a 
disciplinei „Protecția 
mediului" nu este pe 
placul elevilor.
CĂLIN BlCĂZAN

Hunedoara - Ministrul Sul- fina Barbu îi va propune lui Mihail Hărdău, ministrul educației și cercetării, ca printre disciplinele obligatorii de la ciclul primar și gimnazial să se numere și studiul protecției mediului. în acest sens Ministerul Mediului a elaborat câteva manuale de ecologie și protecția mediului care ar putea fi folosite drept material didactic în școli. Elevii hunedoreni nu primesc cu prea mare entuziasm eventu- 
proșabilă cu prețul și calitatea produselor. Mai mult, există loc delimitat special pentru fumători și nefumători și chiar un spațiu amenajat special pentru copii. A doua zi am vizitat din nou locația cu niște prieteni. Am primit o ciorbă rece, chelnerița a uitat ce am comandat și a adus doar o parte din solicitări, iar nota de plată ne-a fost adusă pe o hârtie oarecare. Am solicitat chitanță fiscală. Mi s-au adus două facturi, cu consumația împărțită. Este adevărat, mai era un grup organizat în restaurant, dar, in aceste situații, patronul ar trebui să dimen

a-

Vom avea primul sistem integrat de securizare a frontierelor din lume vor 2005. România va realiza primul sistem integrat de securizare a frontierelor din lume. Acest contract se va derula până la 01.01.2010, iar întregul sistem, conform planului mul- tianual acceptat de UE, se va întinde până în 2012, când vom deveni stat Schengen.
REP.: Sunteți mulțumit de 

felul în care s-a schimbat 
imaginea Poliției? La fel, și în 
ceea ce privește dotarea ei.V.B.: Poliția e pe un drum bun. Uitați-vă, de vreun an de zile toate analizele sociologice spun că Poliția este pe primul loc în ceea ce o privește drumul bun pe care merge, comparată cu Sănătatea, cu Justiția. După august 2006 încrederea în Poliție a sărit de 50%. Desigur, în UE încrederea în Polițe*  esie de aproape 80%. Mai avem de lucru la Poliție, în condițiile în care, în ultimii doi ani am introdus în Poliție 8.000 de oameni noi. Majoritatea nu au parcurs traseele normale ale școlilor, ci i-am

Cristina A.ala introducere a acestei discipline și afirmă că o nouă materie în programa școlară le va aglomera și mai mult orarul deja încărcat. „Avem aproape zilnic cursuri până la ora 15. Dacă se vor mai introduce "multe materii de genul ăsta vom ajunge să plecăm doar seara de la școală”, spune Cristina A., elevă la Colegiul Tehnic „Matei Gorvin” din Hunedoara. „Propunerea pentru introducerea acestei 
sioneze schema de personal”, afirmă A.P., clientul restaurantului.
„Prea multe cerințe!”Responsabilul complexului în cauză spune despre clientul reclamant că are dreptate, însă doar parțial. „Da, comanda a fost înțeleasă greșit de chelneriță. I s-a oferit clientului refacerea comenzii, dar a refuzat. Ea este angajată recent aici, dar așa ceva i se poate întâmpla oricui și sigur nu a fost făcut nimic cu intenție. Dumnealui putea să facă din timp comanda știind că vine cu mai multe persoane. în acea zi am avut un 

recrutat din societatea civilă. Sunt foarte mulțumit, în schimb, de Direcția de Combatere a Crimei Organizate (DIICOT). N-aș putea să spun că sunt la fel de mulțumit față de tot ceea ce înseamnă mica infracționalitate, care obosește cetățeanul: micile tâlhării, _ spargerea locuințelor, furtu^ rile de mașini. Ele figurează cu o creștere de 20%.
REP.: Cum îi stimulați pe cei 

care combat mica infracțio- 
nalitate?V.B.: în primul rând cu dotarea. Numai anul trecut am introdus 6.000 de mașini pentru Poliție, dintre care 4.500 în zona de Ordine Publică. Apoi, stimulentele pe care le-au primit la salarii. Suntem desco- ■ periți pe zona de Poliție Rurală. Dacă media în zorwS^L urbane e de 243 de polițiști suta de mii de locuitori, în zonele rurale este o medie de , 93. Pe de altă parte, nu există o cultură a românilor de a-și proteja bunurile.

Alex Moldovanmaterii nu e binevenită. Știm cum trebuie să respectăm mediul, nu mai avem nevoie de încă o materie în orar. Dacă tot se va introduce, ar trebui să se scoată altele mai puțin utile”, este de părere Alex Moldovan, elev la același liceu. Manualele de protecția mediului care conțin și ghi- duri metodologice destinate dascălilor au fost parte integrantă a unui proiect-pilot desfășurat în județul Bihor.

Romică Comangrup organizat și asta a bulversat puțin activitatea în unitate. Suntem doar la începutul afacerii și încă nu ne permitem angajarea de personal suplimentar până nu vedem exact care e cererea din partea clienților”, spune Romică Coman, responsabilul complexului comercial.

mailto:calin.corpas@informmedia.ro
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Daria punctează la senioare

ț*  Sprijin. în cadrul adunării generale a reprezentanților cluburilor și asociațiilor sportive din Liga a IV-a de fotbal, Mircea Sîrbu, președintele Asociației Județene de Fotbal, a precizat că, deși există o lege, nu toate primăriile alocă acel trei la sută din buget activității sportive. (V.N.)
Cartonașele au crescut bugetul

Deva (V.N.) - Datorită cartonașelor galbene și roșii acordate jucătorilor, a amenzilor aplicate în turul Campionatului Ligii a IV-a de fotbal, bugetul Asociației Județene de Fotbal a crescut cu pestre 100 milioane de lei. Acest lucru a fost relevat în adunarea generală a reprezentanților cluburilor și asociațiilor sportive din Liga a IV-a de fotbal, care s-a

■ „Micuța Kasparova" 
impresionează în cadrul 
Campionatului Național 
de șah senioare.

Deva (C.M.) - Cea mai tânără maestră FIDE din țară, Daria Vișănescu, de la Comexim Lupeni, care în 2006 a devenit campioană națională și europeană la categoria 10 ani, participă cu rezultate bune la Campionatul Național de Șah al senioarelor. „Micuța Kasparova”a început cu stângul competiția contra celor mai valoroase 27 de jucătoare din țară (dintre care 18 au titluri de maestre internaționale sau FIDE), care se desfășoară în perioada 16-25 februarie la Amara, dar pe parcurs a prins curaj și are rezultate bune. Daria a pierdut toate partidele în pridesfășurat ieri la Deva. De fapt, cele mai multe discuții s-au purtat în jurul respectării regulamentelor și combaterii violenței pe terenurile de joc. în acest context, s-a apreciat că, deși tunil ediției 2006-2007 a Ligii a IV- a de fotbal s-a desfășurat fără probleme deosebite, Comisia de disciplină a AJF a avut de soluționat 79 de cazuri de încălcare a regulamentelor. în total, au fost acordate 623 de cartonașe galbene și roșii. Mai puține cu 24 decât anul precedent, dar totuși un număr nepermis de mare. în opinia oficialilor de la AJF, alarmantă este situația în campionatul de juniori, unde actele de indisciplină sunt mai grave decât cele ale seniorilor. Ne referim la lovire, scuipare sau injurii aduse arbitrilor și observatorilor. Cele mai multe asemenea gesturi au fost făcute de jucătorii de la Retezatul Hațeg, Victoria Călan, Inter Petrila, Gloria Geoagiu și Minerul Aninoasa.

Arbitru de categoria UEFA Elite Indezirabil

13

■ Cristina lonescu, din 
Lupeni, este cotată 
între cele mai bune 
arbitre din Europa.

Lupeni (C.M.) - Singurul arbitru de fotbal din România care a arbitrat o finală de Campionat Mondial, Cristina lonescu, din Lupeni, este în continuare foarte bine cotată în topul cavalerilor fluierului întocmit de UEFA. Arbitra din Lupeni face parte din categoria Elite a UEFA pentru anul 2007, care numără în total 13 arbitre, alături de ea mai a- flându-se o altă arbitră din Roci mânia*  Cristina Dorcioman. în afara României, doar Anglia și Suedia au câte două femei arbitru în cea mai înaltă categorie valorică. „Această clasificare mă obligă să am în continuare prestații impecabi-z o finală de Campionat Mondi- le. Primul test urmează chiar
Oficialii AJ Fotbal Hunedoara

Victorie lejeră
Hunedoara (C.M.) - FC Corvinul a câștigat clar, scor 3-1, partida amicală disputată ieri în deplasare, cu Atletic Sibiu, prima de la revenirea în țară din stagiul de pregătire din Grecia. în prima repriză, Pepenar a deschis scorul în min. 11, Dăscălescu și Pepenar au țintit bara în min. 26 și 33, iar sibienii au avut o singură ocazie la care s-a opus Oprie (min. 43). După pauză, Atletic a egalat în min. 55, dar după doar cinci minute M. Dăscălescu a readus Corvinul în avantaj, transformând un penalty. Scorul final a fost stabilit de Pepenar care a reușit dubla în min. 65. „Atletic a avut doar ocazia din min. 43 și golul egalizator, în rest noi am dominat și controlat autoritar meciul”, comenta Titi Alexoi, antrenorul hunedorenilor. Partida- revanșă se va disputa sâmbătă, la Hunedoara, dar până atunci rezervele și juniorii din lotul Corvinului vor disputa joi, la Nădlac, un amical cu echipa locală Victoria.

Retur juniorilor, 
de la 1 aprilie

Deva (V.N.) • în adunarea generală a reprezentanților cluburilor și asociațiilor sportive din Liga a IV-a de fotbal s-a hotărât ca returul ediției 2006-2007 a acestei competiții să înceapă la 1 aprilie.Returul campionatelor de juniori din ligile I, II și III vor începe însă pe data de 18 martie, iar testarea arbitrilor și observatorilor se va face cu o zi înainte.Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că pe 25 martie se vor desfășura și prittiele meciuri din Cupa României la fotbal. Returul Campionatului județean de fotbal va începe la data de 15 aprilie. 

mele trei runde, după care a remizat în runda a IV-a, disputată duminică, cu Erika Nagy, iar luni, 19 februarie, în runda a V-a a obținut prima victorie contra Alexandrei Stoican. în urma acestor rezultate, cu 1,5 puncte din cinci posibile, Daria ocupă locul 22 în clasament, dintr- un total de 28 jucătoare. „Micuța Kasparova” a jucat, ieri seară, în runda a Vl-a contra Andreei Sterpu, ocupanta locului IV la ediția din 2006 â CN Șah Senioare. „Ne bucurăm că Daria a reușit să spargă gheața și să obțină prima victorie, cu atât mai mult cu cât nimeni nu-i dădea nici o șansă în fața celor mai puternice jucătoare din țară. Sper ca azi (ieri n.r.), Daria să continue pe aceeași linie, chiar dacă întâlnește o jucătoare valoroasă. în primele
în luna martie, când voi participa la Cupa Algarve în Portugalia la care vin cele mai tari echipe naționale feminine din lume. Meciurile de la această competiție vor constitui un fel de test pentru participarea la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin care va avea loc în China în lima septembrie. Sper ca încrederea pe care mi-o acordă UEFA să aibă efect și în țară și să primesc meciuri importante și în Liga I la masculin, nu doar la feminin și la futsal”, a declarat, marți, Cristina Iones- cu. „Cristina face cinste arbitrajului românesc, iar pentru arbitrajul hunedorean performanțele ei constituie un motiv de mândrie. Nominalizarea ei în categoria Elite a UEFA nu e o surpriză, pentru că ea e singura din țară care a condusal”, afirma Grigore Macavei,

(loi/U

Daria a obținut prima victorie la senioare (Foto: t. Mânu)runde i-a lipsit curajul, dar apoi nu s-a mai temut și rezultatele s-au văzut. Obiectivul nostru nu e să câștigăm turneul, ci urmărim ca Daria să acumuleze experiență, iar dacă obține patru puncte din 

Cristina lonescupreședintele Comisiei Județene de Arbitri Hunedoara.La bărbați, primele două eșaloane, Elite - 24 de arbitri și Premier - 31 de arbitri, nu cuprind nici un român. Cei mai bine cotați arbitri români, centralii Sorin Corpodean, Alexandru Tudor și Cristian Balaj se numără printre cei 61 de arbitri din al treilea eșalon, Category 2. 

nouă posibile va fi perfect”, comenta Gheorghe Scurhan, antrenorul Dariei. Daria a fost desemnată sportiva numărul unu a județului Hunedoara în anul 2006 la sporturi neolimpice. Vom reveni.
Deva (V.N.) - Marin Tudorache, antrenorul echipei Jiul Petroșani, a declarat că, indiferent care va fi decizia Comisiei pentru Statutul Jucătorului din cadrul FRF în cazul portarului Cătălin Mulțescu, gruparea din Petroșani nu mai are nevoie de serviciile acestuia. „După tot ceea ce a spus la adresa acestei e- chipe, Cătălin Mulțescu nu mai poate pune piciorul la Jiul, chiar dacă nu va fi declarat liber de contract” - a spus tehnicianul. Jiul va începe însă returul cu mari probleme pe postul de portar. Antrenorul a spus că, dintre cei patru portari pe care îi are, nu e niciunul pe serviciile căruia ar putea conta.

Motorul de căutare locuri de munca potrivit pentru tine1

cmuei



• Boxează, din nou. Pugilistul clubului; canadian Interbox, Lucian Bute, va urca din nou în ring pe data de 23 martie,,’ într-o gală de box intitulată „Focul sacru",> care se va desfășura la Montreâl. Adversarul lui Bute (19-0-0, 16 KO) nu a fost încă stabilit.
Arbitre bt«ne

București (MF) ■ Două femei arbitru din România, Cristina Ionescu și Cristina Dorcioman, fac parte din categoria Elite a UEFA pentru anul 2007, care numără în total 13 arbitfe, informează FRF.
Indisponibili

București (MF) - Fundașii Javi Navarro și Aitor Ocio, care acuză probleme de sănătate, nu vor putea evolua în meciul pe care FC Sevil- la îl va susține joi, pe stadionul Ramon San- chez Pizjuan, în compania formației Steaua.Javi Navarro are probleme la genunchi, în timp ce înlocuitorul său în meciul de la București, Aitor Ocio, s-a accidentat la gleznă.

Rămân 
la ChelseaLondra (MF) - Președintele clubului Chelsea, Bruce Buck, a declarat, marți, că internaționalii englezi John Terry și Frank Lampard (foto) își vor prelungi contractele cu gruparea din Londra și că speră ca și antrenorul Jose Mourinho să rămână în sezonul viitor. „Suntem pe cale de a renegocia contractele lui Frank și John Teny șl există bunăvoință de ambele părți. Sunt convins că cei doi vor semna contracte modificate și vor rămâne pentru mult timp la Chelsea", a declarat Buck.

Jucătorii de la Steaua și Dinamo au pentru ce se lupta, fiind în „pole position" pentru locurile din 
Ligă (Foto. EPA)

Nu crede în miracol
București (MF) - Fostul portar stelist Hel- mut Duckadam, nu crede într-un miracol la meciul FC Sevilla - Steaua, după ce în tur spaniolii s-au impus cu scorul de 2-0.„Steaua mai are șanse doar teoretice, pentru că practic sunt aproape nule. Este aproape imposibil să remontezi în fața Sevillei handicapukde două goluri. Sigur, oricine poate să spere intr-un miracol, dar este puțin probabil” - a spus Duckadam.

■ Campioana poate 
merge direct în grupele 
Ligii Campionilor, iar locul 
doi, în turul II preliminar.

București (MF) - România va avea două reprezentante în Liga Campionilor - campioana direct în grupe sau în turul trei preliminar, iar vicecam- pioana în turul doi preliminar - și două în Cupa UEFA, una în turul doi preliminar și cealaltă în turul întâi, informează Federația Română de Fotbal.UEFA a publicat, ieri, un document oficial, numit „Access list for the 2007-2008 UEFA Club Competitions”; conținând repartizarea numărului de echipe în ! ediția 2007/2008 a cupelor europene (Liga Campionilor și Cupa UEFA) pentru fiecare dintre cele 53 de federații naționale afiliate.Lista publicată confirmă poziția exprimată de forul fotbalistic european în luna septembrie 2006. Conform a- cestei liste, întocmită pe baza clasamentul coeficienților UEFA, România se află pe locul 10, fapt care oferă campioanei României la finele stagiunii 2006/2007 un loc în al treilea tur’preliminar (ul
Dinamo nu e avantajată

Pavel / Alexander Waske s-a calificat, 
marți, în sferturile de finală ale turneu
lui de la Rotterdam, dotat cu premii în 
valoare totală de 782250 de euro, după 
ce a Învins, scor 7-6 (6), 6-7 (5), 10-7,

■ Cornel Dinu crede că, 
paradoxal, Benfica ar 
putea beneficia de lipsa 
lui Rui Costa.

București (MF) - Administratorul delegat al FC Dinamo, Cornel Dinu, a declarat, ieri, că absența lui Rui Costa din lotul deplasat de Benfica la București, în vederea meciului retur din 16-imile Cupei UEFA cu Dinamo, constituie un avantaj pentru echipa portugheză.„Paradoxal, e un avantaj pentru Benfica, pentru că există anumite oportunitățideosebite în lotul lor. Rui Costa are o carte de vizită impresionantă pentru vârsta de 35 de ani, dar părerea mea este că au soluții mult mai bune, cum e acest Miccoli, astfel încât nu cred că ar fi un avantaj pentru Dinamo. Eu țin la calificare și sper în ea”, a declarat Dinu.întrebat dacă Dinamo are mai multe șanse de calificare în optimile Cupei UEFA decât Steaua, și dacă Sevilla este mai puternică decât Benfica, oficialul dinamovist a decla

cuplul Paul Hanley / Kevin Ullyett 
(Australia/Zimbabve), cap de serie 
numărul 3. (FMd epa)

Vrea banii
Madrid (MF) - Antrenorul italian Fabio Ca- pello, care a devenit conștient de faptul că nu mai este dorit la Real Madrid, s-a arătat dispus să plece, dar dorește ca gruparea spaniolă să-i plătească o parte din contract.„Capello va rămâne la Madrid până se vor în- Ș cheia negocierile pe a- ceastă temă”, scrie ziarul Marca.
Capello a spus că este 

dispus să plece, dacă va 
fi plătit, și a întrebat cât 
sunt dispuși oficialii 
spanioli să-i dea «tin con
tractul du, ce expiră ta 
iunie 3MB. 

J

timul) al Ligii Campionilor. Vicecampioana României la sfârșitul ediției în curs va intra în al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor.Campioana are șansa de a evolua direct în grupele Ligii Campionilor doar în cazul în care ediția 2006/2007 a acestei competiții va fi câștigată de o echipă ce va dobândi dreptul de a participa în grupe și prin intermediul campionatului său național. Asta înseamnă ca trofeul să fie câștigat de o 

Cornel Dinu are, din nou, o opinie interesantărat sec: „Și Spania este mai mare decât Portugalia”.Președintele Consiliului de Administrație al FC Dinamo, Nicolae Badea, consideră că o eventuală calificare în detrimentul Benficăi ar constitui o performanță majoră pentru echipa antrenată de Mircea Rednic. „Dinamo va aborda această partidă cu mai mult curaj și în deplină cunoștință de cauză. Eu cred că va fi o bucurie absolută și sper ca suporterii să fie alături de noi joi seară. Benfica este un
Pleacă

Manchester (MF) - Atacantul Henrik Larsson, împrumutat până pe data de 12 martie la Manchester United, nu-și va prelungi acordul cu gruparea engleză, urmând să revină la echipa suedeză Helsingborg la data stabilită.„Sunt flatat și recunoscător că mi s-a oferit șansa de a rămâne mai mult timp. Dar, trebuie să iau în calcul și alți feciori. Sezonul în Suedia debutează la sfârșitul lunii martie și trebuie să mă întorc pentru asta. Voi rămâne în Anglia până pe 12 martie”, a spus Larsson.
Principalul motiv al deci

ziei este legat de familie și 
dorul de casă, argumentele 
„diavolilor” pălind ta fața lui 
Larsson. 

echipă care, la sfârșitul actualei stagiuni interne, se va clasa pe unul dintre primele două locuri în Spania, Italia, Anglia, Franța, Germania sau Portugalia (acestea fiind țările cu două reprezentante calificate direct în grupe) sau de formația ce va deveni campioana Olandei. Ultimele două țări clasate deasupra României în această ierarhie, Grecia și Rusia, nu mai au reprezentante în optimile Ligii Campionilor, ediția 2006/2007.

nume de referință în fotbalul european și calificarea în fața unei astfel de echipe ar fi o performanță majoră pentru Dinamo”, a declarat Badea.Oficialul dinamovist nu a uitat nici lupta de pe plan intern. „Sunt două competiții distincte și suntem pregătiți pentru amândouă. Nu vom aborda returul la adăpostul celor 13 puncte avans, ci prin prisma formării unei echipe competitive pentru următoarea ediție a cupelor europene”, a mai spus Badea.

Dorul de casă e mai important decât banii și faima pentru Lars- 
SOn (Foto: EPA)

Oricare va fi deznodământul stagiunii 2006/2007 a Ligii Campionilor, vicecampioana României va intra în al doilea tur preliminar.Câștigătoarea Cupei Româ- niei-Timișoreana, ediția 2006/ 2007, va începe parcursul din Cupa UEFA în primul tur al competiției, în timp ce echitx care se va clasa pe locul 3 în campionat se va alinia la jocurile contând pentru al doilea tur preliminar al întrecerii.
Pentru onoare

București (MF) - Eme- ric lenei, antrenorul cu care Steaua a câștigat CCE la Sevilla la 7 mai 1986, a declarat despre steliști:„Nu mai au ce să piardă, să-și apere imaginea, să nu mai joace nici măcar pentru club, ci pen- i tru onoarea lor.Să nu se facă de râs, £ asta ar trebui să-i intere- ’ seze în primul rând, iar dacă joci, nu se știe ce poate ieși. Sevilla ne-a purtat mereu noroc, anul ' trecut cu Betis, în 1986 am câștigat Cupa Cam- , pionilor Europeni... Ori- A cum, nu poți să joci cu trei mijlocași în linie și , niciunul să nu dribleze”, a subliniat lenei, vizavi de meciul retur de mâine cu FC Sevilla.

Emeric lenei (Foto: fan)



miercuri 21 februarie 2007 CUVAfflj.

Vând ap. 2 camere (03)

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

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

• Deva, Mărăști, semidecomandate, etaj 2, 
contorizări. Tel. 0254/223775. (T)
• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală ușă metalică intrare prin scară 
și balcon, Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227569. (T)
• decomandate, centrală termică băcon închis, 
parchet, gresie + faianță st 54 mp, zona I. Maniu, 
preț 1,240 mld, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Zamfirescu, etaj 1, balcon închis, parchet st 
52 mp, contorizări complete, ocupabil imediat 
preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, contorizări, repartitoare, 
balcon închis, et. 3, zona Aleea Păcii, preț 125000 
ron, tel. 0745/639022,0726/316796.  (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, fără 

îmbunătățiri, et. 3, bulevardul Decebal, preț 
{Spoo euro, tel. 0740/210780. (Al)

^wzonă ultracentrală et. 2, semidec., amenajat, 
CT, termopane, gresie, faianță parchet instalații 
sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, el 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.

"6^40/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări moderne, centrală termică preț 
80.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dea, balcon, etaj inter- 

-'Tjdiar, bloc cu 4 nivele, preț 144.000 RON, neg., 
' Jl 0740/013971. (A2)

• urgent zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, preț 60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajat modem, CT, 
preț 125.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dea, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel.

^0742/290024. (A3)
. f» 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 Dadă preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Kogălniceanu, etaj 3, balcon, termopan, 
parchet, bine întreținut, ocupabil din data 
achitării integrale, preț 120.000 ron, negociabil, 
tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, 60 mp, zona Eminescu, 
termopan, centrală termică bucătărie modi
ficată parchet, gresie, faianță boxă preț 155.000 
ron, neg., tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată, preț 120.000 ron, nego
ciabil, tel.0730/474275,0788/165703,232808 (A4)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/inchiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber” 
instalate In următoarele puncte:

Deva:
L Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfîrescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Wa - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de culturi

Hunedoara.
1. SC Oscar Company 
stadion);
2. SC Râzvan Divers 
(zona Chizidy,
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Sîntuhahn nr 25
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• zona Dada, etaj 3, termopan, parchet, gresie, 
faianță centrală termică preț 81.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfîrescu, 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 ț încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, băcon 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)
• dea, 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 Dacia, etaj 2, circuit balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Titu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T, preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dea, 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 eta, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Aimatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• dea, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317314. 
(A9)
• dea, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• dea, eta| 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

EVIDENTIAZÄ-TE!

• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
>740/535895. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Micul Dalas, parter înalt, bloc tip 
vlă, 2 băi. 2 balcoane mari, Mise, centrali 
termici, garaj, boxă, posibilitate mansar- 
daré, st 140 mp, fiii intermediari. TeL 
0726/316506,0729/939507. (11/15JJ2) 

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

• decomandate, 2 bă, 2 balcoane, centrală 
termică termopane, parchet gresie + faianță 
et 2, zona Piață, preț 62000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• decomandate, zona
balcon, parchet, st 75
162000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică amenajat zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dea, peria faianță parchet lamfoat, CT, 
termopane. ușă metalică zona MinșnjhM, preț 
1200 mld, neg, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dea, 2 băl, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat modificat 
din 4 camere, superamenajat zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Micro 15, etaj 1, contorizărit, igienizat 
total, preț 81.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• sufragerie șl bucătărie modificate, balcon, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
amenajat și igienizat recent, zona Decebal, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 bă, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț 210.000 ron, negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498, 0745/302200, 
232809. (A4)

• cu garaj, st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică termopan, 
parchet gresie, faianță 3 băcoane, 2 bă, poziție 
deosebita, zonă liniștită preț 80.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• dec, etaj 3, contorizări, balcon, parchet 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• circuit etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușa metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă, parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 bă 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, băcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajăi s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dada, et 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• Mna împăratul Traian, 3 camere decoman- 

et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2
Bane, parchet gresie, faianță termopane, 

CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tei. 0745/786578 (A8)

in Ungaria?

MMwNóí aveni^soluția

(79748/

■• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dea, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, apartament 3 camere, zona centrală cu 
îmbunătățiri, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 bă, 2 balcoane, contorizări, 
st 104 mp, zona Quasar, et. 2, preț 2,450 mld., 
negociabil, tel. 0742/019418. (Al) ;;,

decomandate, hol central, centrală termică 2 
bă, et. 3, zona Progresul, preț 55000 euro, tei. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)

• semldeo, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld, neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dea, 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 bă 
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 bă preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etal 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dea, etaj 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
<3751/573684. (A5)
• «tal 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 51000 
euro, neg., tel 223400,0720/387896,075V573684. 
(A5)
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• zona parc, dec., etaj 1. s= 120 mp, amenajat 
C.T, preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str.Cairpațl, dec., etaj 1, neamenajat liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• doc, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Dtvi, orice zonă Indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron, pănă la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(76609)

330025-Deva
Str. 1 Decembrie 27
Tel. /Fax: 0254/213510 
e-mail: stamprodgrdsllnk.ro

Prinț publicitar de 
mari dimensiuni 

postere - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Comandă până la 28 februarie și 
(74875) Ai 10% reducere !
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• ofer apartament 2 camere decomandată 
superamenajat, centrală termică tv color, 
mașină de spălat automată zonă ultracentrală 
ideal cetățeni străini, preț 250 euro/lună Tel. 
0720/812063. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilate complet, contorizări, 
etaj 2, str. I. Maniu - Tineretului, preț 130 
euro/lună. Tel. 0742/744353. CT)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, aragaz, frigider, tv color, preț 150 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră mobilată Deva, 
str. Carpați, preț 120 euro. Tel. 0722/347512. CT)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)

■ I- >

ORI PUBLICITATE
MORI REPORTERI ARTICOL! ] 
/•7I.674
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Vând ap. 5,6 camere (09)

o urgent Deva, scară interioară, amenajat occi- > 
dental, centrală termică, garaj deosebit, 150 mp, 
95000 euro, negociabil, tel. 0722/564004. (Al) 
e 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)

o Deva, Oh. Lazăr, nr. 26, 2 camere mari, 
bucătărie, hol, baie, cămară, terasă, boxă la 
demisol, pivniță, magazie, garaj, încălzire 
centrală, grădina 750 mp, negociabil. Tel. 260526. 
(T)
o 3 nivele, nouă * garaj, 800 mp, teren, 
canalizare, apă, gaz, curent, 14 km de Deva, 
80000 euro negociabil, tel. 0722/968910. (Al)
e 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță, CT pe lemne, tămpărie nouă, sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și d ifierență, 0742/290024,232060. (A3)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină, garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5) 

o 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)
o p+1,4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.2O0 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5) 
e zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+1, 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 Câlugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• conatnKțl*200t,  P+M, llving, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• conitrucțla 1990, P+E, llving, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, llving, 
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, bale- 
bucătărie-hol-terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 bă, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz șl pe lemne), garaj, 
anexe, ST=800 mp, zona Parc Deva preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent, In Deva 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST =600 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• Brad, caaă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (AIO)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
■ Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșdor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490. (A10).
• Brad, cu 4 camere, curte, garai, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10).
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10).
• Brad, caaă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040,490. (A10).
• Brad, uri, grădină șl 2 ha teren, zona Herteștl, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10).
• Brad, cată cu 5 camere, llving, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, ioni B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366,

’a/"'" 490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

»urgent, cu grădină Deva sau Slmeria, plata 
imediat tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă șuri și grădină In Țebea. preț nego
ciabil. Tel. 0729/549452. (11/19.02)

• casă cărămidă cofnuna Brănișca, satul 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)
• casă In Brănișca, satul Tirnăvița, 4 camere, 
bucătărie, cămară fântână grajd, șură anexe, 
curte 1077 mp, grădină 24 ari sau schimb cu 
apartament 2 camere. Tel. 0746/058490. (T)
• cată In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. CT)
• două case cu grădină mare (două poziții) In 
localitatea Bretea Mureșană Informații, Leșnic, 
nr. 151 sau la tel. 0722/232159. (T)

CASA CORPULUI DIDACTIC DEVA
_____ origontzeazo, în data de 23.03.2007,______  

concurs pentru ocuparea unui post de
________ profesor metodist._________

Relafii suplimentare la telefonul 0254/232.452 sau la 
sM imitații din Deva, str. 6. Barifiu, nr.2, cam. 105.

(81048)

z \
Invită toți membrii titulari să participe la Adunarea Generală a 

Centrului, care va avea loc în data de 16.03.2007, ora 16.00, în sala 

festivă a Liceului Pedagogic din Deva.

Pe ortbnea de zi figurează:

1. Raportiri de activitate al președintelui Centrului

2. Procd pentru bugetul previzionat pe anul 2007

3. CiMărnui defegatukx din partea Consiliului Director

4. Propuneri de (notificare a Statutului

SDaese
in caad ănd tu se reafizează prezența statutară se convoacă a doua 

ariana*  ■ aceea? dată, cu 1 oră mai târziu.

Case de vacanță (15)

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

Vând garsoniere (19)

• In Slmeria, zona pieței, etaj 4, ușă 
metalică balcon închis, 27 mp, preț 52.900 
lei; accept variante, teren. Tel. 0722/281322. 
(3/20.02)

• Deva, zonă liniștită etaj 2, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări complete, 
preț 57000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• regent, semidecomandate, superamenajată, 
mobilată bloc acoperit cu tablă zona Gojdu, 
preț 75000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• Zamllrascu, amenajată dec., izolare, preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 1, dec., contorizări, zugrăvită, preț 
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. DecebaL etaj intermediar, centrală 
termică mobilată, preț 30.700 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Mtorita, etaj intermediar, balcon, contorizări, 
preț 75.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
CT, suprafață 35 mp, mobilată bd. Decebal, preț 
30.700 euro, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, etal 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)
• semMsc, bucătărie, bale, balcon, etaj inter
mediar, Dacia preț 20.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
78000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dadă cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893.(A2)
• urgent, semldec, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăștl, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• ugentsemidoc, 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 panta Investiție, închiriere, zona 
Decebal, contorizări, parchet urgent, preț 80.000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută, preț 
negociabil, tel. 0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Gojdu, etaj 1, decomandate, contorizări 
totale, parchet, gresie, faianță preț 74.000 ron, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• doc, apomota, faianță bucătărie mărită, 
zonă liniștită Emlnescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223408 0720/387896,0751/573684. (AS)
• doc, compari dln-hot cameră, bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684 (A5)
• do lux, complet mobilată șl utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zona ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona Dacia, preț 21.000 
euro, neg., tel. 231.800,0740/317314 (A9)
• Brad, garsoniera, confort 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte urgent, garsonieră în Deva, orice zonă, 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

S.C. producătoare de încălțăminte,
cu sediul in 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-urlIe se depun la sediul firmei. (7948Ș)J

Vând terenuri (21)

• grădină In Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan, 2600 mp, in Mintia, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• Intravilan In stațiunea Geoagiu-Băi, 1000 ■ 
10.000 mp, toate facilitățile, gaz, energie elec
trică, ideal construcție vile, case, preț 22 euro 
mp, negociabil. Tel. 0720/812063. (T)

• loc de casă 40 ari Intravilan, la șosea; 80 
ari teren penta construit case de vacanță 
la 100 m de șosea; 1,20 ha pădure; 13 na 
fânaț Certeju de Sus, prețul pleteL TeL 
0254/770087,0749/003431 (3005461/19.02)

• loc de casă, în Hunedoara, str. Hășdat-Sat, 
3500 mp, fs 21 m, apă, gaz, curent, loc drept, 
zonă liniștită, preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• Intravilan, Deva, DN 7, vad deosebit, 900 mp, fs 
40 m, apă, gaz, curent, canalizare, 90000 euro 
negociabil, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, zona ia Roci,st 800 mp,fsl7m, preț 
15000 euro negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, construcție casă sau casă de 
vacanță, zona Brănișca, deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească, st=4.400 mp, la 
15 km de Deva,Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688 (A5)
• st=17.000 mp, la lkm de Slmeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• Intravilan, it=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)
• IntravBan In 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. 231300,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)VinziCumperi închirieziSchimbiCauți

• Intravilan Deva, zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă Intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, teren agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego-
Ciabll, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 85 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/6131366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10).
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10).
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

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 penta 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 Măriri, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, oret 15.000 euro, tel. 0745/786578 (Ai)

Vând alte imobile (27)

• Brad,' cahriă din lemn, 60 mp, mobila^ 
curent zonă Blăjerii, preț negociabil,f;

<«6,0 ‘»viu 80.0788/15848 Alfef

imobile chirii (29)

• închiriez depozit, In Deva, 900 mp. Betati 
la teL 0724/288438 (10/2802)

Alege CL pentru anunțul tău

ANUNȚ LICITAȚIE
in data de 2 Martie 2007, ora 13,00, se organizează, la 

sediul S.C. AGROMEC S.A., în municipiul Orăștie, str. 
Luncii, nr.6, jud. Hunedoara, a treia licitație pentru lichi- gr 
darea unor tractoare U650, U445, buldozer SI 500, 
camion Raba, benă de cereale, Saviem, Aro, TV, Dacia, 
stivuitoare, tocătoare CSU, pluguri, discuri, semănători, 
pavilion apicol etc.

Vânzarea se face prin formarea unor pachete ce sunt 
evidențiate în caietul de sarcini, unde se regăsește și 
prețul/pachet și toate detaliile. Caietul de sarcini costă 10 
lei și poate fi achiziționat la sediul societății.

înscrierea la licitație se poate face până în ziua de 1 
Martie 2007, ora 16.00.

Informații privind caietul de sarcini, la tel. 
0254/244407, 0788/029510, 0788/412977.

»«MV

stamprodgrdsllnk.ro
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United Pan-Europe Communications, lider european 
in industria de telecomunicații în bandă largă furnizând 

servicii de informare, comunicare și divertisment 
Aagajeazâ

»

1

Decese (75)LEGENDA 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

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

.'80910)

• cunoștințe operare PC■ experiența în vânzări și cunoștințele tehnice constituie avantaje 
Oferte• pachet de recompensare motivant - în funcție de performanțe- cursuri periodice de pregătire in vânzări■ posibilități de evoluție într-o firmă aflată în permanentă dezvoltare Candldații sunt rugați să trimită un CV, scrisoare de Intenție și o fotografie recentă la adresa: UPC România, Orăștie, Strada Pricazului, bl. 4, ap. 18 - parter, fax 0354-103000 sau email: comel.iordache@upcmail.ro, până la data de 26.02.2007.Cartdtdații care nu sunt cc ntactați în termen de Inițierea șl dezvoltarea relațiilor interpersonale, 5 zile de la data limită de depunere a CV-urilor calități de npgoriatnr se consideră incompatibili cu cerințele postului.

dezvoltarea departamentului de. vânzări-, 
irăea portofoliului de clienți
¡aGzarea target-ului de vânzări- implementarea în teren a strategiei comerciale 

a firmei- identificarea de potențiali noi clienți
Cerințe; .- studii medii sau superioare- bune abilități de comunicare, ușurința în

Calculatoare si accesorii 
(51)

BENE
International

Comemorări (76)

S.C. BERE MUREȘ S.A., proprietar al

COMPLEXULUI GERMISARA HOTEL RESORT&SPA din 

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

angajează personal calificat în funcțiile de:

-DIRECTOR MARKETING 

-TEHNOLOG ALIMENTAR

■ AUDITOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

•OSPĂTARI 

-INSTALATORI 

-ELECTRICIENI

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. ‘

I. Hunedoara. GER .MI SA R A

• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva, Bulevardul Decebal, zona Piață, 20 mp, 
250 euro/lună, tel. 0722/564004. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024,232060. 
(A3»
• garsonieră, dec., mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• amenajat S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

(55136)

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

! stocului !
Mobilier și interioare (47)

• vând piese mobilă tip Luxor, stare foarte bună, 
preț convenabil. Tel. 221996. (T)

• vând dormitor sculptat, deosebit, oglinzi 
cristal, set canapele piele Italia. TeL 
0720/948386.(4/2002)

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.Tibi, Luiza și Bobiță

Amintim tuturor celor care au cunoscut-o că se împlinesc 3 ani de la plecarea dintre noi a dragei noastre mamă, bunică și străbunică
BENEA ANAdin satul Ormindea. Parastasul de pomenire va avea loc duminică 25 februarie la Biserica Ortodoxă dinOrmindea.

Dumnezeu s-o odihnească Familiile Benea, Avram și Petros
(9/20.02)

Cu aceeași durere și dor în suflete reamintim tuturor celor care l-au cunoscut, apreciat, stimat și iubit pe taragotistul
CĂLIN JULESCUcă astăzi 21.02.2007 se împlinesc 3 ani de când viața i-a fost curmată în urma unui tragic accident. Ne rugăm bunului Dumnezeu ca sufletul tău bun și ocrotitor să vegheze permanent asupra noastră, a celor care te-am iubit.Soția Manuela și fiica Anca

• 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 colțar tip Carina compus din 5 piese, 
incluzând o canapea extensibilă și 2 fotolii-pat 
nefolosite, preț negociabil. Tel. 211512. (T)
• vând mobilâ 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 recamler cu ladă și spătar, 120 ron; 
dormeză pentru o persoană, 35 ron; bufet 
bucătărie din scândură, 20 ron. Tel. 215325. (T)

Vânzări spatii comerciale 
(25)

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

Numai persoanele selectate vor fl 
contactate pentru Interviu.

SC Inform Media SRL
Fax 0256/305.742 sau
e-mail: recruitment@informmedia.ro

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-medla care deține poziția de lider In publicarea de 
ziare și servicii Internat In vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât și m județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severln, Hunedoara șl Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

Descrierea postului:
- administrează veniturile și cheltuielile pentru departamente de 
marketing, vânzări și distribuție,
■ aprobă acțiuinile de marketing
- este responsabil de promovarea și dezvoltarea produsului in 
zona atribuită
■ reprezintă compania în relaha cu autoritățile locale
• lucrează împreună cu administratorul comoaniei 'a diverse 
proiecte de dezvoltare

Cerințe:
■ minim 3 ani de experiență în funcții de conducere
- experiența in preșă constituie avantaj
- cunoștințe de administrare a afaceri:
- cunoștințe avansate de limba engleză
■ pennis de conducere categoria B.

Ofertă (bonusuri, beneficii):
- pachet salanal molivant
- posibilități de dezvoltare a carierei intr-o companie 
multinațională.

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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE 
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

SC„SAPRUC"SAAdministratorul unic al societății SC SAPRUC SA, cu sediul social în Deva, Aleea Atelierelor nr. 1, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J2O/104/1991, CUI RO2113839, în temeiul prevederilor Leg. 31/1990 rep., cu modificările și completările ulterioare, convoacă, pentru data de 21.03.2007, ora 10,00, la sediul societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru toți acționarii SC SAPRUC SAÎhregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.01.2007, cu următoarea ordine de zi:1. Aprobarea divizării SC SAPRUC SA conform Proiectului de divizare publicat în Monitorul Oficial al României.2. Aprobarea Actului constitutiv ai SC SAPRUC SA ca urmare a modificării capitalului soda! ji a structurii acționariatului în urma aprobării Proiectului de dMzacji a mtxMdritor la zi conform Leg. 441/2006.3. Diverse.în cazul fit care cvonand necesar nu se va întruni la data 
menționată, adimaraa gmnM cAaonflnar*  a acționarilor se va întruni în ziua urmâaoare, fii aaâqi toc și ta aceeași oră. Docu
mentele și materitocte indtanaate« nrftotan ia problemele Induse 
pe onfinea de zi pot * obpate de te sedte societății, informații 
suplimentare se pot abpne te mandnd de «tefon 0727.200.752.

30960)

• ugent, 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)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

Auto românești (36)

• Vând Are 243 D. Tei. 0254/681050. (T)
• vând Dacia break 1310, af 1987, în stare buni
Tel. 216756,0741/740047,0720/632545.  (T)

• vând purcei 35 - 40 kg. Informații la tel.
0254/732111.(11/20.02)

I------------------------------------------------------- j
I • vând 200 oi. satul Spini, nr. 23. Informații
i la tel. 0722/148460. (15/194)2)
I______ ____________________________

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

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

Aut» străine (37)

• vând Citroen C3, af 2003. vopsea metalizată 
originală, extrase full sau schimb cu gama 
Dacia, Matiz, Cielo plus diferență. Tel. 
0744/125690. (T)
• vând Ford Sierra 1,8 TD, af 1990, stare 
impecabilă, caroserie rezervă, preț 3200 euro. 
Tel. 0723/437334. (T)
• vând Volvo 244 GL, CI, numere noi, piese de 
schimb; casă, grădină, dependințe, teren arabil, 
pădure și polizor trifazic, diametrul 300, nego
ciabil. Tel. 0721/614402. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară „Frumoasa amer
icană” af 1996, cu prelată, sarcină utilă 3 
tone, ITP la zi, stare perfectă de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364 
(6/2002)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând minigenerator de acetilenă și trusă de 
sudură și tăiere acetilenă, preț 550 ron. Tel. 
0254/231750.

• vând/dezmembrez autospecială fri
gorifică tip Raba 10215, perfectă stare de 
funcționare. Tel. 744664, 072V239364. 
(6/204)2)

• vând semănătoare cartofi pentru tractoare de
15 ■ 20 CP și pluguri pentru tractoare de 15 - 65 
CP. Tel. 731494. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând motor Opel Kadet injecție, 1200 cmc, preț 
negociabil. Tel. 0720/507557

Altele (61)

• vând 2 arme de vânătoare calibrul 12, 
respectiv 86 x 36, marca Homer, sau 
schimb cu U 38 cu lunetă. Familia Bejan, 
satul Boz, comuna Brănișca TeL 282133. 
(12/194)2)

• cumpăr paleți de lemn, noi și cu defecte, ofer 
12 ron/bucată. Tel. 0746/959234. (10/9.02)
• vând vin de coacăze, de calitate superioară, 
preț 8 lei/litrul. Tel. 0740/213769. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
lordache Maria. Se declară nul. (12/20.02)
• pierdut camet.asigurări sănătate pe numele 
Tatu Timona lulia. Se declară nul. (8/20.02)
• pierdut poliță RCA pe numele Manea Petre, 
pentru autoturism Dacia 1300. Se declară nulă. 
(13/19.02)

Solicitări servicii (71)

■ • Asociația de proprietari nr. 256 Deva, Al. 
Crișului, 'bl. 50, solicită oferte amenajare 
acoperiș din tablă pe astereală de scândură, 
pentru 2 scări. Relații la tel. 0723/090977, 
0744/378065. (2/20.02)

Prestări servicii (72)

• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru mai 
multe afecțiuni: pareze, coxartroză spondiloză, 
circulație sanguină, stres, insomnii, tiroidă, 
rinichi, digestie, nevralgii, ginecologie. Tel. 
0722/262712. (T)
• ofer servicii de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut. Tel. 224182,0723/499284. (T)

• meditez limba germană și engleză, orice 
niveL TeL 0721/499130. (4/1802)

Informația te privește

• SC Uornarmed organizează cursuri de tehni
cieni maseuri, diplomă recunoscută de Minis
terul Muncii și în UE. Relații la tel. 0741/253771. 
(14/19.02) .
• 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.
• angajez 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 - 15. CV-urile la fax 
021/3106772. (6/15.02)
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 28.02., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Deva. 2 posturi, data limită9.03. 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 subansambluri, Călan, 22 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator subansambluri, Hunedoara, 34 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator subansambluri, Orăștie, 6 posturi, 
data limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în mine și cariere, Brad, 9 
posturi, data limită 15.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Lupeni, 4 
posturi, data limită 2802., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
» muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necafificat ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necafilicat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 2802. perioadă determinată Tel. 
213244. orele 9-18
• aamdtor neaMkat la întreținere drumuri, 
șosele. pocun. Huiedoara. 2 posturi, data limită 
2802- ærœæ cete-ranată TeL 213244, orele 9 
-18
• naadhr M4 s amenajare zonă verde, 
De.a. H pcsEjri saca irată 1303. Tei. 213244, 
cre<e9-18
• ■aacAr naaafcto a ntrepnere drumuri, : 
sosee.poxr.-Lreocan 2 postul data limită I 
25E. percacâ aesBrnraă. TeL 213244, orele 9 : 
’ æ- :
• a drumuri,
șmbt,. zoaar. -uTsxaa 2 postul dara limită 
2&£L aercasâ laa urată. Ta. Z13244. orele 9 
■îi
• Mto aoflat a iiaiet ă-unu-i 
scte poxr. Sr-wa. J! xstr. data mrtă

-s.

(10/15.02)
• societate comercială
angajează urgent montator tâmplărie pvc; 
oferim salariu atractiv. TeL 0723/025015 și 
0254/232969.(7/20.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează gestionar. Condiții; experiență minim 2 ani, 
cazier curat. CV-urile se trimit la fax nr. 
0254/224111.(10/20.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează șofer profesionist Condiții: permis de 
conducere toate categoriile, vârsta minimă 25 
de ani, cazier curat. CV-urile se trimit la nr. de 
fax 0254/224111. (10/20.02)
• 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)
• subinginer construcții civile, industriale, Brad,
1 post, data limită 2802., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03, 
perioadă determinată 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, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 2802., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data li mită 31.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-18
• șofer de autoturisme și camionete, Hațeg, 4 
posturi, data limită 8.03., 3 ani vechime. Tel. 
213244, orele 9-16.
• tăietor la ferăstrău-panglică Brad, 4 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tennisMratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-18
• tricoter manual, Deva, 14 posturi, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• tumător-formator, Călan, 7 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor, industrial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• zidar-restaurator, 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
I imită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -18 ■
• 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 -18
• zidarrosar-tencuitor, Hunedoara, 13 posturi, 
data limită 28.02., perioadă determinatâ. Te-. 
213244, orele 9 -16.
• zidar-rosar-tencuitor, Orăștie, 2 posten. 
limită 2802. TeL 213244, orele 9 -18
• zidar-rosar-tencuitor, Petroșari. 5 poster, 
data limită 2802 Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• zidar-rosar-tencuitor, Simeria. 5 pasar. caca 
limită 3003. Tel. 213244, orele 9-18
• ridar-iamotor Călan. 5 poshrt data Mă 
2802 TeL 213244, orele 9-18
• avasHNpaAar. Deva, 2 postai. daa Mă 
Sta. perioadă oetermr L TeL 2132*4  arse 5- 
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Filmulet cu Anna Nicole Smith
•Cu vezică de porc. Un american de 68 de ani, care și-a tăiat vârful degetului, nu a vrut să își facă o grefă și s-a tratatat singur cu pudră făcută din vezică de porc, reușind astfel să refacă partea lipsă.

Fețe Cinci profesori de la o școală din Brisbane au stabilit un record mondial pictând fetele a 500 de elevi, îni decurs de o oră. (Foto: epaj

3

■ O înregistrare video 
cu Anna Nicole Smith 
însărcinată și drogată a 
fost difuzată în SUA.

Los Angeles (MF) - O înregistrare video cu starleta Play- boy Anna Nicole Smith, decedată în condiții misterioase în urmă cu două săptămâni, în care aceasta apare însărcinată în luna a opta cu fiica ei și drogată, a fost difuzată pe un post de televiziune în Statele Unite.în respectivul filmuleț, Anna Nicole Smith apare pictată pe față ca un clown și vorbind împleticit, în timp ce partenerul său Howard K. Stern comentează asupra sumei de bani pe care ar putea să o obțină din vânzarea casetei, înregistrarea video, care a fost difuzată pe postul de televiziune Fox News, o arată pe Smith vorbind cu o păpușă

Anna Nicoleaflată într-un cărucior de copil în timp ce Stern repetă „înregistrarea asta face toți banii”.Anna Nicole Smith a decedat pe 9 februarie. Smith a lăsat în urmă o fiică în vârstă de cinci luni, Dannielynn, născută pe 7 septembrie 2006, a cărei paternitate este disputată de mai mulți bărbați, deși pe certificatul său de naștere este trecut Ja rubrica tatălui numele lui Stern.
Născut după 21 de săptămâni

Un Osbourne, 
cu HIVNew York (MF) - Unul dintre cei șapte membri ai familiei lui Ozzy Osbourne este infectat cu virusul HIV, a dezvăluit, duminică seară, la un eoncert de caritate din Londra, Kelly Osbourne, fiica fostului solist al trupei Black Sabbath. Kelly Osbourne a tinut im discurs în cadrul evenimentului de caritate pentru ajutorarea victimelor virusului HIV, Body & Soul.
Epidemie de 
pojar

Seul (MF) - Coreea de Nord este afectată de o epidemie de pojar, care a provocat cel puțin patru morfi, circa 3.000 de persoane îmbolnăvin- du-se până în prezent, a anunțat Crucea Roșie. Pojarul s-a înregistrat în 30 de regiuni din Coreea de Nord, începând din noiembrie 2006 când a izbucnit epidemia.

Britney cu Sean
(Foto: FAN)

Custode 
legalLos Angeles (MF) - Lynne Spears ar putea deveni custodele legal al copiilor lui Britney, în încercarea vedetei de al împiedica pe soțul său, Kevin Federline, de a obține custodia fiilor lor în urma divorțului. Lynne Spears a sosit la locuința din Malibu, Los Angeles, pentru a avea grijă de cei doi copii ai cuplului, Sean Preston (un an) și Jay- den James (cinci luni), după ce comportamentul fiicei sale a indicat dar faptul că starul muzicii pop nu mai poate avea grijă de aceștia.

Miami (MF) - Cel mai prematur bebeluș din lume, născut după 21 de săptămâni și șase zile de sarcină, într-un spital din Miami, a fost externat, după patru luni petrecute în unitatea de terapie intensivă neonatală.„A fost foarte greu să ne imaginăm că fetița ar putea ajunge atât de departe. Dar

acum ea începe să arate ca un copil normal, adevărat”, a spus mama bebelușului, So- nya Taylor.Nici un alt copil mai mic de 23 de săptămâni nu a mai supraviețuit până acum, potrivit oficialilor de la Universitatea din Iowa, care dețin datele privind cei mai mici copii din lume.Când s-a născut, pe 24 octombrie, Amillia Taylor cântărea 280 de grame și măsura 24 de centimetri. Acum cântărește doar 1,8 kilograme. Medicii spun că fetița o duce bine, starea ei este suficient de bunăpejxtru ca părținții să o poatiC îngriji singuri acasă.
Au sărbătorit Marțea

5 Mare
■ înainte de intrarea în 
Post, catolicii și protes
tanții s-aö distrat în car
naval.

Berlin (MF) - Ieri, catolicii și protestanții au sărbătorit Marțea Mare, sau Mardi Gras. Este ultima zi înainte de intrarea în Postul Paștelui și, în același timp, ultima zi de Carnaval, când intensitatea petrecerilor și a festivităților ajunge la maxim.Carnavalul din Germania este renumit pentru manifestațiile șocante. Anul acesta, o defilare din Düsseldorf în care apărea un car cu doi islamiști, care agitau arme și aveau centuri cu explozibili, a provocat furia musulmanilor din Ger-
Școala Viradouro pe sambadrom (Foto; epîri

„Dialog" Eduardo Sacasa, președintele fundației Zoo Friends din Nicaragua, tine pe mână un specimen . rar, albinos, de maimuță congoleză, | Alouatta Palliata. (Foto: epa)

O statuie faraonică rarăCairo (MF) - Q statuie faraonică rară din lemn, veche de 4.000 de ani, a fost scoasă la lumina zilei de o echipă de arheologi australieni, a anunțat Consiliul superior pentru antichități egiptene (CSAE). Este vorba de o statuie dublă din lemn a lui Ka-Hai, scribul registrelor sacre, și a soției sale, a declarat președintele CSAE, Zahi Hawwas. Statuia, care face parte dintr-un lot de cinci piese, a fost descoperită intr-un mormânt de lut ars, care datează din perioada situată spre sfârșitul Dinastiei a V-a (2508 - 2350 Lc.) și 
începutul Dinastiei a Vl-a (2350 - 2200), a precizat Hawwas. Mormântul este situat la nord de piramida lui Teti, in necropola din Sakkara, la sud-vest de Cairo. Raritatea 
vine din faptul că statuia este sculptată in lemn intr-o perioadă în care aceste obiecte 
erau realizate din piatră.

mania. în Meinz, un car l-a înfățișat pe Papa Benedict al XVI-lea în papamobil intrând în coliziune cu un minaret.
La Koln, a defilat o mașină cu un înger al păcii, cu picioarele prinse în beton, pe care scris „terorism”'. în spa

tele lui apăreau Coranul, Tora și o Biblie deasupra cărora era înscris cuvântul „pace” în arabă, ebraică și germană.
Parada școlilor la RioLa Rio a început parada celor 13 mari școli de samba, intrate în competiția finală. Fiecare dintre acestea a făcut risipă de imaginație și a cheltuit milioane de dolari, în speranța că va cuceri titlul cel mare. Peste 100.000 de oameni au asistat la spectacol, încura- jându-și preferații cu o pasiune întâlnită de obicei doar la meciurile de fotbal. Fiecare școală a avut la dispoziție exact 80 de minute ca să își prezinte programul, regulamentul concursului sancționând drastic orice întârziere.

Dolce e Gabana acuzați
■ Celebra companie 
italiană de modă a 
atras, cu un clip, mânia 
mai multor organizații.

Madrid (MF) - Institutul spaniol pentru femei, un organism guvernamental și o asociație a consumatorilor au cerut retragerea de pe piață a unei reclame la compania italiană de modă Dolce e Gabana,

acuzată de sexism. Reclama incriminată prezintă o femeie îmbrăcată într-un body, așezată pe sol și care este împiedicată să se ridice de un bărbat cu bustul gol care o ține de încheieturile mâinilor. Alți patru bărbați cu busturile goale asistă la scenă.Institutul pentru femei este de părere că reclama poate sugera că „este admisibilă utilizarea forței ca mijloc de

de sexismimpunere în fața unei femei”. Asociația consumatorilor Fa- cua denunță „violența machis- tă” a acestei reclame care poate sugera iminența unui viol colectiv. Noul guvernul socialist spaniol a adoptat o lege împotriva violenței față de femei care este unică în Europa și care prevede luarea de măsuri în toate domeniile, în ceea ce privește femeile abuzate.

se joacă în fiecare an, 
începând din 1958.

Șah La Hmburg, 298 ae echipe din 122 de școli s-au întrecut la șah într-un tuneu care
(Foto: EPA)


