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Vremea va fi normală din punct de 
vedere termic.

Dimineața La prânz Seara

Bazine de înot la Deva
^Deva (G.B.) - Viceprimarul Devei, Florin
Oancea, a declarat că din martie va începe 
la Deva construirea celui mai mare complex 
de bazine de înot din România, /p.3

Medici obligați
Deva (I.J.) - Medicii 

de familie din județ sunt 
obligați să cumpere un 
program software nece
sar pentru evidenta 
pacienților, a bolilor de 
care suferă și a trata-

entului atribuit pen- 
p toți paci'ențiî îri- 

spun 
acest 
achi-

scriși pe liste. Ei 
că în alte județe 
program se poate 
ziționa în 
mod

Âpratuit.
“p.3

Surzii
■ Câteva mii de per
soane cu handicap audi
tiv sunt obligate să 
plătească taxa TV.

Deva (I.J.) - în cauză sunt 
peste 2.500 de persoane care 
au handicap auditiv. „Este o 
discriminare. în aceeași lege

Drum mo
dernizat
Hunedoara (M.S.) - 
Drumul care face 
legătura între Sân- 
tuhalm și Hunedoara 
va fi modernizat, pe 
unele porțiuni caros- 
at>ihr urmând să fie 
extins la patru benzi 
de drcuiațje. /p.6

Se vinde!
Deva (M.S.) - Clă
direa care trebuia să 
găzduiască sediile 
Prefecturii, Consiliului 
Județean și Primăriei 
se va vinde prin lici
tație publică. Con
strucția a început în 
urmă cu 13 ani și a 
fost evaluată, în 
2005, la peste patru 
mii. de euro. /p.6

plătesc taxe
sunt cuprinse și persoane ne
văzătoare. Ele nu plătesc 
această taxă”, spune un re
prezentant al persoanelor cu 
handicap auditiv. Legea 448/ 
2006 prevede ca adultul cu 
handicap să primească o in
demnizație lunară, indiferent 
de venituri. Persoana mai be
neficiază de un buget perso

nal complementar lunar, sumă 
destinată pentru plata utilită
ților la tv, radio și telefon. 
„Legea s-a schimbat, dar nu la 
modul interpretat de cei mai 
multi. Nevăzătorii nu vor mai 
plăti din acest an taxa tv, 
chiar dacă se presupune că ei 
pot auzi ce se vorbește la emi
siunile tv și la radio. Nu de

același beneficiu se vor bucu
ra surzii, care pot citi și privi 
la televizor și pot înțelege un 
film după titraj”, declară 
Mihaela Grosu, director adj. 
DGASPC Hunedoara. Per
soanele cu handicap au fost 
scutite de plata abonamentelor 
la cablu în 2006 de către fir
ma distribuitoare din Deva.
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Mai multe clase "step-by-step"
Speranța de viață în IIE
Deși raportul UE constată o creștere spectaculoasă a spe
ranței de viață în Europa, există discrepanțe majore între 
țările membre.

■LOCUL ȚARA VÂRSTA (ani)

Grafica: Cuvântul liber. Sursa: Eurostat'

■ Tot mai mulți deveni 
își îndreaptă copiii spre 
sistemul școlar step-by- 
step.

Deva (C.B.) - Sistemul de 
învățământ step-by-step se 
extinde încet-încet la Deva. 
Deși în acest an școlar clase
le de step-by-step erau for
mate doar la Școala Generală 
„Andrei Șaguna” și la Liceul 
Pedagogic „Sabin Drăgoi”, 
din anul următor se vor for
ma clase cu acest sistem de 
învățământ la Colegiul Teh
nic „Transilvania” și Colegiul 
National Sportiv „Cetate” din 

Deva, precum și la Școala 
Generală „Avram Stanca” din 
Orăștie. „Acest tip de învă
țământ este căutat de părinții 
care au un program de 
muncă foarte încărcat. Copi
ii stau în clasă până târziu, 
se joacă, se odihnesc sau își 
fac temele, iar pentru un 
părinte ocupat contează foarte 
mult șă știe că la școală 
copilul e în siguranță”, spune 
Dumitru Rus, purtător de 
cuvânt al Inspectoratului 
Școlar Județean. Pentru a 
putea adopta sistemul step-by- 
step, o școală trebuie să 
îndeplinească anumite con
diții. /p.5

Nuntă cu 600 lei/oră
Hunedoara (M.S.) - Cas

telul Corvinilor poate fi 
închiriat pentru organi
zarea de nunti într-o sală 
specială. Amatorii de nunți 
intr-un cadru medieval pot 
închiria Castelul Corvinilor 
din Hunedoara, pentru 
fiecare oră fiind stabilită o 
taxă de 600 de lei. Pentru 
acest an, există deja două 
solicitări pentru organi
zarea de nunti în una din
tre sălile castelului, per
soanele interesate fiind 
oameni cu o situație finan

ciară bună din municipiul 
Deva, afirma directorul 
muzeului Castelului, Nico- i 
lae Cerișer. „Se plătește 
pentru imaginea unui ase
menea loc. Nunțile vor fi 
organizate în sufrageria ari
pii Bethlen, care este un 
spațiu mai generos, cu o 
suprafață de 180 mp. Sala 
nu conține obiecte cu statut 
de patrimoniu, iar partici- 
panții sunt supraveghea^ 
strict de către angajatii 
muzeului”, a precizat direc
torul muzeului, /p.6

către Spania, Italia, Germania sau Ungaria
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• Reuniune. Liderii PD, UDMR și PNȚCD 
se vor întâlni cu secretarul general al Par
tidului Popular European (PPE), Antonio j 
Lopez-lsturiz, cu ocazia unui seminar con- I 
sacrat pregătirii managerilor de campanie 
ai partidelor din PPE, care are loc în j
această perioada la Sinaia.

Greva pi
■ Antonie Iorgovan a 
declarat, că decizia 
Curții Constituționale nu 
obligă la nimic.

____________________ PAM81AMJC /1W

sau demisia!? ’

Fără înarmare
Moscova (MF) - Reac

ția Rusiei la planul SUA 
de instalare a elemente
lor antirachetă in Euro
pa Centrală nu va con
sta in declanșarea unei 
noi curse a Înarmării, a 
dat asigurări ministrul 
rus de Externe, Serghei 
Lavrov, citat de pagina 
electronică a agenției 
Interfax.

Colaborare
Moscova (MF) - Lide

rul transnistrean Igor 
Smirnov, aflat la Mosco
va, va prezintă Consiliu
lui de Securitate și Gu
vernului rus un proiect 
de colaborare in dome
niul militar-industrial, 
au precizat 
surse din
cadrul 
adminis
trației de 
la Tiras
pol.

4i
Igor Smirnov (Foto: epaj

Radu Stroa 
(Foto: FAN)

Informări 
nesecrete
București (MF)- 
Președintele Comisiei 
SRI, liberalul Radu 
Stroe, a declarat ieri, 
că există rapoarte 
clasificate ale Servldu- 
lul Român de Infor
mații referitoare la 
privatizarea Petrom șl 
la Ținutul Secuiesc, 
dar că Senatul va pri
mi Informări „nese
crete" pe aceste 
teme.

Misiune onorabilă
Tokyo (MF) - Vicepreședintei« Statelor 

Unite, Rlchard Cheney, a dat asigurări că 
armata americană iși va Încheia „onorabil” 
misiunea In Irak, devenită din ce in ce mai 
lipsită de popularitate atât pentru publicul 
american, cât și pentru țările aliate, 
relatează Reuters. Richard Cheney se află in

vizită in Japonia, la doar 
câteva săptămâni după 
ce ministrul nipon al 
Apărării afirma că inter

venția In Irak a 
fost „o greșeală”.

Discipolul îngerilor
Minou Beteg_______________________________________
■■trMiwtegtyahoo.coin

De-o vreme, când mi-e 

lumea mai dragă, îmi apare pe 
ecranul calculatorului o fereastră 
cu două fotografii și întrebarea 
„Care-i mai fierbinte?". Pe două 
corpuri superbe, în costume de 
baie, au fost plantate capurile lui 
Ossama Ben Laden și Saddam 
Hussein. Nu am gândit nici
odată la enervanta fereastră până 
când n-am auzit atacul pre
ședintelui Băsescu la adresa 
mogulilor de presă și, evident, al 
celor care-și fac meseria pe 
statele de plată ale acestora. 
Pentru că în acești termeni, de 
trucaj foto, gândește locatarul 
Cotrocenilor manipularea prin 
presă și „falsele probleme" pe

CUVAMU

București (M.F.) „Noi, cei 
din Opoziție, putem pur și 
simplu să declarăm o grevă 
parlamentară și să nu mal 
intrăm In sală până când 
prea-importanta doamnă iși 
va da demisia”, a explicat 
senatorul PSD Antonie Iorgo
van, membru In Comisia Ju
ridică.

Iorgovan a explicat că Opo-

ziția nu a cerut neapărat re
vocarea din funcție a minis
trului Justiției, ci demiterea, 
care este un termen generic, 
și care presupune ca pre
mierul să o convingă pe Mon- 
lca Macovei să demisioneze 
din această funcție, după ce 
o Cameră a Parlamentului l-a 
retras sprijinul.

Curtea Constituțională a 
decis, miercuri, că adoptarea 
unei moțiuni simple Împotri
va unui ministru nu îl obligă 
pe premier să 11 demită.

Curtea a stabilit că sunt 
constituționale dispozițiile

Misiune de pace
Roma (MF) - Misiunea de 

pace din Afganistan, la care 
Italia contribuie cu 2.000 de 

militari, 
este „o mi
siune po
litică și 
civilă”, a 
declarat, 
ieri, mi
nistrul ita
lian de Ex-

(Foto: epa) teme, Ma-

ssimo D'Alema, înaintea unui 
vot decisiv în Senatul de la 
Roma, relatează AFP. „Nu 
este o misiune NATO, ci o mi
siune ONU în care NATO 
Joacă un rol militar necesar. 
Este o misiune politică șl ci
vilă, ceea ce repetăm în Con' 
siliul de Securitate”, a accen
tuat Massimo D'Alema. Dis
cursul lui D'Alema va fi ur
mat de un vot privind politi
ca externă a guvernului.

George Maior explică
■ Directorul Serviciului 
Român de Informații, 
George Maior, a fost 
audiat la Parlament.

București (MF) - Directorul 
SRI, George Maior, a declarat, 
ieri, că SRI transmite către

vorbiri telefonice, că este pro
blema acestor factori cum in
terpretează aceste informări 
și că Serviciul nu a intercep
tat telefoanele miniștrilor.

întrebat dacă simt ascultate 
telefoanele unor minștrl, direc
torul Serviciului Român de 
Informații, George Maior, a

președinte și premier note, in- declarat, miercuri 
formative, nu note de don- nirea dil'parlĂmt$iffi

guDă .întâi- 
_____ brucomiàiei für; mTr-iio« au

Traian Bâsescu se află în vizită în Egipt (Foto: epa)
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articolului 157, alineatul 2 din 
Regulamentul Senatului, pot
rivit căruia moțiunile simple 
adoptate de Senat sunt oblig
atorii pentru Guvern și mem
brii săi, precum și pentru 
celelalte persoane vizate, in

măsura in care adoptarea 
unei moțiuni simple de către 
Senat nu il obligă pe primul- 
ministru să propună revo
carea unui membru al Guver
nului, a cărui activitate a 
făcut obiectul moțiunii.

Pregătiri de alegeri
București (MF) - Repre

zentanții Ministerului Ad
ministrației și Internelor 
au luat primele decizii pri
vind organizarea alegerilor 
europarlamentare din 13 
mai, urmând ca în perioa
da următoare, cu sprijinul 
Instituțiilor cu responsabi
lități în acest domeniu, pro
cedurile tehnice pentru a-

cest eveniment să fie finali
zate. MAI a decis să tipă
rească 35.000 de broșuri, pe 
care să. le distribuie către 
secțiile de votare și birou
rile electorale precum șl 
10.000 de broșuri în ediție 
bilingvă, română - ma
ghiară și alte 10.000 în 
ediție trilingvă, română - 
franceză - engleză.

e
bilețelele 

de control al activității Servici
ului: „SRI a informat prin note 
informative bazate pe multiple 
surse și președintele șl primul- 
ministru în legătură cu feno
menele legate de zona ener
getică”. Maior a precizat că „SRI 
nu transmite note de convorbiri 
telefonice nici către președinte, 
nici către primul-ministru, ei ___. ____ ,______ ....
(ioarnote informative”?'." T . (Mto:3toR
tuhe b î . .../țr ’

Vizită oficială în Egipt
Cairo (MF) ■ Președintele 

Traian Băsescu a fost primit, 
ieri, la palatul prezidențial 
Heliopolis din Cairo, de șeful 
statului egiptean Hosni Mu- 
barak, întâlnirea dintre cei 
doi durând aproximativ o.oră. 
Discuțiile celor dpi șefi de 
stat nu au fost urmate de de
clarații de presă.

în continuarea vizitei ofi
ciale în Egipt, în care este 
însoțit de ministrul demisio- 
nar de Externe Mihai Răzvan 
Ungureanu, președintele Bă

sescu va avea întâlniri cu pre
mierul egiptean, precum și cu— 
reprezentanții celor două c£ 
mere ale Parlamentului.

Scopul vizitei în Egipt îl 
constituie reluarea relațiilor 
economice și politice dintre 
cele două state. Hosni Mu- 
barak a devenit președintele 
Egiptului la începutul anilor 
'80 și este unul dintre cei mai 
longevivi lideri mondiali, el 
supraviețuind celor 9 atentate 
puse la cale împotriva sa de- 
a lungul timpului.

care gazetarii le aruncă pe piața 
informațională.

La început, am crezut că 

plătește polițe vechi. Că se 
răzbună pe trusturi media care 
n-au făcut sluj în timpul cam
paniei electorale. Apoi.că, mereu 
în ofensivă, nu încearcă decât să 
relativizeze criticile care, 
inevitabil, apăruseră. Dar, nu. 
Era mult mai grav. Omul chiar 
nu glumea. în dialogul lui direct 
cu poporul (toți dictatorii se 
adresează nemijlocit poporului, 
cum misticii vorbesc fără cezură 
doar cu Dumnezeu), Traian 
Băsescu își lua în serios, tot mai 
accentuat, rolul de discipol al

heruvimilor. Orice ieșire publică 
a președintelui seamănă, de- 
acum, cu ore de fitness angelic, 
de parcă s-ar antrena pentru un 
loc în Paradis. Dacă o ține tot 
așa, Președinția va trebui mutată, 
de la Cotroceni, la Patriarhie. 
Adrianei Săftoiu nici nu i-ar sta 
rău în rasă călugărescă.

Culmea e că tocmai trusturile 

cele mai atacate mediatizează 
cel mai puternic acest război stu
pid și inutil. Asta-i masochism 
media, dar treacă de la noi... Nu 
se pune problema că președin
tele nu suportă presa. Președin
tele nu suportă să nu aibă drep
tate. De când se identifică, de 
când e convins că e întruparea 
adevărului, Băsescu nu mai 
suportă să-l contrazică nimeni. 
Așa că, dacă nu vrei să ajungă 
pe front un transport de muniție 
și tehnică de luptă aparținând 
inamicului, nu cucerești linia 
frontului ci arunci în aer 
trenurile care le transportă. Presa

e, prin excelență, un vehicol. 
Arunci în aer presa, o pui sub 
semnul întrebării, o relativizezi, ' 
iar mesajele care nu-ți convin 
sunt de la bun început bruiate, 
puse între paranteze, necredibile. 
Băsescu visează la cenzura de 
presă ca alcoolicii la paharul de 
whisky: e și. dor, și teamă în 
visul ăsta.

Sunt, din păcate, o grămadă 

care-i întrețin visul, Nu există 
discursuri mai scârboase, mai 
penibile decât ale membrilor PD 
ori PLD atunci când vine vorba 
de președinte. Oameni care altfel 
par cu capul pe umeri practică 
un discurs, ori de câte ori se 
referă la Traian Băsescu, de-a 
dreptul hagiografic. Toți parcă se 
bănuiesc discipoli de discipol de 
îngeri. Sunt culpabili nu pentru 
că nu văd nimic rău în activi
tatea fostului președinte al PD, ci 
pentru că au senzația că orice 
gest băsescian le pare atins de 
aripa genialității politice și a

maximalizării morale. Lăudându-I, 
sunt convinși că se plasează în 
anticamera purității.

Atitudinea aceasta, de singur 

deținător al adevărului, e cu 
adevărat periculoasă. Nu con
tează că e nedemocratică, nu 
importă că instituțiile statului au 
fost create în sute de ani dar nu 
pentru a fi negate după ce un 
fost marinar s-a plictisit de mare. 
Cineva trebuie să-i spună la timp 
că lisus Hristos n-a fost om 
politic. Că România nu e un 
imens trucaj foto. Altfel riscă și 
el să ajungă într-o fereastră de 
calcultator cu chelia plasată pe 
un corp superb în costum de
baie enervând, din când în când, 
niște indivizi care vor să intre pe 
net.

Punctele de vedere exprimate 
de colaboratorii ziarului nostru 
în rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.

Cuwârt fiber 
tsfie ajdfitat de 
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• înscrieri. De la 1 martie va începe 
perioada oficială de înscrieri în clasa I, 
conform spuselor purtătorului de cuvânt 
al Inspectoratului Școlar Județean, 
Dumitru Rus. înscrierile se vor încheia la 
jumătatea lunii mai. (C.B.)

•Amenii. Persoanele care vor comer
cializa mărțișoare riscă să fie amendate 
dacă nu dețin autorizațiile necesare. în 
funcție de gravitate, Poliția Comunitară 
va aplica amenzi între 25 și 2000 de lei 
Până acum, la Primăria Deva au fost 
depuse doar 31 de cereri pentru auto
rizația de comercializare. (C.B.)

Delapidare... 
ingenioasă

Petroșani (T.S.) - Un 
casier de la o societate 
din Petroșani a găsit o 
metodă inedită prin care 
și-a însușit o sumă im
portantă din banii socie
tății. Casierul anula bo
nurile de casă care nu 
erau ridicate de cumpă
rători, după achitarea 
produselor achiziționate, 
pe motiv că sunt greșite, 
în acest fel își crea plu
suri în gestiune pe care 
jpterior și le însușea. 
Tânăra C.P. a reușit să 
opereze în acest mod pe 
toată perioada lunilor 
ianuarie - februarie 2007. 
A fost prinsă de Poli
țiștii Biroului de Inves
tigare a Fraudelor Petro
șani. „Casierul este cer
cetat în stare de liber
tate pentru comiterea 
infracțiunilor de creare 
de plusuri în gestiune și 
delapidare”, declară 
Nițu Bogdan, purtător 

cuvânt în cadrul IPJ 
unedoara.

Concurs
Deva (S.B.) - Pentru a 
obține finanțarea de 
proiecte în învăță
mânt, directorii șco
lilor trebuie să ela
boreze, cât mai re
pede posibil, proiecte 
eligibile și valoroase. 
Suma totală alocată 
în 2007, de MEdC, 
pentru granturi, este 
de 5 mii. de euro. 
Fondurile se acordă 
pentru un singur 
proiect dintr-o școală, 
ce nu vizează acțiuni 
finanțate deja prin 
alte proiecte. După 
ce directorii au stabilit 
și au ales ce vor pen
tru școala lor, se pot 
realiza proiectele în 
scopul dotării școlii 
cu materiale didac
tice, creșterea acti
vităților extracuricu- 
lare ale elevilor sau 
pentru consilierea lor 
în alegerea meseriei. 
Proiectele se depun 
în opt centre regio
nale, unul fiind în 
județul Hunedoara, la 
Deva.

Cozma rămâne după gratii!
Forumiștii și-au spus părerile despre decizia luată de TMB 

în privința menținerii în arest a fostului lider al minerilor, 

Miron Cozma.
Articolul, apărut pe www.huon.ro, a stârnit diferite reacții 

din partea vizitatorilor portalului nostru. Vă prezentăm o 

selecție a lor:
...„Vorbiți ca să nu tăceți sau să nu adormiți. Habar nu 
aveți ce a fost acolo. A fost o luptă a partidelor unde 

Cozma a căzut la mijloc și acum este țap ispășitor. Ar fi 

multe de spus dar nu mai interesează pe nimeni, oricum 

noi nu vom ști niciodată purul adevăr. Ce lliescu visați, 
când minerii au venit la București să îi dea jos pe Roman 

și lliescu?? Hai să fim serioși, și să ne distrăm în conti
nuare de spectacolul ieftin pe care ni-l oferă puterea de 

atunci și de acum. O zi bună tuturor". (Săracu) 
...„Mi se pare corectă hotărârea de a mai rămâne la mititi

ca. Pe când oare sosește și colegul lui? „Bunicuța 

zâmbăreață" e și mai vinovat, e cel mai vinovat în toate 

poveștile.și în distrugerea acestei țări". (Alex)
...„Marele coordonator al mineriadei, Nelu - cotrocelu, e 

încă în libertate! Țrebuia de mult ascuns! Cozma e unul 

din locotenenții lui". (Anonim)
...,,M. Cozma e un terorist criminal. Trebuie ținut în 

pușcărie cât trăiește! Păcat că nu-i și lliescu cu el. (Ano

nim)

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

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

comentarii, însoțite de nume.

cijvântui Vot prin
SMS 

întrebarea săptămânii: Considerați 

că votul uninominal va îmbunătăți 

calitatea parlamentului român?

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.
Puteți vota prin SMS 

până vineri ora 1S.

Gratuit
■ Medicii de familie 
sunt obligați să cum
pere programe infor
matice la prețuri mari.

Iha Jurcone__________________
lna.Jurconeelnformmedla.ro

Deva - Programul software 
costă între 200 și 300 de lei, în 
funcție de numărul de pa- 
cienți pe care medicul de 
familie îl are pe liste. Pro
gramul va putea fi folosit la 
evidența pacienților, a bolilor 
de care suferă și a tratamen
tului atribuit fiecăruia. Medi
cii spun că în alte județe 
acest program se poate achi
ziționa în mod gratuit. „Pro
babil că în alte județe casele 
au venit în întâmpinarea 
medicilor când au prevăzut 
bugetul pentru 2006. Ceea ce

la alții, pe bani la noi
se întâmplă in județ la noi nu 
este o ilegalitate, problema o 
constituie sumele plătite de 
medici și pare variază între 
200 și 300 de lei in funcție de 
numărul de pacienți înscris 
pe liste”, declară dr. Mircea 
Artean, președintele Colegiu
lui Medicilor Hunedoara.

„Consider că suma este 
mare având în vedere că sun
tem duși cu vorba de ani de 
zile cu vânzarea cabinetelor. 
Așa nu ne putem dota la stan
darde mai înalte, dar cheltu
im bani pe un soft pe care 
putea să ni-l ofere Casa de 
Sănătate în mod gratuit”, 
apreciază dr. Sonia Albu, 
medic de familie.
Casa cumpără soft

Reprezentanții Casei Jude
țene de Asigurări de Sănătate 
Hunedoara susțin că știu de

Medicii hunedoreni, nemulțumiți de soft (Foto: cl)

nemulțumirea medicilor de fa
milie, dar, la fel ca și ei, sunt 
nevoiți să cumpere programul 
software pe care îl folosesc ei 
înșiși. „Nemulțumirea medi
cilor vine de la faptul că soft

ul cumpărat nu este de cali
tate și necesită un calculator 
de ultimă generație pentru a 
putea fi utilizat”, afirmă Ovi- 
diu Bîndea, purtător de 
cuvânt al GJAS Hunedoara.

Cal salvat de pompieri
Deva (M.T.) - Un cal care 

a căzut în canalul de colec
tare a dejecțiilor, situat la 
ieșirea din Deva, spre Min
tia, a fost scos cu greu de 
către o echipă de pompieri 
din cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
„Iancu de Hunedoara”. 
Aproximativ o oră pompie
rii au încercat să scoată 
calul din nămolul canalu
lui. Incidentul a fost anun
țat de o persoană care a 
trecut prin acea zonă. „O 
persoană care a trecut prin 
zonă 3 observat calul și ne- 
a anunțat. Am solicitat ăjii- 
torul unei echipe de pom

pieri care a reușit să 
salveze animalul”, a de
clarat șeful Stației de Epu
rare, Aurelian Bucur. Se 
presupune că animalul se 
afla în nămol de aproxi
mativ două zile. „Am 
reușit în aproximativ o oră 
să scoatem calul din canal. 
Nu se știe cine este pro
prietarul. Probabil calul a 
rupt frânghia cu care era 
legat și a fugit. A vrut să 
traverseze canalul, dar a 
rămas împotmolit în nă
mol”, a declarat locotenent 
Mjh&i Dorobăț, locțiitor al 
comandantului Detașamen
tului de Pompieri Deva.

Devenii vor avea șapte 
bazine de înot
■ Din iarna acestui an 
devenii vor putea be
neficia de un complex 
de bazine acoperit.

Deva (C.B.) - Primăria Deva 
a aprobat un buget de 254 de 
miliarde de lei vechi (peste 7 
milioane de euro) pentru con
struirea unui complex de 
bazine de înot situat în incin
ta stadionului Cetate. Comple
xul va avea șapte bazine de di
ferite îmensiuni și forme.» 
destinate copiilor; tinerilor și i 
persoanelor de vârsta a treia. 
Interiorul complexului va fi

dotat cu săli de fitness, saloa
ne de vibromasaj, saune usca
te și umede, iar pentru copii 
va fi construit un tobogan sub
acvatic. Lucrările la acest 
complex sunt programate să 
înceapă luna viitoare, iar ter
menul de execuție a fost fixat 
la nouă luni de zile. „Luna 
viitoare se dă startul la con
struirea celui mai mare com
plex de bazine de înot din Ro
mânia. Complexul va fi aco
perit și sperăm ca de la iarnă 
de enii să vină în număr 

i mare la 'inaugurarea bazine
lor”, a spus Florin Oancea, vi- 
ceprimarul orașului Deva.

Sală de sport
Petroșani (S.B.) - La 

Școala Generală „Avram 
Stanca” din municipiul 
Petroșani va fi inaugu
rată noua sală de sport, 
mult așteptată de elevii și 
dascălii unității de 
învățământ. Inaugurarea 
va avea loc vineri, 23.02. 
2007, ora 14. Lucrările 
construcției au început în 
2004, valoarea investi
țiilor pentru structura 
clădirii fiind de 1.500.000 
RON. Primăria Petroșani 
a finanțat lucrarea cu 
74.000 RON iar Inspec
toratul Școlar Județean 
Hunedoara a contribuit 
cu suma de 4100 RON.

Hunedoreni cu dor de ducă
■ Tot mai mulți hune
doreni iau cu asalt 
agențiile de turism 
din județ.

Deva (T.S.) - Comparativ cu 
lunile precedente ale anului 
trecut, cererile hunedorenilor 
pentru excursii în afara țării 
au crescut cu aproximativ 30 
la sută.

„Avalanșa de oferte turis
tice, creșterea puterii de cum
părare și dorința de a vedea 
lucruri noi sunt cele trei 
cauze care au generat o creș
tere considerabilă a cererilor 
pentru excursii în afara țării. 
Cred că hunedorenii au prins 
gustul de a pleca haihui prin 
lume. Avem cereri pentru

toate colțurile Planetei”, spu
ne Ioana Ionescu, operator 
turism.

Cele mai vizate destinații 
rămân țările europene. „A- 
vem deja cereri pentru se
zonul estival de vară în Gre
cia, Tunisia și Italia. Malta 
este o altă destinație prefe
rată de hunedoreni. Și țările 
mai exotice precum Marocul 
sau Egiptul se află în vizorul 
amatorilor de călătorii. To
tuși puterea de cumpărare a 
multora dintre hunedoreni se 
oprește atunci când e vorba 
de destinații precum Caraibe 
sau Thailanda. Și asta pentru 
că un astfel de sejur se 
apropie de 3.000 de euro de 
persoană”, spune Miruna 
Vlad, operator turism.

Gestionară 
cercetată

Uricani (M.T.) - O feme
ie, gestionară a unei so
cietăți din Uricani, este 
cercetată în stare de liber
tate de polițiștii Forma
țiunii Poliției de Ordine 
Publică Uricani, care au 
stabilit că, în perioada 
12.2006 - 02.2007, a vândut 
din gestiune cantitatea de 
4.950 kilograme fier vechi. 
Metalul provenea din dez
membrarea centralelor 
termice, iar banii încasați 
au fost însușiți de ges
tionară. Prejudiciul, în 
valoare de 3.000 lei, a fost 
recuperat.

CL lansează un forum civic: Audiența C.L.
■ Participanții vor dez
bate prin e-mail pro
bleme de interes civic 
privind comunitatea.

Deva (A.S.) - Cuvântul liber 
lansează o nouă inițiativă 
menită să implice membrii 
comunității în găsirea unor 
soluții la problemele de 
interes civic ale reședinței de 
județ. Conceput ca o dez
batere cu circuit închis, care 
se va desfășura prin e-mail, 
forumul se va numi „Audi
ența C.L.”, incluzând membri 
ai comunității care au fost 
selectați de redactorii noștri 
și care doresc să se implice 
activ în viața orașului.

Au fost alese persoane pu
blice, aflate în poziții impor
tante, sau a căror competență 
este recunoscută, dar și per

soane private, în care avem 
încredere și care sunt dispuse 
să ia atitudine, în mod public, 
în problemele comunității. 
Acestora li s-a trimis prin e- 
mail o invitație de participare 
la forumul „Audiența C.L.”, 
majoritatea răspunzând pozi
tiv.
E timpul să ne implicăm!

Forumul se desfășoară în 
întregime prin corespondența 
electronică, participarea fă- 
cându-se strict în nume pro
priu, neadmițându-se ano
nimele sau pseudonimele.

Problemele puse în dez
batere sunt propuse de mem
brii redacției Cuvântul liber, 
participanții la forum putân- 
du-și exprima părerea, la 
alegere, asupra oricăruia din
tre aceste subiecte, sau pot 
răspunde la intervențiile

celorlalți participanți la 
forum. De asemenea, ei pot 
propune, la rândul lor, su
biecte și teme de discuție pen
tru forum.

Cuvântul liber își asumă 
rolul de moderator. Unele 
dintre comentariile sau pro
punerile pe teme civice, ve
nite din partea participan- 
ților, vor apărea în Cuvântul 
liber, la rubrica Audiența 
C.L., ziarul implicându-se în 
rezolvarea lor cu ajutorul 
instituțiilor abilitate, cărora 
le vom solicita public aju
torul.

Cititorii care ar dori să par
ticipe la forumul nostru sunt 
rugați să trimită un e-mail cu 
subiectul „Audiența C.L.” pe 
adresa de e-mail a redactoru- 
lui-șef al C.L., Adrian Sălă- 
gean (adrian.salagean@in- 
formmedia.ro). in care să spe-

Putem să facem din Deva oraș 
european
cifice numele, adresa, profe- 
sia și eventual un număr de 
telefon la care pot fi contac
tați.

http://www.huon.ro
lna.Jurconeelnformmedla.ro
mailto:adrian.salagean@in-formmedia.ro
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1732 - S-a născut George Washington, primul 

Mwyiinte rt SUA (1789-1797) (m. 1799).______________
1788 - S-a născut filosoful german Arthur Schopen- 

hauer („Lumea ca voință și repre- 

zentare") (m. 1860)._________________

1810 - S-a născut poetul șl fabu

listul Grlgore Alexandrescu (m.

1885).__________________________________
1810 - S-a născut Frederic 

Chopin (foto), pianist șl compozi-

tor polonez (m. 1849). ;_______________________________
1864 - S-a născut romancierul șl dramaturgul 

francez Juies Renard i. lvlorcovaată") (m. 1910).

1882 - S-a născut Luis Bttnuel, regizor spaniol 

(„Farmecul discret al burgheziei") (m. 19831.___________
1987 - A murit Andy Warhol, grafician, pictor, unul 

dintre cel mal reprezentativi artiști americani al 

mișcării pop ce domina viața artistică americană In 

deceniul al șaptelea al secolului XX (n. 1929).

i

VREMEA
2°
minim

7°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Ploaie slabă. Maxima va fi de 7°C, iar 

minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 

10°C, iar minima de -3°C.
Sâmbătă. Condiții de ninsoare slabă 

(dimineață). Temperatura maximă va fi de 
1°C. Minima va fi de circa -7°C.

Calendar Creștin-Ortodox

Aflarea Moaștelor Sf. Mucenici din Evghenia.

Calendar Romano-Catolic

Catedra Sf. Ap. Petru; Sf. Margareta din Cortona.

Calendar Greco-Catolic __________ _________________
Descoperirea moaștelor Ss. martiri din Eugemon.

Imrauprai
Energie electrică _______ _____________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.00-14.00 în localitățile Ginciș-Cerna, Batiz, Silvașu de 

Sus și în Hațeg pe strada Viilor.
8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl. 16; cartierul Pro
gresul, bl. 6A, 6B; căminul de nefamiliști IRE și centrala 

termică.
9.00-10.00 și 15.00-16.00 în Deva, zona Gării (între

ruperi de scurtă durată).
15.00-19.00 în localitatea Peștiș, zona blocuri.

I

Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

Deva, între orele:
9.00-13.00 pe strada Progresului, bl.6A, sc.2; 

11.00-15.00 pe strada George Enescu, bl.2.

____________________________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă in Deva, 

între orele:

i 8.00-12.00 pe Strada 16 Februarie și în zonă (de la 
Aleea Parcului până la Baia Sărată).

Pește la cuptor cu roșii 
și usturoi
Ingrediente: 1 kg pește, 2 cepe, 5 roșii, 5 linguri de 

bulion, 5 căței de usturoi, 3 ardei, ulei, o lămâie, 1 
pahar vin alb, boia de ardei, o legătură de verdeață, 

cimbru, sare, piper.
Mod de preparare: Peștele se curăță, se spală, se 

fac porții, se sărează și se presară cu piper. Apoi se 

așază într-o tavă unsă cu ulei și printre bucățile de 

pește se adaugă ceapa și ardeiul. Tava se introduce 

la cuptor 15 minute după care se adaugă bulionul, 

roșiile tăiate rondele și așezate pe pește, usturoiul, 

boiaua de ardei, se stropește cu vin, se presară cim
bru și se mai lasă la cuptor alte 10 minute.

Poftă bună!

:

:

:
!

I
j

!

0tendința să exagerați puțin.

Berbec

Nervozitatea v-ar putea pune în situații neplăcute, mai ales 
în cămin și la serviciu. Păstrațl-vă calmul ca să terminoți 
cu bine tot ce ați început.

Taur
Dimineața aveți de făcut mal multe drumuri scurte, IU 
Interes personal. Sunteți mal sensibil decât de obicei și aveți

tar*

O

Soluția Integremel din numărul precedent: V-O-C-B - CAPRIOARA - NOTE - 

RAM - HAI - PRADA - TATUA - ER - SONOR - ST - RĂTĂCI - M - Bl - ASALTA - I 

-AL - IVAR - SAC - UNITE - REAL - CAT - IB - FM - ORI - CRÂNG - ETER

INTEGRAMA Al DEZLEGAT. 50 ROM Al CÂȘTIGAT!
r—-——■---în perloadi 9 ■ 28 februarla, Cuvlntul Libar vru 

si-l demonstrezi cit de ujor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleegi corect toate Intégremele aplrute Tn aceasta 
perioada, realizează o colecție >1 trlmlte-o allturl de 
talonul completat, pe adrese redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvtntuí liber, pini tn 8 
marte.
Extragerea va avu loc tn 9 martie, Ier numele 
cajtlgatorulul va fi publicat In ediția din 10 mania.

CUVÂNTUL liier ti vru cAștigAtori

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

j Nume.................................................. c
I rrenume ........ ................................
| Adresa.............................................
! ...........................Tel............................
i
| Localitatea....................................
i Suntefi abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați) Inform Media jl nici rudele acestora de gradele I ?l II.

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?

Gemeni
Sunteți plin de energie șl Idei șl apreciat în societate. Din 
cauza entuziasmului, rlscațl să depășiți anumite limite. Nu 
provocați discuții în contradictoriul
Rac

Dupâ-amlază este posibil să vă confruntați cu probleme 
sentimentale, dacă refuzați să mergeți la o petrecere, Nu 
exagerați Importanța sentimentelor!

Leu
Sunt favorizate întâlnirile de afaceri șl relațiile cu cel 
aproplați. Vă întâlniți cu o persoană pe care nu ați văzut- 
o de mult șl sunteți plăcut impresionat.

Fecioară
S-ar putea să aveți mici dificultăți în cămin, dar se «or rezol-
va rapid. Puteți să detensionațl atmosfera cu o vorbă bună. 
Analizați bine situația!
Balanță

O problemă sentimentală din trecut poate reveni în actu
alitate. Nu este exclus să vă certați cu partenerul de viață. 
Calmați-vă, puteți avea reacții necontrolate.
Scorpion

Problemele sentimentale pe care le aveți ar putea să vă
creeze o stare de confuzie. Nu încercați să vă descurcați^ 
singur. Apelați la prieteni sau la rudei v
Săgetător

S-ar putea să primiți musafiri din altă localitate. O persoană 
mal în vârstă vă dă sfaturi utile într-o problemă sentimen
tală care-vă poate ajuta pe mai departe.
Capricorn

Nu este o zl favorabilă călătoriilor de afaceri sau investițiilor. 
Apatia vă poate conduce la deziluzii ți la eșecuri. Vorbiți 
mal clar, ca să nu fiți înțeles greșiți
Vărsător

După-amiază, primiți o veste care vă pune serios pe gân
duri. Păstrați-vă calmul! Aveți încredere în propria Intuiție

i i‘ ' ' |
și în partenerul de viață.
Pești

0 zi favorabilâ-studiului. Comunicați ușor cu cei din jur șl 
puteți câștiga bine din tranzacții comerciale. Aveți ocazia 
să plecați într-o călătorie în Interes personal.

«
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

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

(doc., ep. 9, Italia, 
2004)

9E8 Dis-de-seară (r) 
10:20 Arhiva de senridu. 

Domnia unei regine 
10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Războiul umbrelor 

Racolarea (r) 
12:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Cody, ce viață 

minunatăl (ep. 7,
S comedie,. SUA, 2005). 

Cu; Dylan Sprouse 
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Re(ete delicioase (doc.

ep. 4. Anglia, 2005)
150 Akzente. Emisiune în 

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Povești întunecate 
17:45 Dis-de-seară 

19:00 Jurnalul TVR.
Meteo

20:20 Minutul 0 
20:45 Folbal: Dinamo - Ben- 

fica. Meci din Cupa 

UEFA Turui 3
2245 Minutul 91. Realizator 

Vlad Enăchescu
23:15 Tragerile Jodcer și 

Loto 5/40
23:25 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
24:00 Via|a ca-n filme (ep.

El 53, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

035 O poveste de iubire 

' (comedie romantică, 
SUA 2002). Cu: 
Megan Edwards, Virgil 
Mignaneli 

2:15 JumaU TVR (r) 
320 Garantai 100% (r) 
420 Pe ce dăm bani? (r) 
450 Viata sawlu (r) 
605 Armoni ta nakaă (r) 
6:15 Rețete detonase (r) 
6o45 Aihtea de seniriL

Domni nea leghe (r)

9:10 Omul care aduce 

cdrtea
. 9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

Q(r)
11:15 Străinul de lângă mine 

(film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
1330 Apropo Tv (r) 
14:00 împrumut divin 

(comedie, SUA, 2002). 
Cu: Shirley Jones 

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow

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

Qjumătate (film serial, 
episodul 3, comedie, 
SUA 2003). în dis

tribuție: Charlie Sheen, 

Jon Cryer, Angus T. 
Jones, Marin Hinkle, 
Melanie Lynskey 

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

Vremea

20*30 Captivă în trecut
H (thriller/dramă, Cana

da, 2003). Cu: Alexan
dra Paul, Linden Ash
by, Michelle Greene. 
R.: Morrie Ruvinsky 

22:15 Meseriașii 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
2345 CSI: Miami (s, SUA 

02002). Cu: David Caru
so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney. Jonathan 

Togo; Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba. Scott Brazil, 
Danny Cannon

0D4O Omd cam aduce 
carte» (r) 

045 ȘMe ProTv 
1«CStMM(s> r) 
245 CapMh teem (fikn, 

-As-J

«SSMQRteCiBMaH 
&15FM*crtir)

6.-00 în gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
900 în gura presei (r) 

10:00 Concurs Interactiv 
11:00 Vlvere (serial, Italia, 

01999). Cu: Sara 

Armentano, Raffaella 

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

Gherghe
13:45 Agent secret (r)

T3 (acțiune, SUA, 1996)
16.-00 Observator

16:45 9595, te învață ce să 
Iad

1800 Vocea inimii (serial, 
g dramă, România, 

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

Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 

Bodochi
1900 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

0630-07.00 Observator (r)9:10 Vânătorii de comori (r) 
10:00 Tonomatul DP2 11:30 

! Lege și ordine: In fața juraților 

‘ (r) 1225 Decoratori la mâna 
a doua (doc. r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 

[ 1430 Cutia fantastică (s) 
î 15:00 împreună în Europa!

Emisiune în limba maghiară 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 

Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Vânătorii de 

J comori (s) 18:00 Enigmele 

creierului (doc.) 1830 Lege și 
ordine: In fața juraților (s) 

1925 O lume nouă (doc. Fr.) 
20:00 Arena leilor 21 :00 Ora 
de știri 22:10 Locul faptei: 
surâsul Madonei (polițist Ger
mania, 2005) 23:50 Marcă 
înregistrată 020 Familia mea 
dementă (d. a.) 0:50 Tono-

6:00 Rebelde (r) 700 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s). Cu: Reynaldo Gianec- 
chiniîîiOO Pariul iubirii (s) 
13:30 Jurământul (s) 14:30 
Iubire ca în filme (r)' 15:30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA 
2005). Cu: José Angel Llamas 

17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 20:30 Iubire ca în 
filme (s, r) 22:30 SOS, viața 
mea! (s, Argentina, 2006) 
2330 Jurământul (r) 030 Po
veștiri adevărate (r) 130 Iubire 
ca în filme (r) 3:15 Acasă în 
bucătărie (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

16.30-1645 Știri locale

1125 Roșu ca cerul (dramă, 

Italia, 2005). 1305 Motelul

2030 Test de fidelitate
(divertisment)

2130 Neveste de fotbaliști 

(divertisment)
2230 Animat Planet (diver

tisment)
2300 Observator cu 

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2«00 Cutia (thriller, SUA 

n 2003). Cu: James Rus- 
so, Theresa Russell, 
Brad Douriff. R.: 
Richard Pepin. 
Un adevărat film noir 

destășuat îi Los 
Angeles-ul zilelor noas
tre, CUTIA este 
povestea lui Frank 
IMer (James Russo), 
in hoț proaspăt ieșit 
rin «dinone și decis

I
matul DP2 (r)

7:00 Poză la minut (s) 8:00
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (film 
serial) 12:00 Look who is win
ning 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) (reluare) 
13:20 Look who is winning 
1430 Miezul problemei (relu
are) 16:30 Bărbatul din vis 
(film serial) 17:30 Naționala 

de bere 1830 Știri 20:00 Film 
artistic 22:00 Miezul proble
mei 24:00 Cronici paranor
male (film serial) 2:00 Film 
artistic (reluare)

12:45 Spitalul de urgență (r) 
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 Viața lângă Fran (r) 
1700 Joan din Arcadia (s) 

: 1800 Spitalul de urgență (s)
1900 Terapie intensivă (s) 
2000 Entertainment News 
2020 Dtșăuți Sra wmă (s) 
2130 Viața lângă Fran 
2200 Lnwhra decimă (acțiu
ne, SUA 1992)

8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 830 S.O.S. Sal
vați-mi casa (r) 10rtX) Al 7-lea 
cer (s, r) 11XX)Tele RON 1230 
Play 14:10 Dragoste șl putere 
(s) 14:45 Indiscrețiile unei so
ții (dramă SUA, 1998). Cu: 
Stefano Antonucci, Anne Ar-, 
cher, Joan Utman Biasetti 
16:25 Al 7-lea cer (s) 1725 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Super Nanny 2130 
Cîao TV 22:00 Trăsniți în 

N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Spaima șoselelor (r) 
0:30 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s)

Niagara (dramă, Canada,
2005) 1435 Duma (dramă, 
SUA 2005). 16:15 OftwTwist 

(dramă. Marea Britanie, 2005). 
1825 írrtr i suflet (aventuri, 
SUA 2004). 2(k00 Hill 16 

(comedie, Irlanda, 2005) 2145 
Ce vrăji a mai Scut nevasta 

mea? (comedie, SUA 2005). 
2330 Dragoste mare: Testa
méntete (Ep. 11, dramă, SUA
2006) . 025 Dragoste mare: 
Ceremonia (Ep. 12) 120 Vioare 

roșie (dramă, Canada, 1998).

10O0 Realitatea de la 10:00 
1030 Deschide lumea 1200
Realitatea de la 12:00 1320 
EU. România 1400 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 

bursieră 1500 Realitatea de la 
15:00 1 520 Fabrica 16:50 
Marfă 1700 Realitatea de la 
17:00 1745 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Pri-
ma ediție 22XM) 100% 2300 
Ultima oră 2400 Realitatea de

9:00 Grăbește-te încet (come
die, România, 1981) 11j00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 1200 

Știri 1230 Teleshopping 1305 
Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 1435 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jur
nal european (r) 1600 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
1800 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2000 Ra
colarea (acțiune, România, 
1985). Cu: Florin Piersic, Tora 
Vasilescu, Ion Besoiu 2200 

Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2400 6! Vine presa! 
(r) 200 Chat TV

800 Brainiac 900 Automobile
americane recondiționate 
1000 Motociclete americane 
1100 Confruntări și fiare redu 
1200 Regii construcțiilor. 

Podul Stone Cutters 1300 O 
pradă mortală 1400 Brainiac 

1500 Cum se fabrică cfvose 
lucruri? 1600 Curse 1700 
Automobile americane recon

diționate 1800 Motoodste 
americane 1900 Vânători *
mituri 2000 Regii consteuc- 

țHor Jet Blue Termeni 5 - JHt 
2100 Decodicarea deasa»- 
lui 2200 Dr.G. meric tepst 

2300 Garajri ^obd. Iri»»- 
tui n Ban^aderii
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Amplasarea aparatelor radar In data de 
23.03.2007:___________ ,____
■ DN 7: Zam -lila - Lapte - Mintia ■ limita Jud. Arad;
• DJ 617: Blrcaa Mici - Crlitur - Hunedoara - Hijdat; 
- Deva: B-dul Dacabal, Calea Zarandulul, str. Horea fl 
Mlhal Emlnescu.
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Dispecerat apB rece 227087
Dispecerat api calda 217608
Dispecerat Electrloa -"5ÎS
Dispecerat gaz 
Informații CFR

227091 
------ 2Ï275B------

Urgențe ÏÎ2
Pompier ~Î3Ï
Jandarmerie 95«
Poliție 955
O.J.p't. HD 214971
Deranjamente lift 235Ö90
Direcția Sanltar-Veter. 221145

Societatea
■ «* V « « ■ « • w‘w « ■ «• » • »W % »»C W V V «B

Praf VaMațle
închidere (lel/acț) (%)

SNP 0.6050 1.66
SIF1 3.3400 1.B3
BRD 22.5000 1,35
IMPACT . 0.6900 0,73
BIOFARM 0.7000 0
ANTIBIOTICE 1.8700 0,54
TEL 47.5000 -3,06
ROMPETROL 0.1010 1,00
SIF3 3.2100 3,55
SIF5 3.3300 0,60
Rubrici realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), tel.: 
221277.

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

Începători 
8 9 6 2

7 6 1 3 8
1 7 6

4 8 5 3 9
6 1 8

3 8 4 9 1
1 7 9

2 9 1 6 4
5 2 4 3

avansați
9 2

7 6 3
3 8 5

5 3 9 4 7
8 5

1
7 

¡ 3 5.
18 4

3
8 4
9 7

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

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

8 2 3 6 1 7 4 5 9

1 6 7 4 9 5 3 2 8

5 4 9 8 2 3 6 1 7

2 5 4 3 7 8 1 9 6

6 7 8 9 4 1 2 3 5

9 3 1 2 5 6 8 7 4

4 1 2 7 8 9 5 6 3

3 9 5 1 6 4 7 8 2

7 8 6 5 3 2 9 4 1

8 1 9 4 6 2 3 5 7

5 2 6 9 3 7 4 8 1

7 4 3 1 5 8 9 2 6

4 6 1 2 8 9 7 3 5

2 9 8 3 7 5 1 6 4

3 5 7 6 4 1 8 9 2

9 3 4 5 1 6 2 7 8

1 7 5 8 2 3 6 4 9

6 8 2 7 9 4 5 1 3

Fond
■ Companiile din sec
torul energetic vor con
tribui benevol la un 
fond social.

Clara Păs___________________
clari.paiclnfarmm.dla.ro

Deva - Banii care se vor co
lecta vor fi utilizați pentru 
subvenționarea facturilor fa
miliilor cu venituri reduse. 
Guvernul va semna, in luna a- 
prilie, cu companiile din secto
rul energetic, care exploatează 
resurse, acordul referitor la 
plata unei contribuții trimes
triale, pe o perioadă de trei 
ani. Deocamdată există acor
dul de principiu al tuturor 
companiilor de a contribui la 
acest fond de solidaritate. De
cizia de a se constitui acest 
fond a fost luată anul trecut in 
urma scandalului declanșat de 
scumpirea neplanificată a ga-

Declarații
Deva (C.P.) ■ Până in 

data de 1 martie, inclu
siv, persoanele impo
zabile Înregistrate ca plă
titori de TVA au obliga
ția depunerii In format 
electronic la fisc a „De
clarației informative pri
vind livrările de bunuri 
șl prestările de servicii” 
și a „Declarației informa
tive privind veniturile 
obținute din vânzarea de 
bilete pentru transportul 
rutier internațional de 
persoane, cu locul de ple- 

din România”.

Devenii aleg sistemul 
școlar „step-by-step"
■ Privit la început cu 
scepticism, sistemul 
școlar step-by-step este 
tot mai căutat în județ.

CĂLIN Bicăzan

Deva - Pentru a putea găz
dui cursuri în cadrul sis
temului de învățământ step- 
by-step, școlile trebuie să asi
gure copiilor condiții de ser
vire a mesei, spații pentru 
odihnă și material didactic 
format din diferite jocuri 
menite să dezvolte capacitatea 
creativă a învățăcelului. Sis
temul este considerat a fi 
foarte eficient și din acest 
motiv el începe să se extindă 
în școlile din județul Hune
doara. „Programul step-by- 
step este o alternativă la sis
temul clasic de învățământ 
pentru că are numeroase 
efecte pozitive. Este deosebit

Copai expuși abandonului școlar

ic al săracilor

Sebastian DomnariuDalia Magda
zelor. Premierul spunea atunci 
că societățile care Înregistrea
ză cifre de afaceri considera
bile șl profituri consistente 
trebuie să-și arate responsa
bilitatea socială față de con
sumatori.
Părerea consumatorilor

„Soluția găsită mi se pare 
bună. Sunt de acord că tre
buie ajutați oamenii săraci, 
sper insă ca aceste companii

Facturare online gratuită
Deva ■ întreprinzătorii pot 

accesa gratuit slte-ul 
www.facturez.eu, care per
mite emiterea și administra
rea facturilor conform noilor 
reglementări Ascale. Fac
turez,eu este o aplicație on- 
llne, care poate fi utilizată 
gratuit printr-o interfață web 
de oricine deține un calcula
tor și o conexiune Internet. 
Avantajele sunt: utilizarea 
simplă; posibilitatea factu
rării de oriunde există Inter
nat, inclusiv prin soluții de 
acces mobile; securitatea ma
ximă a transmiterii șl stocării 
informațiilor, prin criptare cu 
certificat SSL; conversia va

de eficient în ceea ce privește 
transferul responsabilității 
față de elev, de la familie 
către școală. în județul Hune
doara acest sistem nou de în
vățământ nu este prea răs
pândit, dar inspectoratul îl în
curajează”, a spus Anișor 
Pârvu, inspectorul general al 
Inspectoratului Școlar Jude
țean.
Multe solicitări

Școlile care găzduiesc cur
suri în regim step-by-step s- 
au văzut asaltate de cereri 
din partea părinților care 
doresc să-și înscrie copiii în 
acest sistem de învățământ. 
Dacă înainte sistemul era 
privit cu neîncredere sau con
fundat cu acel sistem adresat 
copiilor cu dizabilități, pro
gramul step-by-step a câștigat, 
în timp, încrederea devenilor. 
„înainte eram nevoiți să dăm 
anunțuri pentru a-i ruga pe

Analiza drepturilor copilului
■ După patru luni s-a 
reușit o primă analiză a 
respectării drepturilor 
copilului.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - La 4 luni de la 
începerea activității, Obser
vatorul Județean pentru 
Drepturile Copilului Hune
doara are primele rezultate în 
ceea ce privește o analiză a 
drepturilor de care trebuie să 
beneficieze copiii. „în luna 
noiembrie a fost constituit un 
grup consultativ format din 

producătoare să adere și ele 
la ideea de a contribui la fon
dul de solidaritate”, este de 
părere Dalia Magda, din 
Deva.

„E o măsură absurdă! Banii 
care vor fi plătiți de către 
companiile energetice vor fi 
luați tot de la consumatori. Se 
va ajunge in situația ca unii 
consumatori să plătească mai 
mult pentru ceilalți, care au 
venituri reduse”, consideră 

lutară automată; trimiterea 
facturilor prin email sau 
tipărirea acestora; raportarea 
pe diferite criterii; persona
lizarea facturilor și ges
tionarea clienților.

„Din orice secțiune a site- 
ului, utilizatorii pot trimite 
feedback In timp real cu 
privire la problemele întâm
pinate și sugestii”, declară 
Alex Balint, reprezentantul 
agenției de branding și soluții 
digitale de comunicare. Aces
ta a precizat că serviciul va 
rămâne gratuit atât timp cât 
posibilitățile tehnice ale a- 
genției vor permite acest lu
cru.

Sistemul „Step-by-step" câștigă teren

părinți să-și lase copiii să 
urmeze acest sistem, dar 
acum suntem nevoiți să-i 
refuzăm pe unii pentru că nu 
mai sunt locuri. Din grupa pe 
care o pregătim acum vor 
rămâne 15 copii, iar pentru 

reprezentanți ai statului, au
torităților locale, societății 
civile și ai mass-media pe 
domeniile: educație, sănătate, 
justiție/poliție și social. Con
cluziile demonstrează că lip
sa actelor de identitate la unii 
copii face ca aceștia să nu 
poată beneficia de servicii 
medicale, copiii și tinerii in
fectați cu HIV nu beneficiază 
de servicii și prestații desti
nate.

Mai mult, rata abandonului 
școlar a suferit modificări 
permanente, foarte mulți din
tre copiii exploatați prin 
muncă au ajuns să abando
neze școala”, declară Viorica 

Neculal Cluclu
Sebastian Domnariu, din De
va.

„Mi se pare normal ca oa
menii săraci să fie ajutați. E 
o treabă bună pentru consu
mator și ml s-ar părea corect 
ca Armele să ajute la consti
tuirea fondului. Vor beneAcia 
și de publicitate pentru că li 
ajută pe cei cu probleme. Că 
până la urmă nu le ia nu știu 
cât!”, apreciază Neculai Ciu- 
ciu, din Deva.

Simpozion 
zootehnic

Deva (C.P.) ■ DADR 
Hunedoara organizează 
vineri, 23.02., un simpozi
on cu tema „Dezvoltarea 
zootehniei in concordan
ță cu standardele UE pri
vind producția animală”. 
La manifestare participă 
reprezentanți ai Ministe
rului Agriculturii și din 
18 județe, a declarat Ion 
Simion, directorul DADR. 
Simpozionul se va desfă
șura la sediul din Deva 
al DSV, de la ora 10.

înscrieri mai rămân doar 
cinci locuri disponibile”, 
spune Carmen Estrella, edu
catoare la grădinița cu pro
gram step-by-step, din Cadrul 
Liceului Pedagogic „Sabin 
Drăgoi” din Deva.

Popescu, director DGASPC 
Hunedoara.

Concluziile au constituit un 
punct de plecare în realizarea 
analizei de situație a copiilor 
și tinerilor din județul Hune
doara.

în prezent, cu sprijinul 
instituțiilor de profil, echipa 
Observatorului a inițiat ac
țiuni de identificare a copiilor 
fără acte de identitate, pentru 
determinarea cauzelor aban
donului școlar și promovarea 
drepturilor copiilor în școli și 
prevenirea abandonului copi
ilor în unitățile spitalicești 
prin promovarea de pliante și 
alte materiale de informare.

wwwAilln3nte.ro
clari.paiclnfarmm.dla.ro
http://www.facturez.eu
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
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Drum expres pe patru benziI • Sancțiuni. Opt permise de conducere 
au fost suspendate, dintre care unul pen
tru consum de alcool, în urma verificărilor 
efectuate de polițiști pe drumurile publice 
din județul Hunedoara. Au fost aplicate 
123 de amenzi șoferilor care au încălcat 
legea, dintre care 13 sancțiuni s-au referit 
la depășirea vitezei legale. (M.S.) j

Sediu la vânzare
Deva (M.S.) - Imobilul 

din centrul Devei, în ca
re ar fi trebuit să func
ționeze sediile adminis
trative ale mai multor 
instituții publice, va fi 
scos la vânzare. Clădi
rea cu 14 etaje trebuia 
să găzduiască sediile 
Consiliului Județean, 
Prefecturii, Direcției Ju
dețene pentru Statistică 
și al Primăriei Deva. 
„Am trimis o adresă 
partenerilor noștri în 
această investiție, în 
care notificăm intenția 
de a vinde clădirea. în 
urma acceptului acesto
ra, vom trece la proce
durile legale pentru vân
zarea imobilului prin li
citație publică”, a de
clarat vicepreședintele 
CJ Hunedoara, Dorin 
Păran. Două firme de 
specialitate au efectuat, 
în anul 2005, o evaluare 
a clădirii și au apreciat 
că aceasta valorează 
între 4 și 4,5 milioane de 
euro. Spațiul va fi scos 
la vânzare peste acest 
preț, deoarece, între 
timp, s-au mai alocat 
fonduri în valoare de 2,4 
servarer lucr^ilS^exis- 

tente.

Recurs la 
„aurari" 
A|ba (M.S.) - Curtea 

de Apel Alba lulla se 

va pronunța astăzi 
dacă cinci inculpați 

dm dosarul „aurul 
dacilor" vor fi ares

tați preventiv sau vor 

fi cercetați în conti
nuare în stare de li

bertate. Magiștrații 
din Alba lulia ar fi 

trebuit să se pro

nunțe, joia trecută, 
asupra recursului for
mulat de Parchetul 

de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara 

împotriva încheierii 
penale pronunțate 

de Tribunalul Hune
doara în procesul 

comorilor dacice din 

Munții Ofăștiei. După 

ce au constatat o 
lipsă de procedură 

cu privire la doi din
tre inculpați, care nu 

erau prezenți în sală, 

bănuindu-se că s-ar 

afla în străinătate, 

instanța a amânat 
cauza, in perioada 

2000-2002, potrivit 
rechizitoriului, grupă
rile constituite de in

culpați au localizat și 
sustras, în mai multe 

rânduri, dintr-un sit 
arheologic, 15 bră

țări de aur, evaluate 

la 1,5 milioane de 

euro, valorificate pe 

piața neagră internă 

și internațională.

■ Șoseaua dintre Sân- 
tuhalm și Hunedoara 
va fi reabilitată în baza 
unui program județean.

Hunedoara (M.S.) - Consi
liul Județean (CJ) Hunedoara 
a alocat 150 miliarde lei vechi 
pentru modernizarea drumu
lui care leagă localitățile Sân-

Dorin Păran

Copiii și cadrele didactice de la Gră
dinița P.P. Nr.4 Deva au marcat finali
zarea derulării proiectului educațional 
„Limba noastră strămoșească” printr-o 
acțiune artistic-educativă foarte reușită.

Nunta la
■ Nunțile la Castelul 
Corvinilor sunt prefe
rate de oamenii cu 
bani sau de VIP-uri.

Hunedoara (M.S.) - Ama
torii de nunți într-un cadru 
medieval pot închiria Castelul 
Corvinilor din Hunedoara, 
pentru fiecare oră fiind sta
bilită o taxă de 600 de lei.

Pentru a obține permisi
unea organizării unei nunți 
în Castelul Corvinilor, solici- 
tanții trebuie să se adreseze 
Primăriei Municipiului Hune
doara și să obțină un aviz 
favorabil din partâa Direcției 
Jffdețene pentru Cultură, Cul
te și Patrimoniu Cultural 
Național. De asemenea, ei tre
buie să semneze un protocol 
care prevede ce este permis 
in timpul închirierii sălii din 
Castel. Hrana oferită nun-

i'î' www.huon.ro (Foto: T. Manu)

Interpreți mimico-gestuali 
obligatorii

Deva (H.A.) - Nici o instituție din județ 
nu a angajat un interpret al limbajului 
mimico-gestual, deși sunt obligate prin lege. 
Legea trebuie aplicată până la mijlocul aces
tui an. Cu toate acestea, în județul Hune
doara nu există decât un singur astfel de 
interpret.

„într-adevăr, toate instituțiile publice și 
private, care au relații cu publicul, vor tre
bui să asigure astfel de interpreți”, afirmă 
Monica Georgescu, șef Serviciu Drepturi și 
Facilități Persoane cu Handicap, din cadrul 
Direcției Județene de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Hunedoara.

Nici o instituție nu s-a grăbit să angajeze 
sau să califice personal pentru acest post, 
deși mai au la dispoziție doar câteva luni 
până când vor trebui să aplice noua lege. 
Un astfel de specialist nu există nici măcar 
în cadrul Direcției de Asistență Socială și 
Protecția Copilului.

„Urmează să apară normele metodologice, 
să vedem cum putem să autorizăm, să luăm 
legătura cu cine se ocupă de așa ceva și să 
angajăm și noi un interpret-, declară Moni- 
ca Georgescu.

Pregătiri pentru 
alegeri

Deva (M.S.) - Prefectul ju
dețului, Cristian Vladu, a sem
nat ordinul prin care se deli
mitează secțiile de votare în 
perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul Europei, progra
mate să aibă loc pe data de 13 
mai, informează Prefectura 
Hunedoara. Ordinul Prefectu
lui și lista care cuprinde nu
merotarea secțiilor de votare 
pot fi consultate pe site-ul Ins
tituției Prefectului Hunedoara, 
la adresa www.prefecturahu- 
nedoara.ro, la secțiunea „Ale
geri Parlamentul European”. 
Din listă se mai poate obser
va modul în care au fost re
partizate străzile și locuințele 
pe fiecare secție de votare. 
Conform documentului citat, 
în județul Hunedoara au fost 
delimitate 523 de secții de vo
tare pentru alegerile europar- 
lamentare, dintre care cele 
mai multe sunt în municipiile 
Hunedoara, Deva, Brad și 
Orăștie. România are reparti
zate 35 de locuri în Parlamen
tul European. în perspectiva 
depunerii candidaturilor, par
tidele politice vor trebui să de
pună o listă cu cel puțin 
200.000 de semnături de susți
nere din partea cetățenilor cu 
drept de vot Pentru a accede 
în Parlamentul European, par
tidele politice vor trebui să 
treacă pragul electoral de 
cinci la sută.

Alegeri peMra PE

tuhalm și Hunedoara, în baza 
unui program de îmbunătă
țire a infrastructurii rutiere 
a județului. Licitația de exe
cuție a lucrării a fost câști
gată de Compania de Dru
muri și Poduri SA Hunedoa
ra, fostele Drumuri Județene, 
a declarat vicepreședintele CJ 
Hunedoara, Dorin Păran. 
Drumul are o lungime de 7,5 
kilometri și va fi reabilitat pe 
patru tronsoane, dintre care 
două vor avea patru benzi de 
circulație. Pe un segment de 
4,4 kilometri, drumul va avea 
o bandă suplimentară pentru 
autovehicule grele, iar pe 
tronsonul din raza localității 
Sântuhalm drumul va rămâ
ne pe două benzi de circu
lație, dar va fi mai lat. Lucră
rile de reabilitare a drumului 
vor fi finalizate în primăvara

Castel e în
tașilor este, de regulă, sub 
forma unui bufet suedez, dar 
se acceptă și masă caldă 
adusă de o firmă de catering. 
Aceste firme pot oferi și ser
viciile unor ospătari echipați 
în ținute medievale.

Castelul Corvinilor mai 
este solicitat și de tinerii care 
doresc să se căsătorească reli
gios în capela muzeului, a- 
ceasta funcționând în came
ra ce găzduiește copia pietrei 
de mormânt a lui Iancu de 
Hunedoara. De altfel, capela 
va fi dotată cu mobilier în stil 
gotic pentru a completa ca
drul aparte al acesteia.

în opinia conducerii Cast- 
teluhli Corvinilor, închirierea 
sălilor pentru diferite acti
vități reprezintă 6 sursă de 
venituri la fel ca și vânzarea 
către turiști a biletelor de 
intrare sau a materialelor 
publicitare.

CDWGJWS

Lucrările de reabilitare a drumului se încheie anul viitor
anului viitor. „Șoseaua dintre 
Sântuhalm și Hunedoara este 
cel mai aglomerat drum jude
țean. Modernizarea acestuia 
va permite dezvoltarea eco
nomică a zonei, dar și un tra
fic mai sigur și fluent pentru 

vogă
/

Castelul, gazdă pentru nunți

conducătorii auto”, a apreci
at Dorin Păran. în prezent, pe 
anumite sectoare ale acestui 
drum județean se desfășoară 
lucrări de curățire și degajare 
de materialele depuse în timp 
pe marginea acestuia.

Cimitir
Petroșani (M.S.) - Con

silierii locali ai Partidu
lui România Mare vor 
propune autorităților din î 
municipiul Petroșani alo
carea de sume de bani 
pentru întreținerea cimi
tirului evreiesc din loca
litate, a anunțat preșe
dintele PRM Hunedoara, 
Ștefan Pășcuț. Potrivit 
acestuia, comunitatea 
evreiască din Petroșani 
nu are de unde să asi
gure fondurile necesare 
pentru îngrijirea cimi
tirului. „Vom susține 
alg^grea de fonduri prin-^. 
tr^uB proiect ce va fjpjgi 
prezentat Consiliului Lo- T 
cal Petroșani”, a men- i 
ționat liderul PRM Hune
doara, Ștefan Pășcuț.

http://www.huon.ro
http://www.prefecturahu-nedoara.ro


CUVA» Olimpism la Straja și Râușor
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Jiul în pericol. Jiul riscă să nu fie pro
gramată în etapa a 20-a, dacă nu își va 
achita datoriile până la finalul săptămânii. 
Jiul trebuie să achite clubului U. Craiova 
150.000 de dolari, care reprezintă 25% 
din transferul lui Bădoiu la Poli Timișoara. 
(C.M.)

■ Elevi deveni de la 
CNS Cetate și Liceul 
Pedagogic au participat 
la jocurile de iarnă.

ClPRIAN MARINUȚ  

• Sală de antrenament. Ilie Păducel, 
primarul orașului Petrila, a declarat câ va 
propune CL ca sportivii legitimați la Inter 
Petrila, la secțiile de lupte libere și tenis 
de masă, să beneficieze de o nouă sală 
de Antrenamente, modernă, dotată cu 
instalație de încălzire, instalație sanitară, 
de toate utilitățile necesare. (V.N.)

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Academia Olimpică 
Română, filiala Hunedoara, și 
DSJ Hunedoara în colaborare 
cu asociațiile sportive școlare 
„Viitorul” din Liceul Peda
gogic și „Cetate” de la CNS 
„Cetate”, ambele din Deva, au 
organizat o „Tabără de olim-

Ionel Ganea (Foto: cl)

Piramida pe zăpadă

Apel în cazul portarului 
Cătălin Mulțescu
■ Jiul riscă să-l cedeze 
gratis pe portar, după 
ce a refuzat o ofertă 

la Ssahlăult/j
■ >>.o i-,

VALEimN Neagu

Atac dinamovist la Simota?
o Deva (V.N.) - Se pare că partida dintre 
Ibinamo București și Jiul Petroșani, care se 
va disputa luni, de la ora 20,45, continuă să 
genereze tot felul de discuții contradictorii. 
Primele reacții au fost ale oficialilor din 
Vale, care s-au arătat nedumeriți de faptul 
că pe ei nu i-a întrebat nimeni atunci când 
s-a stabilit data meciului. Inițial au declarat 
că nu sunt de acord cu această planificare, 
după care s-au resemnat și au spus că 
echipa va juca acest meci în orice condiții.

Interesant este faptul că această partidă a 
devenit subiect de dispută între rapidiști și 
dinamoviști. Primii ii acuză pe roș-albi de 
jocuri de culise. Cel mai dur în afirmații 
este atacantul Ionel Ganea, care a spus că 
pentru „câini”, meciul cu Jiul este un antre
nament. Atacantul crede că oficialii de la 
Dinamo nu sunt străini de problemele finan
ciare pe care Alin Simota, patronul Jiului, 
le are în prezent. „La Jiul nu se întâmpla 
nimic, pentru ca acum, înaintea meciului cu 
Dinamo, dintr-o dată, Simota să se aleagă 
cu dosar penal și sechestru pe avere” - a 
spus Ganea într-o emisiune televizată.

Deva - Oficiali de la Jiul 
Petroșani au precizat ieri că 
vor face apel la decizia 
Comisiei pentru Statutul 
Jucătorului care, marți, l-a 
declarat liber de contract pe 
portarul Cătălin Mulțescu. 
„Mă voi gândi la ce echipă voi 
pleca. Aștept un răspunș din 
Turcia și dacă totul este favo
rabil vqi juca acolo. în Româ
nia, prima opțiune o are 
Ceahlăul Piatra Neamț”, a

Cercurile olimpice realizate de elevii participanți la tabără

pism” pentru sporturile de 
iarnă în Munții Retezat (la 
Râușor) și Munții Parâng (la 
Straja). Peste 70 de elevi și 
profesori de la Liceul Peda
gogic Deva, CNS Cetate Deva 
și Școala Generală Râu de 
Mori au participat la com
petiții de schi, sanie, snow- 
board, tenis de masă, dar și 
la concursuri de creație li
terară și desen tematic pe 
teme de olimpism.

Programul de concurs a 
fost diferențiat, astfel că ele
vii de la munte (Școala Ge
nerală Râu de Mori) au con
curat separat de cei de la oraș 
(Deva) care erau mai puțin 
deprinși cu tainele spor

declarat Mulțescu. Portarul a 
mai spus că era sigur că va 
câștiga, iar oficialii Jiului pot 
face apel unde vor, pentru că 
tot. nu vor avea câștig de 
cauză. „S-âu agitat degeaba. în 
loc să mă cedeze la Piatra 
Neamț contra unei sume de 
bani, acum m-au cedat gratis”, 
a afirmat Mulțescu. La rândul 
său, antrenorul Jiului, Marin 
Tudorache, a spus că nu mai 
are nevoie de serviciile lui 
Cătălin Mulțescu, indiferent 
de decizia pe care instanța o 
va lua. „La Jiul nu mai pune 
piciorul”, a declarat Tudo
rache.
Nu e singurul “dezertor”

De remarcat faptul că alți 
cinci jucători care au depus 

turilor de iarnă. Chiar și așa, 
cele mai multe premii, peste 
35, au fost cucerite de elevii 
de la munte, de la Școala Ge
nerală Râu de Mori. „Princi
palul obiectiv al taberei a fost 
prezentarea activității părin
telui olimpismului modern, 
Jean Pierre de Coubertin, 
care a trecut în neființă acum 
70 de ani, în 1937. S-a urmărit 
apoi integrarea participan- 
ților într-un mediu sportiv 
adecvat, dobândirea de noi 
cunoștințe și deprinderi spor
tive, educarea pentru Citius, 
Altius Fortius și promovarea 
principiilor de fair-play, ega
litate și nediscriminare”, afir
ma Dan Mihail Heredea, se-

Cătălin Mulțescu (Foto: CL)

memorii pentru a deveni 
jucători liberi de contract, 
Marian Constantinescu, Dan 
Găldean, Constantin Borza, 
Ovidiu Panaitescu și Ciprian 
Dinu, au pierdut litigiul cu 
Jiul și sunt în continuare fot
baliștii echipei petroșănene. 
în legătură cu acest lucru, 
Tudorache a afirmat că din 

cretarul Academiei Olimpice 
Române, filiala Hunedoara, 
inițiatorul acestor jocuri de 
iarnă.
Cercuri olimpice gigant

O inițiativă deosebită în 
cadrul taberei de olimpism au 
avut sportivele grupei de aer
obic de la CNS Cetate (clase
le a Vl-a B și a VH-a A), 
pregătite de Mihaela Jeche- 
rean, care au confecționat 
niște cercuri olimpice uriașe, 
în plus, sportivele de la ae
robic au îmbinat acțiunile de 
inițiere în sporturile de iarnă 
cu realizarea unor splendide 
piramide specifice exercițiilor 
de aerobic pe zăpadă. Toate 
concursurile taberelor de la 
Straja și Râușor au fost 
însoțite de însemnele olim
pice, banerele liceului sau 
școlii și au fost supravegheate 
de profesori și antrenori. 
Banii pentru transport și pen
tru premii (diplome) au fost 
asigurați de DSJ Hunedoara 
și Academia Olimpică Ro
mână, filiala Hunedoara. „Ar 
fi bine dacă la edițiile vii
toare am beneficia de ajutorul 
unor sponsori, pentru a putea 
oferi copiilor premii mai 
atractive decât simplele di
plome pe care le-am dat 
acum”, comenta Dan Mihail 
Heredea, secretarul AOR, fi
liala Hunedoara.

cei cinci doar Dinu va fi 
reprimit în lot. „Pe Dinu îl 
voi rechema la lot pentru că 
este un jucător bun, ceilalți 
vor reveni la echipă doar în 
cazul în care patronul mă va 
da afară. Cât timp voi fi 
antrenor la Jiul, ei nu vor 
veni la lot”, a precizat Tudo
rache.

Pentru tine, Mamă!

rcivAimti> 
«

Este un gest aparte când o femeie primește într-o zi specială din 
an, de 1 Martie, o frumoasă atenție, sub formă de mărțișor. Dacă 
aveți pe cineva drag căreia vreți să-i impărtășiți un gând frumos 
sau o felicitare. Cuvântul Liber și www.huon.ro vă oferă 
această posibilitate!
Dedicațiile și felicitările pot fi trimise până în 28 februarie, ora 
12:00, la redacția Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A. sau pe adresa de mail: 
magdalenajerban^infonn media. ro
Cuvântul Liber și www.huon.ro vă vor ajuta pe 1 Martie, printr-o 
pagină specială, detâcată primei zile de primăvară, să ajungeți cât 
se poale de plăcut, ta sufletele dragelor voastre.
Haideți să ne bucurăm împreună de frumusețile primăverii!

Avem o singură mamă și o singură viață. Nu așteptați mult timp până să le spuneți 
mamelor voastre că le iubiți!

de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-XII să-ți exprime cele mai frumoase 

sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație proprie). 
Felicitările pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, B-dul 22 

Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: magdalena.ser- 

baneinfornimedia.ro. Data-limită este 28 febnorie. ora 12:00!

Votarea cetei mai frumoase felicitări se va face m perioada 1 - 6 martie, atât pe 

portal, cât și sub forma unui talon apărut in perioada respectivă în ziar. Pre
mierea va fim data de 7 martie, premie constând âi mki cadouri pentru cei pre

miali și rnănide lor.
’ ki * Martie. Cuvântul Liber vă oglindește SBfltewnarie tar-o pacptă specială, iar 

www.huoruo vă ajută ca toate fefidtârfle dagritar voastre mame să meargă la 

sufletele odor atât de dragei Succes!

ihh'iIh miuîimti
i
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• Halteră furată. „0 halteră de dimensi
uni olimpic?, cu care s-au antrenat mulți 
atleți hunedoreni, printre care fosta cam-
pionă mondială la săritura în lungime 
Marieta llcu-Răileanu și semifondista 
María Cioncan, medaliată cu bronz la 
JO-2004, a fost furată de hoții de fier 
vechi", a declarat directorul Direcției 
pentru Sport a Județului Hunedoara, 
Marieta llcu-Răileanu.

La Farul
Constanța (MF) 

Farul Constanța a ajuns 
la un acord cu atacantul 
echipei CFR Cluj, Cos- 
min Tilincă, acesta ur
mând să semneze cu 
clubul de pe litoral un 
contract valabil până la 
finalul sezonului.

Benfica, 
favorită

București (MF) - Ba- 
sarab Panduru aprecia
ză că fosta sa echipă, 
Benfica Lisabona, are 
mai multă forță decât 
Dinamo în lupta pentru 
calificarea în optimile 
Cupei UEFA, ținând 
cont de nivelul arătat în 
meciul tur, câștigat cu 
scorul de 1-0.

„Benfica a câștigat 
meritat în tur și scorul 
nu a fost mai mare doar 
datorită prestației exce
lente a lui Lobonț. Dacă 
va juca la același nivel, 
are forță mai mare de
cât Dinamo pentru a ob
ține calificarea”, a spus 
Panduru.

Arsene Wenger
(Foto: EPA)

j Pe
| gânduri

Bndhoven (MF) - 
Antrenorul Arsene 
Wenger s-a declarat 
„decepționat" de 
înfrângerea cu scorul 

I de 1-0 suferită de 
echipa Arsenal Lon
dra în meciul disputat 

i marți, în deplasare, în 
fața formației olan- 

î deze PSV Eindhoven, 
I în prima manșă a 
I optimilor Ligii Campi

onilor, dar și de 
evoluția jucătorilor 

i săi.
I „Sunt evident 
i decepționat De 

înfrângere, evident 
dar și de joc. Ușurința 
cu care PSV a mar
cat... nu este posibil

I la acest nivel. Această 
; înfrângere ne pune 

într-o situație deli- 
i cată", a spus 
i Wenger.

Washington (MF) - Rezultate ¡nregistrate, marți, în liga 
profesioniști nord-amerkanâ de baschet (NBA):

Washaigton - Minnesota 112-100
Charlotte - New Orleans 104-100

Fără cel mai în formă jucător
■ Dinamo ar putea să 
nu-l folosească pe Adri
an Cristea în meciul de 
astăzi, cu Benfica.

București (MF) ■ Directorul 
executiv al FC Dinamo, Cris
tian Borcea, a declarat, marți 
seară, într-o emisiune televi
zată, că mijlocașul Adrian 
Cristea ar putea rata partida 
cu Benfica, din manșa retur 
a șaisprezecimilor Cupei UEFA.

„Sunt șanse foarte, foarte 
mici ca Adrian Cristea, cel 
mai în formă jucător al nos
tru, să evolueze cu Benfica. 
Este accidentat și sperăm să 
nu fie ceva mai grav, vreo 
întindere sau ruptură. Astăzi 
și ieri (marți și luni - n.n.) nu 
s-a antrenat. Sunt 70-80 la 
sută să nu joace și nici să 
stea pe banca de rezerve. Ar 
putea fi înlocuit de Denis Șer- 
ban, Ze Kalanga, Cătălin 
Munteanu, dar niciunul nu 
este la forma lui. Dinamo 
chiar stătea în Cristea”, a 
spus Borcea, la emisiunea 
Fanatik.

Oficialul dinamovist con
sideră că echipa sa are șanse 
să se califice dacă nu primeș
te gol și marchează în pri
mele 30 de minute.

Borcea a adăugat că a fost 
ambiționat să creeze o echipă

Adrian Cristea nu se

puternică la Dinamo după ce 
a văzut „nebunia” lui Gigi 
Becali.

Benfica a învins, cu scorul 
de 1-0, echipa Dinamo, în- pri
ma manșă a 16-imilor Cupei

UEFA, disputată la Lisabona. 
Meciul retur este programat 
astăzi, la București, la ora 20,45.

Scuzele lui Van Bommel
Madrid (MF) - Mijlocașul 

olandez al formației Bayern 
Munchen, Mark van Bommel, 
și-a cerut scuze pentru gestul 
obscen făcut după golul mar
cat, iftarți, împoțriya.,echjpej 
Real Madrid, în meciul pier
dut, în deplasare, cu scorul de 
2-3, în prima manșă a opti
milor Ligii Campionilor, in
formează AFP.

„Vreau să cer iertare su
porterilor. Nu am nicio pro
blemă cu publicul celor de la 
Real Madrid, dar am cu unii

jucători, cum ar fi Salgado. 
Nu ar fi trebuit să fac acel 
gest, dar era un gol foarte 
important”, a spus Van Bom
mel.
„Fostul jucător al fqft&y^i 

FC Barcelona, rivala calea 
la Real Madrid, a marcat rel 
de-al doilea gol al echipei 
Bayern Munchen, în minutul 
88 al partidei disputate pe sta
dionul Santiago Bernabeu, și 
a celebrat reușita făcând țtt” 
gest obscen în direcția pu
blicului madrilen.

Gigi Becali nu
primește lecții

București (MF) - Finanța
torul FC Steaua, Gigi Becali, 
a declarat, ieri, referindu-se 
la cei care îl sfătuiesc să 
schimbe antrenorul sau să 
reconstruiască echipa, că el 
a realizat destule în fotbal 
și, conform unui proverb, 
nu este cazul să îl învețe ne
potul pe bunic cum să facă 
copii.

„Am văzut că în ultima 
vreme unii îmi tot dau sfa
turi. De când am intrat în fot
bal, eu n-am sfătuit pe nimeni 
pe cine să ia antrenor sau să 
reconstruiască echipa. Nu în
țeleg, eu nu i-am sfătuit pe cei 
de la Dinamo, Timișoara sau 
Rapid cum să-și facă echipă

sau ce antrenor să pună. Așa 
că să nu-mi dea mie lecții cei 
care mă tot sfătuiesc. E o 
vorbă la noi, la aromâni: Să 
înveți pe bunicul să facă 
copii. Adică îl învață pe Be
cali, care a făcut ceva în fot
bal, a adus Liga Campionilor 
când ei nici nu visau, iar ei 
sunt pe unde sunt și mă înva
ță pe mine fotbal. Ce, îl înva
ță nepotul pe bunic să facă 
copii?”, a spus Becali.

Gigi Becali a afirmat că 
șansele Stelei de a se califica 
în optimile Cupei UEFA nu 
sunt prea mari, având în ve
dere că se pleacă de la 2-0 
pentru FC Sevilla, dar că el 
crede în minuni.

Gigi Becali nu crede că e novice 
în fotbal (Foto: FAN)

Fac apel
Petroșani (M.F.) - Con 

ducătorii clubului Jiul 
Petroșani au anunțat, ieri, 
că vor face apel la decizia 
Comisiei pentru Statutul 
Jucătorului care l-a decla
rat liber de contract pe 
portarul Cătălin Mulțescu.

„Eram sigur că voi 
câștiga. într-o zi mă voi 
gândi la ce echipă voi 
pleca. Aștept un răspuns 
din Turcia și dacă totul 
este favorabil, voi juca . 
acolo. în România, prima 
opțiune o are Ceahlăul 
Piatra Neamț, singura 
formație unde aș dori să 
joc”, a declarat Mulțescu

Cătălin Mulțescu a 
mai spus că oficialii Jiu
lui pot face apel unde 
vor, pentru că tot nu vor 
avea câștig de cauză.

Liga Campionilor
București (MF) - Echipa 

Real Madrid a învins, marți, 
pe teren propriu, cu scorul de 
3-2 (3-1), formația Bayern 
München, în prima manșă a 
optimilor de finală ale Ligii 
Campionilor.

Pentru Real Madrid au 
marcat Râul 10. 38 și Van 
Nisterlooy 34, In timp ce 
golurile echipei Bayern an 
fost Înăcrise de Lari» 33 și

hoven a învins, pe teren pro
priu, cu scorul de 1-0, forma
ția Arsenal Londra. Unicul 
gol al meciului a fost marcat 
de Mendez '61.

Manchester United a învins 
în deplasare, scor 1-0, for
mația OSC Lille, prin golul 
galezului Ryan Giggs, din. mi
nutul 83.

Celtic și AC Milan au ter
minat la egalitate, scor 0-0, 
meciul de la Glasgow.

Meciurile retur vor avea 
loc la 6 și 7 martie.

Ryan Giggs a marcat un goi contestat de francași de ta Uta j
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Vând ap. 2 camere (03)
• cenfort 1, zona Miorița, contorizări api, gaz, 
preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)

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

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală ușă metalică intrare prin scară 
și balcon, Al. Crinilor, preț 125.000 ron. Tel. 
0723/227568. CT)
• decomandate, centrală termică balcon închis, 
parchet, gresie + faianță st 54 mp, zona I. Maniu, 
preț 1240 mld, negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Zanrikeacu, etaj 1, balcon închis, parchet, st 
52 mp, contorizări complete, ocupabil imediat, 
preț 115000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandzte, contorizări, repartitoare, 
balcon închis, et 3, zona Aleea Păcii, preț 125000 
ron, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, fără 
îmbunătățiri, et 3, bulevardul Decebal, preț 
42000 euro, tel. 0740/210780. (Al)

/"Azonă idtracentrata, et 2, semidec., amenajat 

\*T, termopane, gresie, faianță parchet instalații
sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirotai, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Mtoendui, et 4, dec., balcon, CT, parchet 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent btoaefie Mintiei, st=60 mp, amenajat 
modem, Ct instalații noi, parchet gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, nea. tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări modeme, centrală termică preț 
80.000 RON, tel. 074Q/013971. (A2)
• lagent zona Bălcescu, dec, balcon, etaj inter- 
'Ntediar, bloc cu 4 nivele, preț 144.000 RON, neg,

<^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)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometra, 
st=60 mp, zona I. Corvm, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat 
mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3) 

■ circuit gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona KogăNceanu, etaj 3, balcon, termopan, 
parchet bine întreținut, ocupabil din data 
achitării integrale, preț 120.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandata, 60 mp, zona Eminescu, 
termopan, centrală termică bucătărie modi
ficată parchet gresie, faianță boxă preț 155.000 
ron, neg, tel. 0788/165702,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată preț 120.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0788/165703,232808, (A4)
• zona Dadă etaj 3, termopan, parchet, gresie, 
faianță centrală termică preț 81.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică 
termopan, parchet gresie, faianță ușă metalică 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit Eminescu - 
Astoriă preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje, 
Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• contorizări, parchet, repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• doc, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet Iul ui Maniu, preț 
31000 euro, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon todta, beci, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Dadă etaj 2, circuit balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tîtu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat preț 130.000 lei, neg, tel 206001 
230324. (A7)

• pe Eminescu, aproape de Trident etaj 2. dec, 
s=50 mp, preț 140J00 lei neg, tel 2060Q12303M 
(A7)
• 1h blocurile Mintiei etaj 1 s=58 mp, dec, boxă 
CT, preț 155.000 lei, neg, tel. 206003 230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat balcon, preț 
87.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dec, et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gre , 
faianță termopane, parchet, balcon inel , 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dadă 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317314. 
(A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva preț neg, tel. 231300. (A9)
• dec, stal 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva preț neg, tel. 231800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modflcat 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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• foarte ieșeni, apartament 2 camere, în Deva 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
0740/53509'- •441

• etaj 1 zonă ultracentrală fără îmbunătățiri, 
preț 150.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• deconwdetot băi, 2 bajceaoe, CMfalâ 
termică teriRJBEt parchet grei» ♦ awță 
et 2, zona Piață preț 62000 cjro negociabil, teL 
0742/019418(41)

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

• decomandate, zona G. Enescu, etaj 1,2 băi, 
balcon, parchet, st 75 mp, contorizări, preț 
162000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, hd central, gresie, faianță CT, apometra, 
tremopane, ușă metalică amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Micro 15, etaj 1, contorizărit, igienizat 
total, preț 81.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• sufragerie șl bucătărie modificate, balcon, 
centrala termică parchet, gresie, faianță 
amenajat și igienizat recent, zona Decebal, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, 2 băi, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț 210.000 ron, negociabil, accept 
credit ipotecar, tel. 0723/251498 0745/302200, 
232809. (A4)
• cu gara), st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 3 balcoane, 2 băi, poziție 
deosebită, zonă liniștită preț 80.000 euro, nego
ciabil, tel. 0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• dec, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri temnopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• circuit, etaj I, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț180.000 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. (AS)
• zona Gojdu, semidec, et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat preț 140.000 lei, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec, parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec, etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușă metalică, preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt dec, balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T, 
ocupabil imediat amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288 <A8)
• doc, h»’ ¡(grește.sifejaBță), termopane, 
camera cu pânzet CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale. Deva, preț 
80000 euro, tel 212.141. (A9)

să cumperi casă 
apartament 

în Ungaria?

• dec, 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. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
■ Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8 preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• te Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron, până la 200.000 ron, cu plata urgent 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A41

Vând ap. 4 camere (07)

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

• decomandate, hol central, centrală termică 2 
băi, et. 3, zona Progresul, preț 55000 euro, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld, neg, 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrală decomandate, 100 mp, centrală 
termică termopan peste tot, parchet 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535098 (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet 2 bă preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474278 0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535098 (A4)
• et 1, dec, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec, etaj 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896. 
0751/573684. (A5)

1688ianumărul te înregistrezi acurr. prmești o oră de
Tn Spania, Italia, Germania jau Ungaria. Continuă eu noi și formând codul 

a numărului acelat poți economisi, în funcție de destinație, cu până la 70% I

SPRE SPANIA, ITALIA, GERMANIA SAU UNGARIA?

BEST! TARA ABONAMENT SI
2RE TOT TERITORIUL TARi ^EUfonika.

DESTINAȚIA
OPERATORUL 

PUBLIC EUfonika REDUCERE
DE TELEFONIE FIXĂ

INTERJUDEȚEAN
(ÎN PERIOADA DE VÂRF] 6 4,6 24%
CĂTRE REȚELE MOBILE

(ORANGE, VODAFONE] 16 12,97 20%
INTERNAȚIONAL*

SPANIA 
ITALIA 

GERMANIA 
UNGARIA

26,4
EUROCENȚI/ MINUT

7,7
EUROCENȚI/ MINUT

70%
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^COLABORATORI PUBLICITATE
«COLABORATORI REPORTERI ARTICOLE

S.C. BERE MUREȘ S.A., proprietar al 

COMPLEXULUI GERMISARA HOTEL RESORT&SPA din 

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

angajează personal calificat în funcțiile de:

■DIRECTOR MARKETING

GERMISARA
lat«

S.C. producătoare de încătțămmte,
cu sediul în Hunedoara, str. Sântrtialm, nr.lț

Y1LIF0N: 8721/079.674
♦sé 1 .
■V," + ■ ' (797®) :
(:

■TEHNOLOG ALIMENTAR
-AUDITOR ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

■OSPĂTARI

■INSTALATORI 

-ELECTRICIENI
k
V

angajează: muncitori necalificați și cabficați 
in domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italian^

• «ta| 1, contorizărl, Balcon, Gojdu, preț 53.000 
euro, nea-, tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 eura neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec, etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec, C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat preț 50.000 euro, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță, CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona I, Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona l Corvln, 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. 
07. /317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• urgent, Mva, scară interioară, amenajat occi
dental, centrală termică garai deosebit, 150 mp, 
95000 euro, negociabil, tel. 0722/564004. (Al)

• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8) 1

Vând case, vile (13)
• 3 nhMlo, nouă + garaj, 800 mp, teren, 
canalizare, apă, gaz, curent, 14 km de Deva, 
30000 euro negociabil, tel. 0722/968910. (Al)
• 3 camora, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărle nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 șl diflerență, 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camara, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie ae vară, garaj, curte și 
grădină St=1.200 mp, la DN7, preț 110,000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.(A5)
• 3 cam««, CT proprie, parchet parțial 
termopane, piscină, garaj, st=52C mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303. 
0742/005228. (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228.  (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară Interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003,230324. 
(A7)

ÎMPREUNA in afaceri

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(76609)

COLMACO covoare (isnâdie
DEVA

Bd. I Decembrie 20 A 
i centrul vechi ) 
0254.212.215 

Luni-Vineri 10.00-18.00
Sâmbătă 10.00-13.00

Probleme cu calculatorul ?
Computer ■
Troubleshooters Service, reparații, rețele.? 

vânzări calculatoare, ș 
imprimante la 230441t r f h m ct «. y & ai. V# :

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FlSCAL-sunati la 230449 sau 211446

Stăm
330025-Deva
Str. 1 Decembrie 27
Tel. /Fax: 0254/213510 
e-mall: stamprod©rdslink.ro

Prinț publicitar de 
mari dimensiuni 

postere - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Comandă până la 28 februarie și 
(74875) Ai 10% reducere !

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

stațiunea Geoagiu-Băi sau prin fax la numărul 0725.541.10f.

Pentru mai multe Informații ne puteți contacta telefonic la numărul 

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

șofer, mecanic.
Informații intre orele 9.00-16.00, la telefon: 0254/748510.

CV-urlIe se depun la sediul firmei. (79485^

• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, bale, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băl, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg,, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• conatrucfta 2006, P+M, llvlng, bucătărie, 2 băl, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• conztrucți« 1000, P+E, llvlng, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80,000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• m Săntuhibn, 5 camere, bale, bucătărie, llvlng, 
terasă construcție relativ nouă, CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• urgent, li Deva, zonă centrală 3 camere, bale- 
bucătărle-hol-terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 231500, 
0740/317314. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băl, 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, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613,366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613 366,0788/040.490. (A10Í

• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, s 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel.0254/613366, 
0788/040490. (Alo)
• Brad, cm* 5 camere, anexe, teren, ap* 
curent*, zona Buceș. preț atractiv, 
tel.0254/613366,0788/040^0. (A10)

• Brad, șw*, grădină șl 2 ha teren, zona Herteștl, 
preț atractiv, tel.0254/613366, 0788/040.490. 
(A1Ó)

• Brad, casi cu 5 camere, llvlng, anexe, garai, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel.0254/613366,- 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșd, 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.0254/613.366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel.0254/613366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
urgent, cu grădină Deva sau Slmeria, plata 

imediat tel. 215212. (Al)

• caaă 3 camere, curte, grădină 500 mp, în Vețel, 
preț 100.000 lei, negociabil. Tel. 0745/253413. (T)
• casă In Hărău, nr. 78, sau schimb cu aparta
ment 2 camere, central Hunedoara, plus 
diferență preț negociabil. Tel. 0744/587475. (T)

Case de vacanță (15)
• cai* d* vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
llvlng, CT, termopane, utilată mebllată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

Vând garsoniere (19)

• In Slimfla, zona pieței, etaj 4, ușă 
metalică balcon închis, 27 mp, preț 52,900 
lei; accept variante, teren. Tel. 0722/281322. 
(3/20.02)

• Deva, zonl liniștită eta] 2, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță contorlzărl complete, 
preț 57000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• unant, aamHacomndata, superamenajată, 
mobilată bloc acoperit cu tablă zona Gojdu, 
preț 75000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• Zamflraacu, amenajat*, dec., Izolare, preț

83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, «t 1, dec., contorlzărl, zugrăvită preț 
60,000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Dacabal, etaj Intermediar, centrală 
termică mobilată preț 30.700 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Miorița, «ta| Intermediar, balcon, contorlzărl, 
preț 75.600 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• dac, bucătăria, bale, faianță gresie, balcon, 
CT, suprafață35 mp, mobilată ba. Decebal, preț 
30.700 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, «UI Intermediar, zona Gojdu, preț 76.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, aupraht* 42 mp, etaj 4, zona G. Enescu, 
greț 97.500 RON,'tel. 0741/154401,227542, seara.

• cam«* c*mln, zona Dacia, preț 250.00 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• aamldac, bucttirl«, bale, balcon, etaj Inter
mediar, Dadă preț 20,000 euro, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• Oo)du, «t 1, bucătărie, bale, apometre, preț 
78000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, canari de cămin, parter, amenajată 
mobilată contorlzărl, preț 284)00 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• «gMă «Midie, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăștl, preț 670 mll, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgant aamldac, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. Intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mll., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• Ideal* pentru Investiție, închiriere, zona 
Decebal, contorlzărl, 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 Oo|du, etaj 1, decomandate, contorlzărl 
totale, parchet gresie, faianță preț 74.000 ron, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• dac, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Emlnescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dac, compui* din hol, cameră, bucătărie + 
uscătorle anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet contorlzărl, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• de lux, complet mobilată șl utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• urgent zom 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)
• zom Docta, 2 camere, parchet gaz contorlzat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)

Alege CL pentru anunțul tău

SC Inform Media, parte a unei corporații Internaționale 
maas-medla care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare șl servicii internet în vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Arad, Bihor, Timiș. 
Caraș-Severln, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT 
DE LUCRU

□•scrierea postului:
■ administrează veniturile și cheltuielile pentru departamente de

marketing, vânzări și distribuție,
- aprobă acțiulnile de marketing
- este responsabil de promovarea și dezvoltarea produsului in 

zona atribuită
- reprezintă compania In rela|ia cu autoritățile locale

- lucrează împreună cu administratorul companie la diverse 

proiecte de dezvoltare

Cerințe:
■ minim 3 ani de experiență In funcții de conducere •

- experiența in presă constituie avantaj
- cunoștințe de administrare a afacerii

- cunoștințe avansate de limba engleză -

- permis de conducere categoria B.

Ofertă (bonusurl, beneficii):
- pachet salarial motivam
- posibilități de dezvoltare a carierei Intr-o companie 
Eiltmafională.

Numai persoanei« selactata vor fi 
contactate pentru Interviu.

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

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

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din cadrul 
SC ARG CHEMISYSTEMS SA în data de 30.03.2007, ora 1O.OO, la sediul 
din Deva, b-dul Decebal. bl 8/parter cu'UtmMoanea ondine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de | 
și pierdere, repartizarea profitului pe anul 2006

2. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de 
Administrație pentru anul 2006

3. Prezentarea și aprobarea RAPORTULUI COMISIEI DE CENZORI 
pentru anul 2006

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul 
financiar 2006

5. Alegerea Consiliului de Administrație a societății SC ARG 
CHEMISYSTEMS SA și numirea auditorului. Aprobarea indemnizației 
brute lunare pentru administratori și auditori.

6. Aprobarea BUGETULUI de VENITURI și CHELTUIELI pe anul 2007 

și a programului de investiții.
în situația în care nu sunt întrunite condițiile de prezență pentru 

prima convocare, a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va 
fi convocată în data de 31.O3.2OO7, ora 1O.OO, la sediul din Deva, 
b-dul Decebal, bl.8/parter.

profit

(81275)

<

DIRECȚIA PENTRU SPORT A 
JUDEȚULUI HUNEDOARA 

organizează în data de 31.03.2007 licitație publică de 
proiecte în vederea finanțării structurilor sportive recunoscute j 
de legea nr. 69/2000. Plicurile cu documentele de finanțare se j 
vor depune la sediul DSJ din Deva, str. Octavian Goga nr.1, în ! 
perioada 23.02.-26.03.2007.

Finanțarea se va face din fondurile alocate de ANS în baza 
următoarelor programe:

P1 Programul Promovarea sportului de performanță - 25.000 ! 
lei

P2 Programul Sportul pentru Toți - 10.000 lei
Relații la telefoanele: 212067; 214985; www.dsihd.smart.ro. J 

(81084) I
I

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
darea unor tractoare U650, U445, buldozer S15OO, 
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 șl 
prețuî/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.

InfonnațN privind caietul de sarcini', la tei. 
0254/244407, 07887029510, 0788/412977.

MMI)

stamprod%25c2%25a9rdslink.ro
mailto:razvan.mares@hotelgermisara.ro
mailto:recruitment@informmedla.ro
http://www.dsihd.smart.ro
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United Pan-Europe Communications, lider european 
în industria de telecomunicații în bandă largă furnizând 

servicii de informare, comunicare și divertisment 
Angajează

AfMt nutri 
lir( - Orifth

Obiective:

■ dezvoltarea oețjartameiitiâtai de vânzări, 
măhrea prtofaltaluî de
• realizarea target-ului de vânzări

■ Imglemenfarea în teren a strategiei comerciale
■ ■■tel
■ iimti' ic ii)a de potențiali noi clienți

■ stadii medii sau superioare
■ bune tL-siOțl de comunicare,, ușurința în 

si dezvoltarea relațiilor Interpersonale,

- cunoștințe operare PC
■ experiența în vânzări și cunoștințele tehnice 
constituie avantaje
Oferim:
■ pachet de recompensare motivant - în funcție 
de performanțe
- cursuri periodice de pregătire h vânzări
- posibilități de evoluție într-o firmă aflată în 
permanentă dezvoltare
Candidați! sunt rugați să trimită un CV, o 
scrisoare de Man|e și o fotografie recentă la 
adresa: UPC România, Orăștie, “.rada Prlcazului, 
bl. 4, ap. 18 - parter, fax 0354-103000 sau 
email: comel.lordache@uncmall.ro, până la data 
de 26.02.2007.
Candldațll care nu sunt contactați în termen de 
5 zile de la data limită de depunere a CK-urllor 
se consideră Inmmpatlilll cu

I

I

t «

ANUNȚ
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, 

județul Hunedoara
Organizează în data de 15 martie 2007, ora 11, 

concurs pentru ocuparea unui post de

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
Condiții pentru înscriere:
- au domiciliul stabil în România
■ nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală
- sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legii nr. 

19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale

- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu 
diplomă de licență sau echivalentă în profil economic

■ au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor
Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:
- lest-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică 

postului
- susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe tema din dome

niul de adiritate al postului sul . IUL' j
- interviul de selecție
- probele de evaluare se notează de la 1 la IO, media finală a 

concursului este cel puțin 7, iar la fiecare probă minim nota 6.
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs 

până la data de 9 martie 2007, ora 14 inclusiv.
Conținutul dosarelor de înscriere, temele pentru proiedul/lucrurea 

de specialitate și bibliografia se află afișate la sediul unității.
Taxa de înscriere - 500 lei. 5

ANUNȚ
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, județul Hunedoara 

Organizează în data de 14 martie 2007, ora 11, 
concurs pentru ocuparea unui post de

DIRECTOR MEDICAL
Condiții pentru Înscriere:

- domiciliul stabil în România
- nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală
- sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul 

public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau 

echivalentă în profil medicină.
- sunt confirmați ca medici specialiști sau primari
- au cel puțin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competență/atestat în 

managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management 
spitalicesc

Conainul cuprinde următoarele probe de evaluare:
- test-grilă de verificare a cunoștințelor de management spitalicesc și din legislația 

specifica postului
- susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al 

postului
- interviul de selecție
- probele de evaluare se noteazâ de la 1 la 10, media finală a concursului este de cel 

puțin 7, iar la fiecare probă minim nota 6.
Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs până la data de 8 

martie 2007, ora 14 inclusiv.
Conținutul dosarelor de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate și 

bibliografia se află afișate la sediul unității. —-
Taxa de înscriere - 500 lei. 5

Maica Pa rase hi va, binecuvântată de Dumnezeu vine în 
ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice speranță. Maica 
Paraschiva deschide cartea sfânta veche de sute de ani, 
vizionează cu exactitate trecutul, prezentul și viitorul prin 
cartea sfânta

Sunt Camelia ș* Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Mâicuța 
Parasdwa. care prin rugâounde ei m-a vindecat de o boală 

speranță de vindecare
Vaste. Deva adbc m» de mulțumiri Măicuței Paraschiva 

pentru câ mr-a acta > casă, d^â doi ani de zile m-
am frrpteaf cu «ața

Anca. Hunedoara aduc nu de mulțumiri Măicuței

e pe Mtecuța 
ți ttestemefe

«1172}

I

• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zena Dacia, preț 21.000 
euro, neg, tel. 231.800,0740/317.314. (A9)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.^83. (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. 231.800,0740/317314. 
(AS)

Vând alte imobile (27)
• imobil pentni producție, servicii, comerț 
(parter) și birouri (etaj), st 160 mp, cu terenul 
aferent zona Casei de cultură Deva, preț 195.000 
euro. Tel. 0745/096675. CD
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, construcție casă sau casă de 
vacanță, zona Brănișca, deschidere direct la 
strada, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească, st=4.400 mp, la 
15 km de Deva. Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400. 
0721/577366,0740/914688 (A5)
• st=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• Intravilan, st=480 mp + 70 mp. construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială, preț 43.000 euro. neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp. fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă. curent, 
tcate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, 5-1000 mp, FS- 
18. utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de ia 
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ampele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan Deva, zona Dorobanți. S-22OO mp, F- 
22 m, pentru cpnstrucție casă, tcate utilitățile, 
tei. 0745/511,776. (A9)
• urgent, Intravilan Deva. 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcaU Intra 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha. zona str. Luna, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 0£ ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, 
tel.0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, Intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10>

Auto românești (36)
• vând Aro 243 D. Tel. 0254/681050. a)
• vând Dada break 1310, af 1987, în stare bună. 
Tel. 216756,0741/740047,0720/632545. (T)

Auto străine (37)
• vând Vohro 244 GL, CI, numere noi, piese de 
schimb; casă, grădină, dependințe, teren arabil, 
pădure șl polizor trifazic, diametrul 300, nego
ciabil. Tel. 0721/614402. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară „Frumoasa ame
ricană” af 1996, cu pretată, sardnâ utilă 3 
tone, rrp la zl, stare perfectă de 
funcționare. TeL 744664, 0721/239364. 
(6/2802)

• vând autoutilitară Dacia papuc 1305, af 1996, 
covergă din fibră sticlă, stare tehnică 
ireproșabilă. Tel. 0745/096675. (T)
• vând Mercedes Sprinter 310 0 mixt, 6 locuri 
plus marfă, 2900 cmc, lung și înalt, af 1999, neîn
matriculat Tel. 0745/096675. (T)
• vând microbuz Peugeot J5 (8+1 locuri) Diesel, 
2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare tehnică 
bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

• vând/dezmembrez autospecială fri
gorifică tip Raba 10215, perfectă stare de 
funcționare. TeL 744664, 0721/239364. 
(6/2002)

Camioane, remorci (39)

• vând urgent autocamion tip Raba, axă 
dublă stare perfectă de funcționare, preț 
avantajos, Tel. 0726/243460. (6/21.02)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• închiriez buldoexcavaton rotații la tel 
0722/319442; vând țiglă la prețul de 030 
ron/bucata relații ta tei. 229738 (11/1632)

• vând banc de lucru pentru tâmplărie, 410/83 
cm, și 2 vane inox dreptunghiulare, capacitatea 
1000 litri fiecare. Tel. 0745/096675. (T)

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

Vând terenuri (21)
• âOOOmfȘte'en+nuav.^r^jn.zorțaSrutăna 
Neamț, preț 13 euro mp. Tel. 0745/253418 CD
• ta Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/22S229L m

• locdecasl«Mib*avBan,tașoeaa;ai 
ari teren pentru amstruk case de vacanță 
la 100 m de sosea; U0 ha pădue; lă ha 
fânaț, Certeju de Sus, prețul pieței. TeL 

0254/770887,0749/063432.  (300546 V1802)

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

• intravilan, Deva, DN 7, vad deosebit, 900 mp, 
fs 40 m, apă gaz, curent, canalizare, 90000 euro 
negociabil, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, zona la Roci, st 800 mp, 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 curen* t- 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)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A10 - Liliacul Multicom

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

Vând spații comerciale (25)
• Dala de proouuțle, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=&700 mp, zona Deva preț nego
ciabil, tel 0742/290024,232060. (A3)
• ota pantei 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 IHrisH, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, oret 15000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Imobile chirii (29)
• asociație de locatari închiriază spațiu la 
parter, 14mp, pretabi I garaj auto.pentru mașină 
de dimensiuni mici, birou sau alte activități fără 
zgomot. Tel. 0751/096919. (1/21.02)

• închiriez depozit In Deva, 900 mp, Relații 
la tel 0724285438 (10/21102)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilate complet, contorizărî, 
etaj 2, str. I. Maniu ■ Tineretului, preț 130 
euro/lună Tel. 0742/744353. (T)
■ ofer spre închiriere, în zona Casei de cultură 
din Deva spațiu pentru producție, comerț, 
servicii, la parter, și birouri la etaj, st 160 mp. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T>
• garsonieră, Deva complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• Deva 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, Ijvabil, 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 șl compartimenta tel. 
231.800,0740/317314. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva- +onă centrală, 5=60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231.800,212.141, (A9)

Vânzări spatii comerciale 
(25)

• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă funcționabil, ocupabil imediat 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 46 mp, Deva, zonă centrală preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Mobilier și interioare (47)
• agent si foarte convenabil canapea exten
sibilă pentrj 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)
• vând mobilă second-hand, mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808 
0724/643045 CD
• vând piese mobilă tip Luxor, stare foarte bună 
prețconvenabil.Tel. 221996. (T)
■ vând recamier cu ladă și spătar, 120 ron; 
dormeză pentru o persoană 35 ron; bufet 
bucătărie din scândură 20 ron. Tel. 215325. CD

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto semiprofesional pe film 
Nlkon 601, stare perfectă de funcționare, cu 
obiectiv Zoom 28 - 70, AF. Tel. 0720/400448. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând profita și tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, 
preț 5,5 ron /kg. Tel. 0745/096675. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• vând fân, Sântandrei, nr. 74. Relații la tel. 
0254/236678. (7/21.02)
• vând pord 150 kg. Informații tel. 282883 sau 
0729/042742. CD

Citește!
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

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

Altele (61)

• vând 2 arme de vânătoare caBrul 12, 
respectiv 53 x 35, maica Homar, sau 
schimb cu II35 cu lunetă. Familia talan, 
satul Boz, comuna Brănișca. TeL 282133, 
(12/1802)

• vând oală inox alimentar 10001, cu agitator și 
pompă Inox de evacuare, și presă Inox pentru 
filtrarea lichidelor alimentare, preț 1800 euro, 
negociabil, Tel. 0745/096675. (T)

Pierderi (62)
• pierdut atestat șofer profesionist pe numele 
Savu Nicolae Ovidiu. Se declară nul. (5/21.02)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Dușa Roxana. Se declară nul. (4/21.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Muntean Iile. Se declară nul. (2/21.02)

Solicitări servicii (71)
• Asociația de proprietari nr. 256 Deva, Al. 
Crișulul, 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)

• medRez Imba germană șl angled, orice 
nivel Tel 0721/499110. (1/1802)

• începând cu data de 1.03.2007, operatorii de 
transport SC Tirlus Transtur SRL și SC 
Manolache Transcom SRL majorează costul 
biletului de călătorie, pe ruta Deva-SImeria, la 3 
ron. (a/21.02)
e SC Uomarmed organizează cursuri de tehni
cieni maseuri, diplomă recunoscută de Minis
terul Muncii și în UE. Relații la tel. 0741/253771. 
(14/19.02)
e SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spânii Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861. 
0742/121148,0749/037604. (76820)

Oferte locuri de muncă (74)
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
05.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• angalez muncitor calificat în construcții. Tel. 
0722/319442.(11/1802)
• Compania martatlng angajează auditor 
pentru județul Hunedoara. Cerințe: studii medii, 
mașina personală constituie avantaj. Tel. 
0723/588945, orele 10 - 15. CV-urlle la fax 
021/3106772.(6/15.02)
• societate comerclalâ angajează urgent 
montator tâmplărie pvc; oferim salariu atractiv. 
Tel. 0723/025015 și 0254/232969. (7/20.02)
• Mdatotocomociata cu sediul în Deva anga
jează gestionar. Condiții: experiență minim 2 ani, 
cazier curat CV-urlle se trimit la fax nr. 
0254/224111.(10/20.02)
• soctetote omodalâ cu sediul în Deva anga
jează șofer profesionist. Condiții: permis de 
conducere toate categoriile, vârsta minimă 25 
de ani, cazier curat. CV-urlle se trimit la nr. de 
fax 0254/224111. (10/20.02)
• societate da construcții montaj angajează în 
condiții avantajoase următoarele categorii de 
personal: zidari, fierari-betoniștl. Relații supli
mentare la tel. 0254/233626 și 0745/380000. 
(6/19.02)
• societate da pază angajează personal calificat 
pentru dispecerat. Tel. 0724/680638 (7/19.02)
• sudor manual cu flacără de gaze, Hațeg, 1 
post data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• sudor, Deva, 5 posturi, data limită 24.02. Tel. 
213244, orele 9-18
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
TeL 213244, orele 9 -16.
• sudor, Hunodosra, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 2802. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor, Huiedoara, 2 posturi, data limită 29.03, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Huiedoara, 2 posturi, data llmită.30.03. 
Tel. 213244, orele 9-18
• sudor, Hunedoara, 4 posturi, data limită 25.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șef district ocol silvic, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 1.03. Tel. 213244, orele 9-18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 
-18
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

Informația te privește

mailto:comel.lordache@uncmall.ro
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Va înlocui becurile electrice
• La deziontoxicare. Britney Spears s-a 
internat într»o clinică de dezintoxicare, a 
declarat purtătorul său de cuvânt pentru 
revista People, la patru zile după ce ima
gini ale cântăreței americane rasă în cap 
au. stârnit întrebări în presa internațională 
în ceea ce privește starea ei mentală.

Premiat de criticii francezi
Paris (MF) - Filmul „Volver”, în regia 

spaniolului Pedro Almodovar, a primit pre
miul pentru cel mai bun film străin decer
nat, marți, de Sindicatul francez al criticilor 
de cinema. „Volver” a fost nominalizat și la 
ediția de anul acesta a premiilor César, 
echivalentul francez al premiilor Oscar care 
vor fi decernate pe 24 februarie. Premiul 
pentru cel mai bun film francez a revenit 
lungmetrajului „Coeurs” în regia lui Alain 
Resnais. „Le pressentiment”, în regia actoru
lui Jéan-Pierre Darroussin, a primit premiul 
pentru cel mai bun film de debut. Premiile 
sunt decernate în urma voturilor membrilor 
Sindicatului francez al criticilor de film.

Cel mai prost 
film de Oscar

Los Angeles (MF) - 
Filmul „Shakespeare în
drăgostit”, cu Gwyneth 
Paltrow în rol principal, 
a obținut titlul de cel 
mai prost film recom
pensat cu Oscar, într-un 
sondaj realizat de siteul 
MSN Movies. Comedia a 
câștigat șapte premii 
Oscar, inclusiv pentru 
cea mai bună actriță în 
rolul principal, Gwyneth 
Paltrow, și cea mai bună 
actriță în rol secundar, 
Judi Dench.

Bătălie juridică
Washington (MF) - 

Locul unde va fi înmor
mântată fostul playmate 
Afina Nicole Smith, de
cedată în condiții miste
rioase, face obiectul unei 
bătălii juridice între ma
ma sa, și fostul său par
tener de viață Howard K. 
Stern. Mama dorește ca 
fiica sa să fie înmormân
tată în Texas, unde aceas
ta s-a născut, în timp ce 
Stern spune că aceasta și- 
a dorit în Bahamas.

Navarro și Electra
(Foto: EPA)

Au 
divorțat 
Los Angeles (MF) - 
Actrița Carmen Elec
tra a divorțat de 
cântărețul de muzică 
rock Dave Navarro 
după o căsnide care 
a durat trei ani, 
potrivit documentelor 
judfctare publicate, 
marți, la Los Angeles. 
Cei doi s-au căsătorit 
în noiembrie 2003 și 
pe 18 iulie 2006 au 
anunțat că se 
despart. Actrița a 
cerut divorțul din 
cauza unor „neîn
țelegeri ireconciliabile" 
și împărțirea bunurilor 
după cum este speci
ficat în contractul 
prenupțial semnat de 
cel doi. Cei doi nu au 
copii împreună.

■ Australia încercă sto
parea emisiilor de căldură, 
fiind prima țară care va 
interzice becurile electrice.

Canberra (MF) - Australia 
va fi prima țară care va 
interzice becurile electrice 
pentru a încerca stoparea 
emisiilor de căldură, au 
declarat, marți, oficiali guver
namentali. Ministrul aus
tralian al Mediului, Malcolm 
Turnbull, este de părere că 
becurile electrice, care de 125 
de ani practic n-au beneficiat 
nici o înbunătățire, vor fi 
înlocuite cu altele fluores
cente, mult mai eficiente, 
până în 2009 pe întreg terito
riul țării.

împreună cu Statele Unite, 
Australia a refuzat semnarea 
Protocolului de la Kyoto prin 
care s-a stabilit reducerea 
emisiilor de gaze toxice în 
atmosferă, însă au stabilit o 
înțelegere prin care se cere 
țărilor consumatoare de 
energie electrică și aflate în 
proces de dezvoltare cum sunt 
India și China să ajute la sto- 

0 insulă doar
Teheran (MF) - Autoritățile 

iraniene au decis să con
vertească insula Arezou, de pe 
un lac din nord-vestul țării, 
într-o zonă destinată exclusiv 
femeilor, unde bărbații nu au 
dreptul să pună piciorul. 
Transportul public, restauran
tele și facilitățile de pe insulă, 
situată pe lacul Orumiyeh, în 
apropiere de frontiera cu Tur
cia, vor angaja doar personal 
feminin. „Insula Arezou va fi 
echipată special pentru femei”, 
a declarat un responsabil mu-

Șansa dependenților de e-mail,

Modă Un cățel, rasa Yorkshire Terri- 
er, a fost pregătit pentru prezentarea de 
modă dediactă temerilor, „Beauty and

■ în SUA, a fost pus la 
punct un program de 
recuperare pentru 
dependenții de e-mail.

Washington (MF) - Un pro
gram de recuperare pentru 
dependenții de emailing, în 12 
etape, similar celor pentru 
dependenții de alcool și droguri, 
a fost pus la punct de un spe
cialist în comunicare din 
Statele Unite.

Noul program are ca scop 
să-i facă pe dependenți să 
recunoască faptul că emailing- 
ul le coordonează viața și nu 
invers și să renunțe la obsesia 
de a citi sau scrie mesaje elec
tronice atunci când sunt în 
vacanță, în mașină sau chiar în 
baie. Cea care a conceput pro-

the Beasts”, care a avut loc la 
Varșovia. (Foto: EPA)

Ar putea să-și radă părul
Detroit (MF) - Celebrul magnat imobiliar 

Donald Trump a făcut un pariu cu președin
tele postului de televiziune World Wrestling 
Entertainment, Vince McMahon, în urma că
ruia ar putea fi obligat să se radă pe cap. Po
trivit unor martori, Donald Trump, care a a- 
părut la un program difuzat pe WWE, i-a 
spus lui McMahon: „Sunt mai înalt decât 
tine, mai bogat decât tine și mai arătos decât 
tine. Și sunt și mai puternic decât tine”. 
Trump și McMahon au fost de acord să-și 
aleagă fiecare câte un luptător de wrestling 
care să-i reprezinte la gala Wrestlemania 23, 
care va avea loc pe 1 aprilie, la Detroit. Cel al 
cărui luptător va pierde în „Bătălia miliarda
rilor” se va rade pe cap. Anunțul a fost făcut 
la una din emisiunile postului de televiziune 
WWE. Trump a precizat că, deși meciul va 
avea loc pe 1 aprilie, nu este vorba de o 
păcăleală.

Statueta (Foto epa>

(Foto: EPA)

parea fenomenului de modi
ficare a climei.

Turnbull a declarat că 
scoaterea de pe piață a 
becurilor electrice va duce și 
la scăderea nivelului actual 
de emisii din Australia până 
în 2012 precum și la o dimi
nuare a costurilor de ilu
minare la 66 la sută.

Legislatorii britanici și cei 
californieni încearcă să influ
ențeze guvernele pentru a 
interzice folosirea becurilor 
electrice, care nu fac altceva 
decât să transforme energia 
în căldură.

pentru femei
nicipal pentru cotidianul local 
Emrouz. Decizia a primit 
acordul liderului suprem ira
nian, ayatollah-ul Aii Khame- 
nei, care a decis că nu con
travine „charia” (legii isla
mice).

în Iran, legea islamică in
terzice formal femeilor să apa
ră fără voal în fața bărbaților. 
Anumite plaje din sudul și 
nordul țării simt deja rezer
vate exclusiv femeilor irani
ene, care pot să se plimbe fără 
să fie obligate să poarte voal.

Dependența de emailing, o problemă gravă (Foto: fan)

gramul, specialistul în comuni
care Marsha Egan, s-a gândit la 
acest lucru după ce a cunoscut 
cazuri de președinți de mari

Cel mai disputat premiu
Los Angeles (MF) ■ Statue

ta care poartă ciudatul nume 
Oscar și măsoară doar 33 de 
centimetri înălțime, reprezen
tând un bărbat chel cu alură 
de cultUrist care înfige o sabie 
într-o bobină de film, rămâne 
cea mai disputată distincție 
din cea de-a șaptea artă.

Celebra statuetă ce va fi 
decernată duminică a văzut 
lumina zilei în 1929, la doi ani 
de la fondarea Academiei

companii care participau la 
cursurile pe care aceasta le 
susține, care au pierdut milione 
de dolari din cauza faptului că 

americane de film. Deși există 
doar 24 de categorii de premii, 
Academia comandă 50 de 
copii anual, pentru cazurile de 
recipienți multipli. Din 1929, 
au fost decernate peste 2.600 
de trofee. Concepută de direc
torul artistic Cedric Gibbons 
și sculptată de George Stan- 
ley, statueta este placată cu 
cupru, nichel, argint și aur de 
24 de carate. Fiecare statuetă 
costă 18.000 de dolari. 

erau dependenți de emailing. 
Unul dintre clienții ei nu putea 
să treacă pe lângă un compu
ter, al lui sau al unei alte per
soane, fără să-și verifice 
mesajele. Un alt client avea în 
căsuța poștală 3.600 de mesaje. 
Alte persoane obișnuiau să 
trimită sute de mesaje core
spondenților dacă aceștia nu 
răspundeau la timp. Cerce
tătorii de la King's College Lon- 
don spun că dependența de 
emailing este de două ori mai 
gravă decât cea de substanțe 
interzise, pentru că tehnologia 
consumă abilitățile cognitive 
mai rapid decât drogurile. Per
soanele dependente de emailing 
suferă o scădere. în medie. de. 
10% a coeficientului ife 
inteligență, dublu față de depen
denții de marijuana.

Dinți curați Aproxi
mativ 41.038 studenți fil- 
ipinezi s-au spălat si
multan pe dinți, în 
intenția de a doboră 
recordul mondial, de
ținut de britanici, cu 
33.038 de participanțL

(Foto: EPA)


