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Pe alocuri se vor semnala ploi.

Azi, Jurnal TV, color, 16 
pagini, supliment gratuit 
al cotidianului Cuvîntul 
liber.

4ptrivitâ de 
autobuz
Hunedoara (M.T.) - O 
tânără femeie din 
Hunedoara a fost lovită 

) mortal de un autobuz 
în timp ce traversa 
strada printr-un loc 
nepermis. Martorii 
accidentului au 
declarat că în momen
tul impactului, femeia 
vorbea la celular, /p.3

Primar în spital

Trei orașe 
unite
Deva (M.S.) - Proiec
tul planului de urba
nism comun pentru 
orașele Deva, Hune
doara și Simeria este 
în plin proces de 
realizare, autoritățile 
estimând că docu
mentul va putea fi 
finalizat până în 
trimestrul doi al aces
tui an. /p.S

Fără 
violență!
Deva (M.T.) - Județul 
Hunedoara se 
situează pe ultimele 
locuri la infracțiuni cu 
violență, în timp ce 
România este țara cu 
cea mai mare pon
dere a agresiunilor în 
cauzele de deces. 
Proporția infracțiu
nilor cu violență din 
totalul celor judiciare 
a scăzut în județ 
de la 6,14% la 
6,04%. /p.3

Scade
■ Hunedorenii au 
achiziționat pe parcursul 
lunii ianuarie doar 188 
de autoturisme.

Deva (C.P.) - Vânzările au 
scăzut foarte mult comparativ 
cu anii trecuți, pe toate seg
mentele, noi sau second-hand,

piața auto în
sâ cumpere alta nouă așteaptăsusțin deaierii de mașini. 

„Taxa de primă înmatriculare 
la care se adaugă anunțul 
făcut de autorități legat de 
continuarea programului na
țional de înlocuire a parcului 
de mașini vechi au influențat 
negativ vânzările de autove
hicule. Oamenii care au o 
mașină veche și intenționează

acum să vadă ce se va întâm
pla cu taxa. Va scădea, se va 
desființa... ori așteaptă să se 
lanseze acest program națio
nal pentru a beneficia de pri
ma de înlocuire”, declară 
Dumitru Gherghel, director 
comercial Service Automobile 
Deva. Statistica întocmită de

județ
Asociația Producătorilor și 
Importatorilor de Automobile 
din România arată că 67% 
din cele 188 de autoturisme 
cumpărate, în județ, sunt 
Dacii Logan. Pe următoarele 
locuri în topul preferințelor 
hunedorenilor au fost: Peugeot 
- 22 mașini, Skoda - 14 și Dae- 
woo - 11. /p.5

Lupeni (M.S.) - Primarul municipiului 
Lupeni, Cornel Resmeriță (PSD), a fost in
ternat ieri după-amiază în spitalul din Pe

troșani, în urma unui 
posibil accident car- 

dio-vascular. El a fost 
supus unor investi
gații medicale, dar a 
cerut conducerii spi
talului să păstreze 
discreția în ceea ce 
privește starea sa de 

sănătate. Resmeriță a 
mai suferit un 

accident vas- 
ular în 2005.

Sir. 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275 

^g;08O1 03 03 03

Cele mai vândute mașini
Piața auto românească se modernizează pe zi ce trece. 
Numai în luna ianuarie 2007 deaierii au vândut peste 
10.000 de unități.

Plan de dezvoltare la
■ Planul de dezvoltare 
locală a municipiului 
Hunedoara a fost, ieri, 
supus dezbaterii.

Hunedoara (C.B.) - La se
diul Primăriei Hunedoara a 
avut loc, ieri, prima întrunire 
pentru stabilirea planului de 
dezvoltare locală a munici
piului. S-a pus în discuție 
„Metodologia de elaborare a

strategiei de dezvoltare locală 
și constituirea grupului de 
dezvoltare strategică” pentru 
pe-rioada 2007-2013. S-au sta
bilit domeniile pe care va fi 
structurat planul de dezvol
tare locală (mediu, social, ur
banism, educație-cultură-sport, 
economic), grupurile de lucru 
pentru fiecare sector și mo
dul în care va evolua dezvol
tarea municipiului. întruni
rea s-a vrut a fi primul pas

pentru stabilirea unei strate
gii coerente de dezvoltare. în 
elaborarea proiectului se vor 
implica Primăria, Consiliul 
Local, organizații neguverna
mentale și instituțiile de învă
țământ. „Intenționăm ca acest 
plan de dezvoltare locală să fie 
finalizat în nouă luni, acesta 
fiind deosebit de important 
pentru comunitate”, a mențio
nat Mircea Diaconu, purtă
torul de cuvânt al Primăriei.

Destin „fragil"
Rapolt (T.S.) - Avea 

șapte ani când o fractură 
i-a schimbat cursul vie
ții. Așa poate începe po
vestea terifiantă a hune- 
doreanului Florin June 
care, în 1981, este diag
nosticat de medici cu 
una dintre cele mai rare 
boli de pe Pământ: ma
ladia Lobstein sau „boala 
oaselor de sticlă”, /p.6

A spart un magazin de 5 ori!
■ Un tânăr din Orăști- 
oarâ de Sus a spart 
magazinul din Ludeșfi 
de cinci ori în cinci luni.

Orăștie (T.S.) - Un tânăr de 
19 ani din Orăștioara de Sus 
a reușit să spargă magazinul 
din Ludești de cinci ori într- 
un interval de cinci luni. 
Polițiștii au stabilit că Irinel 
C., în vârstă de 19 ani, a pă
truns în mai multe rânduri în 
magazin, folosind un lanț de 
chei potrivite cu care reușea

să deschidă cele două lacăte 
de la ușa de acces asigurată 
cu un grilaj metalic. Odată 
pătruns în magazin, tânărul 
sustrăgea sume foarte mici de 
bani, țigări și alimente, având 
grijă să nu lase nici o urmă. 
Acesta a fost motivul pentru 
care patronul magazinului a 
constatat târziu dispariția 
anumitor bunuri, sesizând 
poliția. Irinel este cercetat de 
polițiștii Compartimentului de 
Criminalitate Judiciară Orăș
tie pentru săvârșirea infrac
țiunii de furt calificat

După o serie de neînțelegeri legate de ambițiile 
actriței în calitate de ambasador al bunăvoinței pe 
lângă ONU, Angelina Jolie și Brad Pitt au apelat la un 
consilier de cuplu, /p.12 (Foto: epa)
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• Limită de vârstă. Candidații bulgari la 
alegerile europene trebuie să aibă cel 
puțin 21 de ani, deși legislația prevede că 
o persoană devine majoră la împlinirea 
vârstei de 18 ani, a decis, miercuri, 
Comisia Juridică din cadrul Parlamentului 
de la Sofia, relatează site-ul Novinite.com.

Trupe 
în Georgia

Tbilisi (MF) - Româ
nia și alte țări est-euro- 
pene s-au oferit să tri
mită trupe de menținere 
a păcii în zonele de con
flict din Georgia, dar a- 
ceasta depinde de orga
nizația internațională 
sub tutela căreia se va 
desfășura misiunea, a 
declarat ministrul geor
gian de Externe, citat de 
revista electronică Civil 
Georgia.

Nemulțumire
Chișinău (MF) - Denu

mirea de „președinte al 
Transnistriei”, atribuită 
lui Igor Smirnov în co
municatele Ministerului 
rus de Externe, generea
ză suspiciuni privind 
caracterul imparțial al 
acestei țări în calitate 
de mediator în diferen
dul transnistrean, sus
țin autoritățile de la 
Chișinău, citate de 
BASA-press.

Lucian Bolcaș
(Foto: FAN)

Prodi a
■ Premierul italian, 
Romano Prodi, a demi
sionat, miercuri, din frun
tea Guvernului Italiei.

Roma (MF) - Premierul ital
ian Romanp Prodi și-a prezen
tat, miercuri, demisia preșe
dintelui Giorgio Napolitano, 
care a început ieri, consul
tările politice înainte de a lua 
o decizie, relatează agenția 
Ansa, citată de AFP. Preșe
dintele Giorgio Napolitano

Evenimente ale guvernării Prodi

Lupta 
contra 
Macovei
București (MF) - De
putatul PRM Lucian 
Bolcaș a declarat, ieri, 
pentru MEDIAFAX, 
că este posibil ca 
reprezentanții 
opoziției să nu mai 
voteze nicio pro
punere legislativă 
care este contrasem
nată de Monica 
Macovei și să recurgă 
la „alte forme de 
luptă parlamentară", 
nefiind exclusă și gre
va parlamentară.

• 9-10 aprilie 2006: au loc 
alegerile legislative, princi
palii contracandidați fiind 
coalițiile conduse de Silvio 
Berlusconi, de centru-dreap- 
ta, și de Romani Prodi.

• 11 aprilie: rezultatele 
ofciale consfințesc victoria 
coaliției conduse de Prodi 
care a obținut 342 de locuri 
din totalul de 630 din Cam
era Deputaților și 158 de 
locuri in Senat, din totalul 
de 315, o majoritate fragilă.

• 17 mai: Prodi formează 
Guvernul după o serie de 
dezbateri intense cu aliații 
săi.

• 26 mai: Prodi anunță 
retragerea trupelor italiene 
din Irak.

• 29 septembrie: Prodi 
obține la limită consensul 

părăsit 
încă nu a luat o decizie în le
gătură cu demisia Cabinetu
lui Romano Prodi, potrivit 
unui comunicat al președin
ției italiene.
Eșec In Senat

Prodi a ajuns la președinție 
în cursul serii de miercuri, 
pentru a prezenta demisia 
Guvernului pe care îl con
duce, ca urmare a eșecului 
grav înregistrat in cadrul 
votului din Senat, pe tema 
politicii externe. în urma con- 

miniștrilor în privința unui 
buget de austeritate pentru 
2007.

• 1 februarie: opoziția de 
dreapta pune formațiunile 
de centru-stânga în minori
tate în Senat cu ocazia 
unui vot simbolic în pri
vința extinderii unei baze 
militare americane la Vi- 
cenza, proiect refuzat de 
stânga radicală.

• 17 februarie: cel puțin 
80.000 de persoane mani
festează împotriva extin
derii bazei de la Vicenza 
după ce Guvernul Prodi 
aprobă această măsură.

• 21 februarie: Guvernul 
nu reușește să obțină majo
ritatea în Senat în privința 
politicii externe. Prodi iși 
prezintă demisia.

sultărilor politice, președin
tele poate decide să-și menți
nă încrederea în șeful Guver
nului, să aleagă o altă per
sonalitate din rândul majori
tății, să opteze pentru un Gu
vern tehnocrat sau să dizolve 
Parlamentul și să convoace 
alegeri anticipate. Consultă
rile au început ieri dimineață, 
la sediul Președinției italiene, 
printr-o întâlnire între Gior
gio Napolitano și președintele 
Senatului, Franco Marini, ur
mată de o întrevedere a șefu
lui statului cu președintele 
Camerei Deputaților, Fausto 
Bertinotti. Napolitano va dis
cuta și cu foștii președinți ai 
Italiei și cu liderii grupurilor 
parlamentare.

Guvernul lui Romano Pro
di nu dispunea decât de o 
diferență de un vot în Senat 
față de tabăra de dreapta, 
fiind obligat să se bazeze pe 

spijinul celor șapte senatori 
pe viață, al căror vot este fluc
tuant. Abținerea a doi senatori 
pe viață și a doi comuniști a 
determinat acest eșec, potrivit 
parlamentarilor de stânga.
Explicații politice

înaintea votului din Senat, 
D'Alema a avut o intervenție 
lungă pentru a explica ori
entarea politicii sale, în spe
cial miza celor două subiecte 
care reprezintă mărul discor
diei cu stânga radicală - pre
zența celor 2.000 de militai 
italieni în Afganistan și pe™ 
misiunea de extindere a bazei 
americane de la Vicenza, în 
nordul Italiei. Misiunea de 
pace din Afganistan este una 
„politică și civilă”, nu o mis
iune a NATO, ci a ONU, a 
subliniat el, excluzând retra
gerea militarilor italieni, ce
rută de stânga radicală.

Cere ajutorul ONU
Berlin (MF) - Secretarul de 

Stat american, Condoleezza 
Rice, a declarat ieri că puter
ile mondiale intenționează să 
apeleze la toate mijloacele 
disponibile, inclusiv la Con
siliul de Securitate al ONU, 
pentru a determina Iranul să 
renunțe la activitățile nuclea
re și să participe la negocieri, 
transmite Reuters.

„Am reconfirmat că vom

utiliza toate mijloacele dis
ponibile și Consiliul de Secu
ritate, pentru a încerca să 
atingem acest scop”, a pre
cizat Rice, în urma unui de
jun de lucru la Berlin, alături 
de miniștrii de Externe din 
Germania și Rusia, precum și 
de înaltul Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru 
Politică Externă, Javier So- 
lana.

Condoleezza Rice (mijloc) este dispusă să apleze și la ONU pen
tru a opri activitățile nucleare din Iran (Foto: epa)

confruntări au izbucnit, ieri, la Sydney, 
între poliția australiană și câteva sute 
de persoane care manifestau împotriva 
vicepreședintelui american, Dick 
Cheney, care urma să sosească într-o 
vizită în Asutralia. (Foto: epa)

k....._________________________ J

Elicopter doborât
Bagdad (MF) - Un elicopter de tip Black

hawk al armatei americane pare să fi fost 
doborât în Irak, a anunțat miercuri un 
purtător de cuvânt al armatei Statelor 
Unite, citat de AFP. „Primele informații par 
să indice că a fost doborât de tiruri de
arme ușoare și rachete”, a declarat locote- 
nent-colonelul Christopher Garver. „Infor
mațiile inițiale indică faptul că nouă per
soane se aflau la 
bord. Un elicopter 
care se afla în 
zonă, pentru a 
oferi sprijin, a 
intervenit și le-a 
preluat. Starea
acestora e bună”, 
a menționat, într-o 
conferință de 
presă la Bagdad, 
generalul William 
Caldwell, purtător 
de cuvânt al 
armatei 
ameri
cane.

Comunitățile, problema Irakului
■ Președintele Traian 
Băsescu a accentuat că 
prezența militară nu e o 
problemă în Irak.

Cairo (MF) - Președintele 
Traian Băsescu a declarat, 
ieri, la Cairo, că România are 
convingerea că evoluția din 
Irak deja nu mai reprezintă 
doar dificultăți ale prezenței

...........................L..................  JA 
factorului militar, la o zi 
după ce afirmase că o retra
gere a forței multinaționale

Nu aș vrea să 
comentez deciziile 
Guvernului Marii 
Britanii privind 
reducerea 
numărului trupelor 
din Irak
Traian BăsEscu

ar genera haos și ar putea 
duce la divizarea acestei țări.

La începutul discursului 
rostit la o întâlnire cu repre
zentanții statelor din Liga 
Arabă, Băsescu a spus că 
România este îngrijorată de 
situația dintre israelieni și 
palestinieni, de evoluțiile din 
Irak și din sudul Libanului, 
precum și de problema nuc
leară iraniană.

în opinia șefului statului 
român, evoluția din Irak deja 
nu mai reprezintă dificultăți 
ale prezenței factorului mili
tar, ci ale comunităților din 
această țară. „Suntem aproa
pe înclinați să considerăm la 
fel de dificile situațiile din
tre comunitățile șiită și su- 
nită, ca și cea dintre palesti
nieni și israelieni”, a mai 
spus Băsescu.

Plângere la DNA
București (MF) - PIN a 

decis să depună o plângere 
la DNA pentru cercetarea 
afirmațiilor președintelui 
Traian Băsescu și fostului 
ministru Codruț Șereș cu 
privire la valizele de bani 
și milioanele de dolari, care 
ar fi fost duse de reprezen
tanții Alro la Ministerul 
Economiei și, respectiv, la 
Palatul Cotroceni. „Ar tre
bui să le fie rușine celor de 
la Parchet că nu-și fac a- 
genda și nu se sesizează la 
ceea ce spune președintele 
statului sau un senator, 
fost ministru. Nu ne putem

juca cu chestiunea aceasta 
legată de aluminiu și de 
Alro. Sau minte Traian Bă
sescu sau minte Codruț Șe
reș sau cei de la Alro sunt 
vinovați”, a declarat, mier
curi, pentru MEDIAFAX vi
cepreședintele PIN, Lavinia 
Șandru.

Lavinia Șandru (Foto: fan)

Contingent nipon
Tokyo (MF) - Reducerea 

contingentului britanic din 
Irak nu va afectă decizia Ja
poniei de a prelungi sau nu 
misiunea sa de aprovizionare 
aeriană în această țară, a a- 
nunțat, ieri, Guvernul nipon, 
citat de AFP. Japonia a în
cheiat misiunea trupelor ter
estre din Irak în iulie 2006, 
dar menține în Kuwait un 
mic contingent al forțelor 
aeriene (210 persoane), menit 
să efectueze misiuni aeriene 
pentru trupele coaliției din 
Irak. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al Guvernului, Yasu
hisa Shiozaki. decizia Londrei 
de a repatria o parte a tru
pelor britanice nu va avea

Yasuhisa Shiozaki (Foto: epa)

„un impact direct” asupra 
misiunii nipone, prevăzută să 
se încheie în iulie.
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• Teatru. Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu" 
din Petroșani susține, în 24 februarie, cu 
începere de la ora 18.00, spectacolele cu 
piesele „Astăzi jucăm Cehov" - adaptare 
după „Ursul" și „Cerere în căsătorie", de 
A.P. Cehov. (S.B.)

Hunedorenii, cercetați intens

MMIftSTtC: BALCANISM

Báse, Tari și va
lizele de bani
Tiberiu Stroia
tiberiu.slraia@infarniniedia.ro

Numai ce pomeni premierul Tări- 
ceanu numele Elenei Udrea pe pos
tul național de televiziune și se trezi un 

popor întreg martor la un meci de ping- 
pong în care, pe post de minge, făcea figu
rație o nenorocită de valiză plină cu bani. 
Cât despre cel care a aruncat prima valiză 
la fileu nu a fost altul decât bravul mariner 
Băsescu, acest domnul Goe al luptei anti- 
corupție care, an de an, rămâne repetentă.

■ Polițiștii au constatat 
în 2006 peste o mie de 
infracțiuni, cu 263 
peste media națională.

MlHAELA TăMAȘ 
mihaela.tamașginformmedia.ra

Deva - în timp ce la nivelul 
județului Hunedoara infracțiu
nile grave, cu violență, simt în 
scădere și se situează pe 
ultimele locuri, la nivel na
țional, lucrurile stau cu totul 
altfel. Conform unui raport 
anual întocmit de Eurostat, 
după țările baltice, România 
este țara cu cea mai mare pon
dere a agresiunilor cu deces. 
Astfel, 3,8 români din fiecare 
100.000 sunt uciși în fiecare 
an. Revenind la județul Hune
doara, „IPJ ocupă locul întâi

Sincer să fiu, un spectacol așa de 
grețos nu mi-a mai fost dat să văd de 

când blonda de la Cotroceni se scobea 
prin creier ca să-și amintească ce culoare 
avea biletul premierului. Iar ceea ce mă 
frapează este faptul că, după ce S-au 
„servit" niște acuzații atât de grave, gagiii 
ăștia de la DNA se fac că plouă. Cârîd, 
într-o țară cu adevărat democrată, 
declarațiile astea ar fi ridicat din paturi 
cohorte de procurori. Pentru că, băi, frate, 
ăștia doi cu „fețe de european" nu sunt 
nea Ion din capu' satului și țața Leana bici- 
clista supărați pe motiv de viol nereușit. 
Aici e vorba de șeful statului și premierul 
aferent! Oricum, scandalul Băsesciano- 
Tăricenesc mi-a demonstrat (a câta oară?) 
că trăim într-un stat oligarhic. Și că totul 
nu este altceva decât o luptă între 
grupurile de interese din jurul celor doi. Iar 
la mijloc suntem noi, ăștia cu statut de 
contribuabil la... valizele lor cu bani.

Minibursa generală a 
locurilor de muncă

Deva (I.J.) - AJOFM Hune
doara organizează mâine, 23 
februarie 2007, Minibursa ge
nerală a locurilor de muncă. 
Acțiunea se va desfășura în 
toată rețeaua teritorială a 
agenției, respectiv în Brad, 
Ilia, Deva, Simeria, Hune
doara, Orăștie, Călan, Hațeg, 
Petroșani, Petrila, Lupeni, 
Vulcan și Aninoasa, între 
orele 9,00 și 13,00. în urmă cu 
două zile, în evidența Agenției 
Județene pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Hunedoara 
erau înregistrate în total 2.116

Accidentată mortal de autobuz

Recuperat din munți
Petroșani (M.T.) - Un tânăr de 23 de ani, 

din Craiova, a fost recuperat de jandarmii 
montani și salvamontiștii din Parâng, după 
ce acesta s-a rătăcit în munți. Tânărul a 
vrut să ajungă la cabana Rusu, situată la 
aproximativ 8 km de stațiunea montană 
Parâng, însă, din cauza vremii nefavorabile 
și a ceții dense, tânărul s-a îndreptat în 
direcție opusă și s-a rătăcit. Acesta a fost 
găsit după aproximativ o oră în zona termi
nalului teleschiului pârtiei B, la 6 km de 
stațiune. “Din informațiile obținute telefo
nic de la persoana rătăcită s-a reușit identi
ficarea zonei probabile în care aceasta se 
afla. în momentul în care a fost găsit 
tânărul nu prezenta leziuni și nu s-a impus 
acordarea de îngrijiri medicale”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IJJ Hunedoara, 
sublocotenent Nicolae Răducu.

■ O femeie a fost 
strivită de un autobuz, 
la Hunedoara, în timp 
ce traversa strada.

Hunedoara (M.T.) - O
femeie de 35 de ani, din Hune
doara, a fost accidentată mor
tal de un autobuz, în timp ce 
traversa strada prin loc 
nepermis și fără să se asi
gure. Din spusele martorilor 
reiese că în momentul în care

5
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Aurarii au scăpat și de 
această dată de arest

Cititorii noștri pot vota 
prin SIVIS
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.

cuvÂffl. Vot prin
SMS

Jir-

Alba Iulia (M.T.) - Recursul 
declarat de Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara 
împotriva încheierii penale 
pronunțate la începutul aces
tei luni de Tribunalul Hune
doara, în dosarul „Aurul da
cilor” s-a aflat ieri pe rolul 
Curții de Apel Alba Iulia. Tri
bunalul Hunedoara a respins 
propunerea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara 
de arestare preventivă a cinci 
dintre inculpați.

„Curtea de Apel Alba Iulia 
a admis recursul declarat de 
Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara, a casat 
încheierea penală atacată 
privind propunerea de ares
tare preventivă a inculpaților 

la infracțiuni soluționate - 
1.403, cu 399 mai mult decât 
media la nivel național. Pe 
locul doi se situează persoa
nele cercetate, cu 346 persoane 
învinuite/ inculpate mai mult 
față de media pe țară. Cele 
mai multe infracțiuni sunt de 
furt și asta datorită pro
blemelor sociale și nivelului 
de trai scăzut cu care se 
confruntă județul nostru”, a 
declarat subinspector Bogdan 
Nițu, purtător de cuvânt al 
IPJ Hunedoara.

Și la decesele provocate de 
accidente rutiere, România se 
clasează printre primele zece 
state europene, însă acest 
lucru în condițiile în care 
gradul de motorizare la noi 
este cel mai scăzut din UE. 
Astfel, 23 din 100.000 de ro
mâni mor anual în accidente 

noi locuri de muncă. Cele mai 
multe oferte au fost depuse la 
unitățile noastre locale din 
Hunedoara - 746, Deva - 394, 
Brad - 192, Călan - 183, Hațeg
- 151, Orăștie - 150, Petroșani
- 104”, declară Vasile Iorgo
van, director AJOFM Hune
doara. Cele mai solicitate 
meserii sunt: confecționer- 
asamblor articole din textile, 
182; tehnician electromecanic, 
126; muncitor necalificat în 
construcții, 97; lăcătuș meca
nic, 84; ambalator manual, 70; 
zidar-roșar-tencuitor, 58.

s-a produs accidentul femeia 
vorbea la telefon și a traver
sat în grabă strada, la aproxi
mativ zece metri de trecerea 
de pietoni. Tragicul accident 
s-a petrecut în jurul orei 
14:00, pe bulevardul Dacia, 
din municipiul Hunedoara, în 
apropiere de hotelul Rusca. 
„Conducătorul unui microbuz 
marca Neoplan, Adrian B., 28 
de ani, din Boșorod, a sur
prins și accidentat mortal pe 
Monica P., de 35 de ani, din

Adrian Marcel Nistor, Iulian 
Ceia, Mihai Zerkula, Magda 
David și Mugur Niu Nedelcu 
și dispune rejudecarea pro
punerii de arestare preventivă 
de către Tribunalul Hune
doara”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Curții de Apel 
Alba, Cosmin Muntean. 
Curtea de Apel Alba Iulia tre
buie să-și motiveze decizia de 
astăzi, iar decizia scrisă tre
buie să ajungă la Tribunalul 
Hunedoara, care în termen de 
24 de ore va stabili și termenul 
de rejudecare. Se pare că doi 
dintre cei cinci inculpați au 
părăsit țara, Adrian Nistor la 
muncă în Belgia, iar Mugur 
Nedelcu și-a „luat zborul” spre 
Statele Unite ale Americii.

iPJ Hunedoara, primul pe țară la infracțiuni soluționate

de circulație. La nivelul 
județului Hunedoara, numărul 
persoanelor decedate în urma 
accidentelor rutiere este în 
scădere, în 2006, față de 2005. 
Când vine vorba de sinucideri, 
românii sunt mai puțin agre
sivi. România se află printre

Filme realizate de elevi
Deva (S.B.) - O nouă edi

ție națională a concursului 
de filme pentru elevi, ce fa
ce parte din programul 
educațional „Europa în 
liceu”, poartă, în acest an, 
genericul „România. Filmat 
în Europa”. înscrierile au 
început și ediția își așteaptă 
participanții. La concurs 
pot participa tineri din în
tregul județ, în echipe de 
câte trei persoane, care tre
buie să realizeze un film de
spre un subiect impus de 
organizator: Delegația Co

Hunedoara, care s-a angajat 
în traversarea străzii prin loc 
nepermis și fără să se asi
gure”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului 
de Poliție al Județului Hune
doara, subinspector Bogdan 
Nițu. în cauză s-a întocmit 
dosar penal sub aspectul in
fracțiunii de ucidere din cul
pă. Polițiștii continuă cer
cetările pentru a stabili cu 
exactitate împrejurările în ca
re s-a petrecut accidentul. 

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 împărtășiți 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: 
magdalena.serban@informmedia.ro
Cuvântul Liber și www.huon.ro vă vor ajuta pe 1 Martie, printr-o 
pagină specială, dedicată primei zile de primăvară, să ajungeți cât 
se poate de plăcut, la sufletele dragelor voastre.
Haideți să ne bucurăm împreună de frumusețile primăverii!

ultimele locuri în Europa, cu 
o rată de 12,8 sinucideri pe an 
la 100.000 de locuitori. Clasa
mentul este condus de baltici, 
unguri și de sloveni, cu peste 
20, și încheiat de greci, cu 
doar 2,8 sinucigași la 100.000 
de locuitori.

misiei Europene la Bucu
rești. Conținutul filmelor 
poate cuprinde de la tradiții 
românești până la orice 
situație specifică româneas
că ce trebuie promovată sau 
încurajată. înscrierile se pot 
face până în data de 23 mar
tie 2007. Juriul din acest an 
cuprinde nume sonore ale 
cinematografiei românești 
printre care și cel al lui 
Cristi Puiu. Pentru infor
mații suplimentare se poate 
contactă Direcția Județeană 
pentru Tineret Hunedoara.

■-«»a«. ’ : ' ■ ■■

întâlnire 
colocvială

Deva (S.B.) - Ieri, la Ca
sa de Cultură din Deva, a 
avut loc o întâlnire coloc
vială prilejuită de apari
ția unui nou volum sem
nat de poetesa Paulina 
Popa. Evenimentul, mo
derat de Angela Dumitru, 
a cuprins prezentări sus
ținute de scriitori și poeți 

| hunedoreni recunoscuți.

ÎUVAHIW-

SMS
Vot prin

CUC

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

și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU ia numărul 
0720/400555 (tanf normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nune

euraț vota pnn SMS 
cară «nen. ora 15

O parte din aurari au plecat în străm> e

ON
foto CL>

întrebarea săptămânii: Considerați 
că votul uninominal va îmbunătăți 
calitatea parlamentarului român?

Trimite SMS conținând cuvântul

mailto:tiberiu.slraia@infarniniedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1685 - S-a născut, la Halle, Georg Friedrich Händel, 
compozitor, Organist și violonist german (m. 1759), 

1821 - A încetat din viață scriitorul romantic englez 

John Keats (n. 1795),_______________

1925 - Mitropolia Valahiei a fost 

ridicată la rangul de patriarhie. 
Biserica ortodoxă română a 

devenit autocefală.__________________

1955 - A murit Paul Claudel, 
poet, dramaturg și eseist francez 

(n. 1868).______________________________

1965 - A încetat din viață Stan Laurel (foto) (Arthur 

Stanley Jefferson), actor american; a format alături 

de Oliver Hardy un cuplu comic celebru - Stan și 

Bran (n. 1B90).__________________

1997 - Savanțil britanici au anunțat că au creat, în 

premieră mondială, dona unui animal adult.

VREMEA
-4° vineri n.
minim -i. maxim

Prognoza pentru astăzi
Pe alocuri ploi (dimineață). Maxima va fi 

de 11°C, iar minima de -4°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Condiții de ninsoare slabă 

(dimineață). Maxima va fi de 1°C, iar mini
ma de -8°C.

Duminică. Cer parțial noros. Temperatura 
maximă va fi de 2°C. Minima va fi de circa 
-8°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ierarh Mucenic Policarp al Smirnei.

Calendar 'Romano-Catolic
Sf. Policarp, ep.m.

Calendar Greco-Catollc
S Policarp, ep.m.

ÍNTREBDPERI APĂ, HAZ, CURENT

Soluția Irrtegramel din numărul precedent 0-S-S-B - TRECĂTORI - OBOR - 

CUC - OL - LACAS - OVATE - TO - AGORA - SIP - IRITAT - R - CUB - OGARI - 0

- ANA - RAM - MC - ORA - ZA - RAREFIAT - MONO - NUCA - COLOS - SAȘI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 - 28 februarie. Cuvântul Liber vrea 
sâ*i  demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezteagá corect toate intégramele apărute tn această 
perioadă, realizează o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
dflpune-o In cutie yeriate CiNdbntul , până ti 8 
marte.
Extragerea va avea loc în 9 martie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din 10 martie.

CUVĂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!
f
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Nume.....
Prenume 
Adresa ... A
....................... Tel........................  
Localitatea.................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

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

&
F5

Berbec •

Aveți un program foarte încărcat. La serviciu, este posibfl 
să preluați o parte din sarcinile unui coleg. Puteți să faceți 
față cu succes tuturor problemelor.

Taur

Fiți atent cum vorbiți pentru că sunteți nervos și riscați să. 
fi{i înțeles greșit. Dacă vă păstrați calmul și înțelegeți, ve< 
avea numai de câștigat.

Gemeni

Sunteți foarte încrezător în forțele proprii șl puteți avea 
succes în afaceri. Sunt favorizate întâlnirile cu prietenii și 
călătoriile în interes personal-

Rac

Aveți succes în activitățile intelectuale șl reușiți să depășiți 
toate dificultățile. Este o zi bună pentru examene. Pe plan 
sentimental totul este în ordine.

Leu

S-ar putea să vă confruntați cu probleme financiare. Chiar 
dacă, tn rest, simțiți că vă merge excelent, gândiți-vă bine 
înainte de a trece la orice acțiune.

Fecioară

Aveți ocazia să obțineți câștiguri nesperate. Suht favorizate 
și călătoriile în interes personal. Aveți tendința să vă asumați 
prea multe riscuri.

Balanță

O persoană mai în vârstă vă propune o colaborare. Dacă 
vi se oferă ocazia să plecați într-o călătorie, nu ezitați. Puteți 
cunoaște viitori parteneri de afaceri.

Scorpion,

Sunteți nevoit să vă ocupați de probleme financiare mai^ 
vechi. Dacă vi se propune o colaborare, să nu refuzați. V# 
poate schimba viața total.

Săgetător

Faceți Impresie cu seriozitatea de care dațl dovadă și sunteți 
căutat pentru sfaturi. Puteți să vă faceți planuri pe termen 
lung șl Să vă gândiți la investiții.

Capricorn

Astăzi sunt favorizate planurile de viitor și investițiile finan
ciare. Este posibil să încasați banii de la o rudă apropiată 
pentru o lucrare încheiată recent.

I 
I 
I

I
I

Vărsător

VI se împlinește dorința de a schimba ceva în relațiile 
parteneriale Aveți încrederfițjp.fpftafe ^rapri; Vă sjiyțiți 
foarte bine la o întâlnire cu prietenii.

Pești
Aveți un succes deosebit în afaceri. Puteți să încheiați 
contracte și să semnați documente oficiale. Relațiile cu 
colaboratorii sunt foarte bune.

Energie electrică______________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:
8.00-14.00 în localitățile Gura Spinului și Breazova;
8.30-13.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.16, sc. A, B, 

C, D; zona Gara CFR (chioșcuri, depozitul Guller); 

14.00 - 17.00 în localitatea Hațeg, zona Piață.

Gaz____________ _________________ _ ___________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă______ ____________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 

Deva, între orele:
8.00-15.00 pe Strada I. Manila, blocurile A1, B1, C1, 

D1 și PT.26 B, în zona Tineretului.

RETETA ZILEI

Ștrudel cu dovlecel
Ingrediente: 200 g făină, 6 linguri de apă caldă, 1 

praf de sare, 2 dovlecei, sare, piper și nucșoară. 
Mod de preparare: Se frământă un aluat, separat se 

rad 2 dovlecei pe răzătoarea mai mare, se adaugă 

sare, piper și nucșoară praf (un vârf de cuțit) și 1 
lingură de făină. Se unge cu pensula înmuiată în ulei 

fiecare foaie de ștrudel, se pune dovlecelul ras, 
lăsând o margine de 2 cm de foaie fără umplutură

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s). 
0Cu: Catherine Bell 

8:55 Armonii în natură 

(doc., ep. 10, Italia, 
02004)

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

Primii pași spre Lună 
10:30 Lumea citește (r) 
1120 Puterea florilor (doc.) 
1130 Dănutz SRL - Super

market de divertisment
(r)

13:00 Zack și Cody, ce viață 

0 minunată! (ep. 8, 
comedie, SUA, 2005)

13:30 Desene animate. Club 

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

Meteo
15:00 Rețete delicioase (doc. 

0ep. 5, Anglia, 2005)
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Interes general.
17:45 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR

Poftă bună! sr*  .-.o

20:20 Stele de... 5 stele
21:50 Lost Naufragiații (s).

0Cu: Naveen Andrews, 
Emilie de Ravin, 
Matthew Fox, Jorge 
Garcia. R.: Jeffrey 

Lieber. J.J.Abrams, 
Damon Lindelof 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo 
23:20 între focuri (thriller,

SUA, 2006). Cu: Chazz 
Palminteri, Paul Walk
er, Cameron Bright 
Vera Farmiga. R.: 
Wayne Kramer

130 Mai mult decât bizar

0(ep. 7, doc SUA 
1997)

220 JumaM TVR (r) Sport.
Meteo

325 Puterea Sorter (ri 
330 Stele de... 5 safe« 

«5 hteres groart « 

525 Lunea dtejte « 
605 Jteuuri li tetei tn

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Doi bărbați și

0 jumătate (s, r) 
10:45 Familia Bundy (s, r) 
11:15 împrumut divin (film,

r)
13:00 Știrile ProTv 

1330 Meseriașii (r) 
14:00 Cucerirea Hollywoo-

0 dului (comedie, SUA, 
2000) Cu: Tom 
Wopat, Catherine 
Bach, James Best. R.: 
Bradford May 

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

Bergman 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Doi bărbați și 
0jumătate (ep. 4) 

18:15 Familia Bundy (s) 
18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

20:30 Ostaticul
(acțiune, SUA/Germa- 
nia, 2005). Cu: Bruce 
Willis, Kevin Pollak, 
Michelle Horn R.: Flo- 
rent Emilio Siri.
După ce familia lui 
Walter Smith, un con
tabil foarte înstărit, 
este luată ostatică, 
fostul negociator Jeff 
Talley este nevoit să 
reintre în scenă. însă 

jocul în care s-a impli
cat Jeff este unul 
foarte dur. Pentru a-l 
s*  pe fostul negocia
tor să le cedeze un 

DVD cu nformații ban
care secrete, criminalii 
răpesc familia acestuia. 

2236 Jason X (horroc, SUA 
□2002). Cu: Kane Hod- 

dte. Lexa Dorg, Kristi 
Angus. R.: James Isaac 

t>6 Uțtâ nud b nud 
2« Qsafcri ffkn r)

6:00 In gura presei cu

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

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

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

01999). Cu: Sara 

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

Gherghe
13:45 lama Leului (partea a

■ ll-a) (dramă, SUA, 
1997). Cu:.Patrick 

Stewart 
16:00 Observator 

17:00 9595, te învață ce să 
faci

18:00 Vocea inimii (serial,

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

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

20:30 Pierduți în timp
ta(thriller/SF, SUA, 2001). 

Cu: Judd Nelson, Janet 
Gunn, Jeff Kober, Mark 

Sheppard. R.: Christian 
Mdntire.
Pe 9 septembrie 1971, 
nava SS Tampa a 
părăsit New Jersey 
pentru o călătorie de 
trei zile în Bermude. 
72 de ore mai târziu, 
vaporul dispare în Tri
unghiul Bermudelor. 
Cu trecerea anilor, dis
pariția vasului devine 

un dezastru maritim 
învăluit în mister. 

2230 Hărțuirea (thriller,
?*  SUA 1994). Cu: 

Maryam d'Abo, Jay 
Underwood. R.: Dou- 
gias Jadcson

030 Observator (r)
130 Conois nteradw 
230tana Ierta (partea a 

fl-a) «

9:10 Vânătorii de comori (r) 
10:00 Tonomațul DP2 1130 
Lege și ordine: în fața juraților 

(r) 1225 0 lume nouă (doc., 
r) 13:00 Motomagia (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în 

Europa! Magazin interetme 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Cânepa, tradiție și meșteșug 
(doc.) 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Lecția de 
management. Secretele unei 
afaceri (doc.) 1835 Lege și 
ordine (s) 19:25 Ray Mears 
(doc.) 20:00 D'ale lui Mitică 
21:00 Ora de știri 22:10 Cam
pionatul de comedie 22:40 

Home made.ro 23:10 Coolmea 
distracției 0:10 60 și ceva (s) 
0:40 Ray Mears (doc., r) 1:10 
Tonomațul DP2 (r) 235 Locul 
faptei: surâsul Madonei (r)

630 Parker Lewis (film serial, 
Statele Unite aie Americii, 
1990) 7:00 Poză la minut (s) 
8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 

Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s) 12:00 
Look who is winning 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 13:20 Look who is 

winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (r) 1730 Naționala de bere 
1830 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:15 Film 
artistic 24:00 Justine (s)

11:30 Spitalul de urgență (r) 
1230 Terapie intensivă (r) 
13:30 Monștrii lui Brady (s) 
14:00 Taz-Mania (s) 1430 
Lumea Pro Cinema (r) 15:15 
Dispăruți fără urmă (r) 16:15 
Viața lângă Fran (r) 1645
Inamicul din adâncul (thriller, 
SUA 1997) 19OC Terapie 

intensivă (s) 2000 Entertain- 
ment News 2020 Dispăruți 
fără urmă 2130 Viața lângă 
Fian 2200 Saiuakxw ae sA- 
te (dramătanor SUA 20001 

0:15 Preții kiev® «er ’2)

6:00 Rebelde (r) 700 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Culoarea păca
tului (s). Cu: Reynaldo Giane- 
cchini 11:00 Pariul iubirii (s). 
Cu: Patricia Manterola 13:30 
Jurământul (r) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1530 Iubire de 
mamă (s, Mexic/SUA, 2005) 

17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 20:30 întoarcere la 

laguna albastră (romantic-, 
SUA, 1991) 22:30 O lume a 
fiarelor (s) 0:30 Jurământul (r) 
130 Poveștiri adevărate (r) 
230 Extravaganta Anastasia 
(r) 4:00 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (serial)

7:00 Camera de râs 7:30 

Dragoste și putere (r) 830 
Sport, dietă și o vedetă (r) 
9:00 Levintza prezintă (r) 
10:00 A! 7-iea cer (s, r) 11:00 

Tele RON 1230 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Grăsanul și băiețelul (dramă, 
SUA, 1989) 16:25 Al 7-lea cer 
(s) 17:25 Dezastre în lumea 

sportului 18:00 Focus 19:30 
Camera de râs 20:00 CSI - 
Investigații (s) 2100 4400 (s). 
Cu: Joel Gretsch, Jacqueline 

McKenzie 22:00 Trădați in 
dragoste 2300 Pe muchie de cu
țit (thriller, SUA, 1990) 130 
Focus (reluare)

7:00 Videoclipuri 9:00 Raco
larea (film artistic, acțiune, 
România, producție 1985) 
11:00 Ne privește. Talk- 
show pe teme sociale 12:00 
Știri 13:05 Euromaxx 13:35 

Fabricat în Germania 14:35 
Lumea cărților 1535 Hobby 
Mix 16:00 Essentze (reluare) 
17:00 Vis de vacanță. Emi
siune de turism 1730 Pasul 
Fortunei 194X) Știri 1920 
Hobby Mix 20:00 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 
2200 High Lrfe. Cu Monica 
Stan 2300 Cinema Blitz 

2400 Vedetele se întreabă 
■reluare'

06.30-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

1045 Steakh - Perimi nvizH 

(acțiune, SUA 2005) 1245 
Vacantă oi famata Johamn 

(comedie. SUA 2004). 1425 
Oameni și oameni (dramă. 
Franța, 2005). 1630 Ntțxfeon 

Dynamite (comedie, SUA
2004) . 18:00 Ike: Ziua Z (ac
țiune. SUA 2004). 1930 One- 
mii dnema, cinema 2000 Ctr- 
sa dm Haz d (acțiune, SUA
2005) . 21:50 Suspectul Zero 

(thriller, SUA 2004)2330 
Steaîth - Pericol riwdbi (acțxme, 
SUA 2005). 130 Când adafert 

minte (dramă, SUA 2005)

9:10100% (r) 1030 Deschide 
lumea 1320 EU, România 
14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 1500 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:45 Editorii Realității 1800 
Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei Cu Răzvan 

Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 

21:00 21:50 Prima ediție 
2200 Tănase și Dinescu 2300 
Ultima oră 2400 Realitatea d^ 
la 24:00 A 

9.00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Motoci
clete americane 11 DO Con
fruntări și fiare vechi 12£0 ftegă 

construcțiilor. Jet Blue Tem»- 
nal 5 - JFK1300 O pradă mor
tală 1400 Jafuri imposfafe 

1500 Cum se fabrică rfeuse 
lunuri? 1600 Cusa 1700 Au
tomobile americane recond|b- 
nate 1800 Motoodete aA 
cane 1900 Vânători de mtea 
2000 San Francisco Shark Tart 
2100 Zece metode dea post
ea sfâșitri horii 2200 Medun 
la locul crimei 2300 Garați 
global 2400 istoria martor 

orașe: tundra, Maw Yorir

made.ro


vineri, 23 februarie 2007

Om (CPJ - Rartni cunoscătorii limbii engleze, slte- 
ui kioarcl sl ofere o variantă plauzibilă tn vederea 
dezlegării enigmei ce învăluie biografia Iul Willlam 
Shakespeare.

înmatriculări puține în județ

Amplasarea aparatelor radar tn data de 
23.02,2007:,
- DN 7: Illa - Zam - limits Jud. Arad;
■ BN 66: Biela - Cilan - Bretea Romani;
- Deva: B-dul Decebal, Galea Zaranduiui, str. Horta ?i 
Mihai Emlnescu.

■ Până acum, numărul 
mașinilor aflate la pri
ma înmatriculare a fost 
de aproape 30.

Clara Râs___________________
clara.pas9inf0rmmedla.ro

Deva - Mai toate au fost 
mașini noi, autohtone sau din 
import, a declarat Nicolae 
Marin, șeful Serviciului în
matriculări Auto Deva. „Ma
șinile second-hand din stră
inătate au fost aduse anul tre
cut. în perioada noiembrie- 
decembrie 2006 am făcut de 
trei ori mai multe înma
triculări de mașini decât în 
perioada similară a anului 
2005. Cred că au fost cu 1000 
de mașini în plus, față de 
perioada de referință”, a 
adăugat șeful Serviciului în
matriculări Auto.

în 2006, la nivel național, 
conform datelor APIA, o 
treime din cele 109.619 mașini

Mașinile second-hand din străinătate s-au vândut bine la finele 
anului trecut
second-hand cumpărate au 
fost importate în trimestrul al 
IV-lea al anului. Importurile 
pe acest segment au crescut 
cu 47% față de 2005. în parcul

auto al României au intrat 
anul trecut circa 30.000 de 
mașini VW, 23.074 Opel și 
14.696 Ford, toate „la mâna a 
doua”.

Hunedorenii care au cum
părat în acest an o mașină 
nouă sau una din străinătate 
au fost obligați, conform 
prevederilor Codului Fiscal, 
să plătească taxa de primă 
înmatriculare. Suma încasată 
în județul Hunedoara cu titlu 
de taxa specială pentru auto
turisme și autovehicule, în 
perioada 1 ianuarie ■ 21 fe
bruarie, este de 323.030 lei, 
informează Direcția Generală 
a Finanțelor Publice Hune
doara.

„Plata taxei se face la Tre
zorerie. în județ toate uni
tățile dispun de un program 
pe calculator. Proprietarul 
declară pe propria răspundere 
caracteristicile mașinii, iar 
programul calculează taxa ce 
trebuie achitată. După efec
tuarea plății, proprietarul se 
prezintă cu chitanța la Servi
ciul înmatriculări”, a declarat 
Lucian Heiuș, directorul Di
recției Generale a Finanțelor 
Publice Hunedoara.

sjMIBRKW “ " - ► v . ..

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

1.8800

0.7000
0.7000

■»

1,45 
0

______________0,53
47.2000 -0,63
0.1040 2,97
3.2000 -0,31
3.3600 0,90

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Deceba!, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel 
221277.

w v v*.’J vV# v

Preț Variație 
închidere (lei/acț) (96) 

0.5950 -1,65
3.3100 -0,90

22.6000 0,44

Primele burse private

IMPACT 
BIOFARM 
ANTIBIOTICE 
TEL_______
ROMPETROL

■ Două burse private 
sunt puse la dispoziția 
elevilor de clasa 
a Xll-a.

Ina Jurcone__________________
ina.jurconefinfennmedia.ro

Deva - Elevii claselor a XII- 
a de la Colegiul Economic 
„Emanoil Gojdu” Hunedoara 
și de la Colegiul Tehnic 
,81rig®re Moisil” Deva pot 
aplica în cursul zilei de mâi
ne, de la ora 11, pentru două 
burse private de studii oferite 
de firma Infocenter din Deva. 
„Bursele sunt oferite pentru

trei luni de zile și se ridică la 
echivalentul salariului minim 
pe economie. înscrierea se 
poate face vineri, de la ora 11, 
la Colegiul Tehnic „Grigore 
Moisil” din Deva. Atunci se 
va stabili următoarea întâl
nire care va avea loc în 
cursul săptămânii viitoare și 
care va reprezenta o primă 
preselecție a candidaților”, 
precizează Mihai Sîrbu, pa
tronul firmei. în urma prese- 
lecției se vor alege 10 posibili 
candidați care vor susține 
teste practice și interviuri. 
Doi dintre cei mai buni vor 
primi bursa de studii și posi
bilitatea de angajare pe o pe-

Doi elevi hunedoreni vor primi burse private

rioadă de șase luni la firma rite sunt primele de acest tip 
ofertantă. Bursele private ofe- în județul Hunedoara.

Bispuniam cititorilor
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Reguli de tratament la Baia Sărată

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 8 5 i 6
bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel

1 8 5 7 2
6 2 9 5
5

4
1
3

7 8
2 5 1

8 1 7 5 2 6
5 2 6 3

încât fiecare 

număr să 
figureze 0

5 9 7 8:2
6 4 9 3

singură da
tă De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de‘la 1 

la 9 trebuie 
să figureze 

0 singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale

4 2
3

6
2

8 5
1 8

2
2

4 3

3

1

1
8 2 3
6

2 8 6 9
celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

5 1 4
6 7 5 9

Deva (I.J.) - Traian Lehaciu 
suferă de mai multe boli, 
printre care poliartrită reuma
tică seropozitivă gradul IV, a- 
nemie cronică secundară, car
diopatie ischemică și altele. A 
fost internat la Baia Sărată de 
unde s-a externat în cursul a- 
cestei săptămâni. El este 
nemulțumit de faptul că, pe 
toată perioada internării nu 
a putut beneficia de anumite 
tratamente. „Vreau să întreb 
de ce la etajul IV, secția de 
reumatologie a Spitalului Baia 
Sărată, bolnavii nu au dreptul 
la aceleași tratamente ca la 
celelalte etaje, ca de exemplu 
bazin, ultraviolete, masaj?”

Ne-am adresat în acest sens 
directorului Spitalului Ju
dețean Deva, dr. Dan Florea: 
„Secția de reumatologie de 
acolo are un alt regim decât 
cea de interne. Sunt două 
secții diferite cu circuite se
parate. La reumatologie nu 
sunt indicate toate celelalte 
proceduri de care beneficiază 
cei de la interne. El nu poate 
să facă acolo ce tratament își 
dorește, ci doar ceea ce îi reco
mandă medicul la care este 
internat”.
Taxa de timbru

Ioan Filip din Deva dorește 
să afle legea în baza căreia o

Asociație de Proprietari este 
scutită de plata taxei de tim
bru, atunci când se constitu
ie parte într-un proces, în 
instanță.

Răspunsul SPLAS Deva: 
„Actul normativ în baza 
căruia Asociația de propri
etari este scutită de plata ta
xei de timbru este Legea 
nr. 146/1997 - art.24 literele „s” 
Și >,Ș”-

NOTĂ: CL vă răspunde. 
Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția 
să fie semnate și să aibă spe
cificate adresa și numărul de 
telefon ale semnatarului (a- 
cestea din urmă nu vor fi

Fără taxă in instanță
publicate, fiind necesare doar 
pentru redacție). Nu se iau în 
considerare scrisorile ano
nime! Adresa noastră este: 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 
37 A (clădirea Gepromin), spe
cificați pe plic: „Cuvântul ci
titorului”. Scrisorile pot fi 
trimise și prin e-mail, la 
adresa adrian.salagean@infor- 
mmedia.ro.

HUON lansează serviciul de blog

începători

5489761 23

796 1 32845

2 1 3 5 4 8 9 7 6

¡4 21865739
¡965317482

;3 87429561
'174653298

832791654

6 59284317

Avansați

9 4 2 7 1 6 3 8 5

1 7 6 3 5 8 2 9 4

5 3 8 9 4 2 6 7 1

4 8 5 6 9 7 1 2 3

7 9 1 2 3 5 8 4 6

6 2 3 1 8 4 9 5 7

2 5 9 4 6 3 7 1 8

3 1 4 8 7 9 5 6 2

8 6 7 5 2 1 4 3 9

9 Din ce în ce mai 
multe persoane se 
întreabă: ce este un 
blog, la ce bun?

Deva (C.M.) - Un weblog 
(prescurtat de obicei blog) 
este o publicație web, jurnal 
online ce constă în primul 
rând din articole periodice (în 
ordine cronologică inversă). 
Dacă la început weblogurile 
erau actualizate manual, cu 
timpul au apărut unelte care 
să automatizeze acest proces 
și care le-au făcut accesibile 
publicului larg, iar utilizarea 
unui astfel de software bazat 
pe navigator este acum un 
aspect obișnuit al blogging- 
ului. Scopul blogurilor vari
ază foarte mult, de la jurnale 
personale la arme ale cam

paniilor politice, ale pro
gramelor media sau instru
mente de marketing ale di
feritelor companii.

De asemenea, ele variază și 
în funcție de autor - de la 
unul singur la o comunitate 
întreagă. Multe bloguri per
mit vizitatorilor să lase 
comentarii publice, care pot 
conduce la o comunitate de 
cititori centrată în jurul 
blogului; altele nu sunt inter
active.

Totalitatea weblogurilor 
este denumită de obicei blo- 
gosferă.
Jurnal online

Dincolo de această defi
niție, esența unui blog este că 
in acest jurnal web” perso
nal poți scrie orice dorești: 
gânduri- linkuri, comentarii

despre actualitate, sau orice 
îți trece prin cap la un 
moment dat, este la libera ta 
alegere. Avantajul blogului 
este că nu e necesar să 
cunoști programare web, 
practic cu o simplă înregis
trare îți creezi un cont de uti
lizator, primești o parolă și 
poți să începi să îți publici 
mesajele imediat.

în România, dintre cei care 
scriu un blog, 75-80% sunt 
bărbați, restul de 20-25% fiind 
femei. în ceea ce privește 
vârsta, jumătate dintre autori 
au 20-29 de ani, iar proporțiile 
celor peste 30, respectiv peste 
40 sunt câte 8-10%, conform 
unui studiu realizat de tim- 
soft.ro.

Hunedoara Online își lan
sează propriul serviciu de 
blog. disponibil la adresa

http://blog.huon.ro, al cărui 
grup țintă este comunitatea 
de cititori locali ai portalului. 
Serviciul este ușor de folosit 
și de aceea poate deveni într- 
un timp scurt îndrăgit în rân
dul internauților hunedoreni.
Blogeri români celebri

Poate unul dintre cele mai 
de succes bloguri românești 
este cel al jurnalistului 
Cătălin Tolontan (www.to- 
lo.ro) de la Gazeta Sportu
rilor, blogul acestuia fiind 
accesat de 200.000 de vizita
tori lunar.

Alte personalități româ
nești care activează pe blog 
sunt Florin de la HI-Q 
(www.hiq.ro/ blog/florin/), 
George Copos, patronul echi
pei de fotbal Rapid București 
(http: //copos.fzr.ro).

clara.pas9inf0rmmedla.ro
ina.jurconefinfennmedia.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
soft.ro
http://blog.huon.ro
http://www.to-lo.ro
http://www.hiq.ro/
file:////copos.fzr.ro


Oamenii cu „oase de sticlă"• Microbuze. Un nou lot de 25 de 
microbuze școlare, dintr-un necesar de 40 
de mașini de acest gen, ar putea sosi în 
județul Hunedoara în lunile septembrie- 
octombrie ale acestui an, a declarat pre
fectul Cristian Vladu. (M.S.)

• Lansare de carte. Scriitorul Gligor 
Hașa va lansa, astăzi, ora 17.00, în sala 
Restaurantului „Bachus" din Deva, o carte 
de parodii, fabule, pamflete, cântece ale 
străzii, epigrame și panseuri politice, 
înmănuncheate sub titlul „De toate pentru 
netoți, de-a greața politică". (S.B.)

Bilanț
Hunedoara (C.B.) - 

Contul de execuție al 
bugetului Consiliului 
Local al municipiului 
Hunedoara a cuprins ve
nituri totale de peste 45 
de milioane de lei pe 
primele 11 luni ale anu
lui 2006. Din impozitele 
și taxele de la populație 
s-au strâns peste 3 mili
oane lei, din taxa asupra 
mijloacelor de transport 
453.000 de lei, din impo
zite teren 722.000, din 
impozite clădiri persoa
ne juridice peste 
4.700.000 de lei, iar din 
încasările din amenzi 
270.000 lei.

Protecție civilă
Hunedoara (C.B.) - Pe 

linie de adăpostire 
există la ora actuală în 
municipiul Hunedoara 
șase adăposturi special 
construite, care au fost 
întreținuțe con iț nor- 
melor existente. In ur
ma activității de rein- 
ventariere a spațiilor 
din subsoluri ce se pot 
amenaja ca adăposturi 
simple, au fost identifi
cate 120 de subsoluri că
rora li s-au întocmite 
fișe tehnice. Adminis
trarea acestora revine 
exclusiv Asociațiilor de 
Proprietari.

i Proiect 
l ecologic
: Deva (M.S.) - O- dele- 
; gație formată din 

: consilieri din Valea 

; Jiului și reprezentanți 
î ai Consiliului Jude- 

; țean Hunedoara a 

: vizitat Austria și Un- 

; garia și urmează să 
i plece și în alte țări 

1 din Europa, pentru a 
i selecta modelul celui 

: mai eficient deponeu 
i ecologic ce ar putea 

: fi construit în Valea 
i Jiului. Trei firme au 

; fost preselectate 

: pentru amenajarea 

; unui deponeu eco- 

j logic în Valea Jiului.
i Cele trei firme își 

: prezintă realizările 

; din practică prin 

; aceste vizite în 

: străinătate făcute de 

; aleșii locali, pe chel- 

: tuiala societăților 
i competitoare.
; în proiectul

i deponeului ecologic, 

; care se ridică la circa 

: zece milioane de 

: euro, sunt implicate 
j .toațe cele șase

primSni din'Valea

: Jiului, dar și Consiliul 
; Județean, fiind vorba 
j despre un parteneri-

> at public-privat.
i Autoritățile locale

; vor pune la dis-
: poziție terenul pe 

; care va fi ridicată 

: groapa ecologică de 

: gunoi, adică 20 de 

; hectare, în timp ce 

: investitorul ar trebui 
; să aloce fondurile.

■ Doi hunedoreni suferă 
de o maladie care 
afectează un pământean 
dintr-un milion.

Tiberiu Stroia________________
1iberiu.strolaeinformmedla.ro

Rapolt - Avea șapte ani 
când o fractură „iscată din 
senin” i-a schimbat cursul 
vieții. Așa poate începe po
vestea terifiantă a hunedo- 
reanului Florin June care, în 
1981, este diagnosticat de me
dici cu una dintre cele mai 
rare boli de pe Pământ: ma
ladia Lobstein sau „boala 
oaselor de sticlă”. Boala i-a 
fost transmisă genetic de 
către tatăl său Iosif June, 
care, de zeci de ani, purta cu 
el acest cumplit stigmat.
23 de fracturi în 4 ani

Am făcut ultimii pași din 
viața mea la vârsta de șapte 
ani - își începe povestea Flo
rin. „Alergam, când piciorul 
drept mi s-a rupt pur și sim
plu. Am fost transportat la

cate, într-o singură zi, de către Poliția 
Rutieră Hunedoara, acelor șoferi care
au încălcat regulile de circulație pe 
drumurile publice. Șase permise de con
ducere au fost suspendate, iar un certi
ficat de înmatriculare a fost reținut.

Florin June (Foto: cl)

Trei orașe
A

■ Deva, Hunedoara, 
Simeria, cuprinse în 
proiectul comun de 
urbanism al zonei.

Deva (M.S.) - Proiectul 
planului de urbanism comun 
pentru orașele Deva, Hune
doara și Simeria este în plin 
proces de realizare, autorită
țile estimând că documentul 
va putea fi finalizat până în 
trimestrul doi al acestui an. 
Proiectul a fost inițiat de Con
siliul Județean (CJ) Hune
doara și este executat de un 
colectiv de specialiști ai Po
litehnicii din Timișoara. El 
încearcă să aducă la stadiul 

spital unde medicii care 
încercau să-mi pună piciorul 
în ghips mi-au provocat o altă 
fractură. în scurt timp aveam 
să aflu că am coase de sticlă> 
și că nu am voie să mai calc 
pe picioare”, își amintește cu 
tristețe în glas Florin.

Din nefericire însă, coșma
rul hunedoreanului de-abia 
începuse. „Pentru că organis
mul meu nu asimila calciu, 
oasele mele erau foarte moi. 
La cea mai mică mișcare îmi 
rupeam câte ceva. Uneori mă 
trezeam din somn cu dureri 
foarte mari. Imediat îmi dă
deam seama că piciorul meu 
se fracturase. Cea mai grea 
perioadă a fost între 10 și 14 
ani, când am avut nu mai 
puțin de 23 de fracturi. Viața 
mea era un adevărat Iad”, 
spune tânărul.
Telefonul, oferit gratis

De la vârsta de 18 ani, 
Florin nu a mai avut nici o 
fractură. Dar nici nu a mai 
pus picioarele pe pământ. 
Trăiește într-un cărucior cu 
care mai iese uneori la plim- 

într-unul singur
de „oficial” o posibilă zonă 
metropolitană formată din 
cele trei orașe, după ce fir
mele au luat-o, practic, înain
tea autorităților, dezvoltân- 
du-și spațiile de producție în 
extravilan, unde terenul a 
fost mai ieftin. Utilitatea for
mării unei conurbații este e- 
vidențiată clar de conducerea 
Consiliului Județean Hune
doara, care apreciază că în 
acest fel zona se va dezvolta 
din punct de vedere econo
mic.

„Punerea în practică a 
proiectului va fi avantajoasă 
și prin prisma atragerii de 
fonduri structurale europene. 
După cum se știe, un proiect

Iosif June (Foto: CL)

bare prin sat. „Nu mă vizita 
nimeni, așa că am început să 
citesc. Până la 18 ani citisem 
toate cărțile din biblioteca 
comunală. Este groaznic să 
nu ai cu cine schimba o vor
bă. De aceea am căutat mereu 
să fac lucruri care să-mi 
aducă vizitatori. îmi amintesc 
că prin 1991, când țăranii 
aveau nevoie de acte pentru 
proprietate ce trebuiau bătute 
la mașină, am lipit afișe prin 
comună în care anunțam că 
fac acest lucru fără să cer 
nimic. Am fost asaltat de oa
meni pe care nu-i văzusem în 
viața mea și eram în al 
nouălea cer de fericire. Apoi, 
pentru că beneficiam de 100 
de f minute gratuite la tele-; 
fonuj fix. am amințat^că'- 
oricine din sat a±e de dat un 
telefon o poate face de la 
mine fără să plătească. A fost 
iarăși o perioadă în care 
oamenii veneau în casa mea”, 
spune Florin.

destinat mai multor comu
nități aduce puncte în plus, 
comparativ cu unul care se 
adresează doar unei loca
lități”, a afirmat vicepreșe
dintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Dorin Păran.

înființarea de zone metro
politane a devenit o temă 
principală ce este abordată la 
nivel național între condu
cerile unor județe sau loca
lități învecinate, datorită 
avantajelor menționate.

Sunt cunoscute deja zonele 
metropolitane Constanța (14 
localități), Oradea, Galați- 
Brăila, Brașov, iar județe ca 
Arad, Bacău, Suceava, Sălaj 
și Argeș cochetează cu ideea.

Astăzi, la cei 33 de ani ai 
săi, Florin pare împăcat cu 
boala sa. își dorește doar ca 
oamenii să-l înțeleagă și să 
nu-1 mai privească așa, ca pe 
un blestemat. Cât despre tatiUg 
său, acesta a scris un voluflB 
de poezii pe care l-a publicat 
și de pe urma căruia speră să 
obțină 800 de euro. Bani nece
sari pentru un tratament la 
ochii care încet-încet încep să 
se stingă.
Nouă cazuri pe an

Potrivit medicilor, în Ro
mânia se nasc, anual, în 
medie, circa nouă copii care 
suferă de „boala oaselor de 
sticlă”. în prezent, 2.700 de 
copii sunt afectați de această 
boatf^număniF celor veifc 
sunt luați în evidență este a& 
aproximativ 100. Cincispre
zece dintre aceștia au necesi
tat intervenții operatorii la 
aproape toate oasele mem
brelor.

Protecție
Deva (M.S.) - Ambasa

dorul României la 
UNESCO a cerut Guver
nului să se implice în asi
gurarea protecției necesa
re pentru monumentele 
istorice aflate pe lista or
ganizației internaționale. 
Nicolae Manolescu atrage 
atenția că „protecția com
portă mai puțini bani de
cât recuperarea unor va
lori furate sau dispă
rute”, făcând referire la 
cazul brățărilor dacice 
din aur sustrase din sittil 
Sarmizegetusa Regia din 
Munții Orăștiei.

Radioclub hunedorean nou

(Foto: T. Manu)

Fii reporterul cotidianului nostru!7

Deva (H.A.) - După aproape doi ani de 
absență, radioamatorii hunedoreni își fac din 
nou apariția cu un radioclub nou-nouț. La 
începutul acestui an s-a înființat un nou 
radioclub de drept privat, sub titulatura YO 
HD ANTENA DX GRUP. Membrii fondatori 
ai noului radioclub sunt 10 radioamatori din 
Deva și Hațeg. Pe lângă ei mai funcționează 
30 de membri radioamatori cu indicativ de 
emisie-recepție și 42 de membri fără indica
tiv care, după câteva examene, vor fi și ei 
membri cu drepturi depline. Clubul are 
revistă proprie, YO/HD Antena, ajunsă cu 
numărul 127 din martie 2007 la al 11-lea an 
de apariție neîntreruptă. „Vrem să demon
străm utilitatea publică a radioamatorismu
lui. Pentru a convinge, duminică vom 
prezenta, la sediul Primăriei Călan, o mașină 
de teren greu, complet echipată pentru uti
lizarea ca centru mobil de comunicații, inter
venție de primă urgență și acordare de prim 
ajutor medical în situații de urgență”, afirmă 
secretarul radioclubului, Adrian Voica, 
YO2BPZ.

■ Pentru fotografia și 
știrea publicate în 
ziarul nostru primești 
un pol.

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

Ai acum șansa 
CUVAMJ1 ca p°zele tale Liocrr sg apară în 
ziarul nostru! Poți deveni 
reporter Cuvântul liber tri- 
mițându-ne prin e-mail 
pozele, împreună cu o scurtă 
explicație despre evenimentul 
la care ai fost prezent. 
Fotografia făcută de tine va 
apărea, alături de numele tău, 
în paginile ziarului nostru, 
după ce noi vom verifica 
știrea dată de tine. Ai astfel 
ocazia să devii reporter 
Cuvântul liber, în adevăratul

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

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

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

adresa de e-maiJ cuvan- 
tul@informmedia.ro, de pre
ferință în format JPEG, ală
turi de câteva rânduri care să 
cuprindă informații privind , 
ce s-a întâmplat, locul (loca^U 
litatea, strada), precum 
data (ziua, ora). De asemenea, 
trece la subiectul e-mail-ulut 
„Reporter Cuvântul”, pentru 
ca informațiile trimise de tine 
să fie tratate cu prioritate. 
Autorul fiecărei fotografii sau 
știri publicate în Cuvântul 
liber va fi răsplătit de ziar cu 
un pol (20 lei).

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

1iberiu.strolaeinformmedla.ro
mailto:cuvan-tul@informmedia.ro


CUVA» mul pas spre Olimpiadă
S P R T p ■ Alexandra Leucă a 

ocupat locul V la 
Grand-Prix-ul de la 
Tourcoing (Franța).

Ciprian Marinuț
clprlan.marinutfllnfarmiiiedli.ro

• Arbitri. Partida dintre Dinamo și Jiul, 
care va avea loc luni, de la ora 20.45, va 
fi arbitrată de Victor Berbecaru, ajutat de 
Aurel Onița și Irina Marț. Observa- 
tori:Doru Neagu, George lonescu. (V.N.)

Nou director tehnic la Cetate
Deva (C.M.) - Antrenorul Nicolae Ralea a 

bătut palma, ieri, cu Marian Muntean, 
finanțatorul clubului Cetate Deva, și va fi 
noul director tehnic al handbalistelor devene, 
cel puțin până la finalul campionatului. „L- 
am adus pe domnul Ralea pentru a încerca 
să realizăm pe ultima sută de metri a campi
onatului obiectivul pe care ni l-am propus la 
început, respectiv participarea într-o cupă 
europeană. Sper ca noul antrenor să schimbe 
modul de gândire al jucătoarelor și ati
tudinea lor față de joc, pentru că șanse de a 
acumula punctele necesare mai sunt. 
Viitorul echipei Cetate depinde de rezultatele 
noului antrenor. Dacă prindem o cupă euro
peană voi continua să finanțez echipa, dacă 

^hțu mă retrag”, comenta Muntean. Nicolae 
^n<talea a jucat handbal la națională în gene

rația din care au mai făcut parte Cristian 
Gațu și Cornel Oțelea, a antrenat mulți ani 
echipe din Pitești și Găești, iar de câțiva ani 
nu a mai avut nici un angajament.

Deva - Luptătoarea Alexan
dra Leucă, legitimată la CSS 
Deva și Rapid București, este 
din ce în ce mai îndreptățită 
să viseze la o calificare la 
Jocurile Olimpice. Aflată în 
primul an de juniorat, Ale
xandra Leucă (18 ani) a reușit 
un concurs foarte bun la 
Grand Prix-ul de senioare de 
la Tourcoing din Franța, 
demonstrând că este talentată 
și că nu are trac în 
luptătoarelor mature.
Aproape de medalie

Sportiva antrenată de Suraj 
Moravan a participat, săptă
mâna trecută, cu naționala de 
lupte a României la un sta
giu de pregătire la Lille, ală
turi de echipele Franței, Nor
vegiei și Algeriei. La finalul 
cantonamentului, Leucă a

fața

• 1 k
rni

DSJ Hunedoara are site
Deva (C.M.) - Direcția pentru Sport a Ju

dețului Hunedoara are de ieri site pe inter
nei care se dorește a fi un nou și interactiv 
instrument de relații cu cluburile, sportivii 
și publicul. Site-ul www.dsjhd.smart.ro oferă 
multe informații interesante despre legis- 

.a din domeniul raportului, despre.struc- 
a și atribuțiile DSJ Hunedoara, precum

și o evidență a bazelor sportive și a clubu
rilor și asociațiilor din județ. în plus, site-ul 
Direcției pentru Sport a Județului Hune
doara prezintă calendarul anual și săptă
mânal al competițiilor, oprtunitățile de fl- 

| nanțare a unor concursuri și manifestări și 
alte informații utile. „Site-ul nu este încă 
sută la sută funcțional, dar în scurt timp 
toate rubricile vor avea informații actua
lizate. Sperăm ca prin acest site să asig
urăm o informare cât mai exactă despre 
activitatea noastră și în legătură cu com
petițiile care au loc în județ”, afirma Ma- 
rius Simina, expert la DSJ Hunedoara.
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(Foto: CL)Alexandra Leucă și antrenorul Suraj Moravan 

concurat la Grand Prix-ul de 
la Tourcoing și a ocupat locul 
V la categoria 59 kg în fața 
unor adversare puternice și 
mult mai experimentate, din 
19 țări ale lumii. în primele 
două tururi, sportiva de la 
CSS Deva le-a învins la 
puncte pe reprezentantele na
ționalelor din Spania și Por
tugalia. în turul III, în me
ciul decisiv pentru calificarea

în finală, Leucă a pierdut 
după o partidă foarte echili
brată în fața experimentatei 
sportive Smolyakova (32 de 
ani) din Rusia care avea să 
câștige medalia de argint a 
competiției.

Din păcate și în finala pen
tru locurile 3-5, Leucă a fost 
învinsă la puncte (0-1 și 0-2) 
de Bokhan din Belarus. 
„Chiar dacă nu a luat medalie

rezultatul Alexandrei e exce
lent. Concursul a fost cotat la 
nivel de Campionat Mondial 
de senioare, întrucât printre 
concurente au fost medaliate 
olimpice, mondiale și euro
pene din 26 de țări, așa că 
performanța Alexandrei care 
e junioară e deosebită”, co
menta Suraj Morava, antre
norul sportivei. „Condițiile de 
pregătire din cantonamentul 
din Franța au fost incompa
rabil superioare celor din 
țară. Totuși, cea mai mare 
contribuție la performanțele 
mele o are antrenorul Suraj 
Moravan căruia îi mulțumesc 
pentru că a fost întotdeauna 
alături de mine”, afirma Leu
că, componentă a lotului 
olimpic de junioare.

în luna martie, sportiva de 
la CSS Cetate va participa la 
un nou concurs internațion
al în Lituania și dacă va lup
ta la fel de bine ca în Franța 
are șanse mari să facă puncte 
la concursurile preolimpice 
din acest an și din 2008 care 
îi pot asigura calificarea la 
Jocurile Olimpice de la Bei
jing din 2008.

Jiul a primit drept de joc
■ Liga Profesionistă de 
Fotbal a hotărât că 
„minerii" nu mai au 
datorii către olteni.

să plătească Univer- 
Craiova suma de 
de dolari. „Chiar 

Sandu a declarat că

Valentin Neagu 
vdentln.Maguflln1onnmedla.ro

Deva - Conducătorii echipei 
Jiul au precizat ieri că au 
primit un răspuns pozitiv din 
p^teă'.^igii 
Fotbal, privi 
echipei Ia meciul cu Dinamo, 
din cadrul etapei a XX-a a 
Ligii I, de luni, de la ora 20.45. 
Aceștia au precizat că oficialii 
Curții de Arbitraj pentru Fot
bal au făcut o mare greșeală 
când, în luna decembrie a

anului trecut, au decis că Jiul
trebuie 
sității 
150.000 
Mircea
cei de la CAF au comis multe 
erori și, între timp, cei care 
au luat decizia că trebuie să 
plătim au fost destituiți. Noi 
am considerat că nu avem 
nicio datorie și am cerut LPF 
să reanalizeze cazul. în urma 

de- ¡pererii noastre, LPF a. decis spus că, gupă ce au pierdut 
litigiul cu clubul, fotbaliștii 
Ciprian Dinu și Constantin 
Borza au fost rechemați ieri 
la lot de antrenorul Marin 
Tudorache. Aceștia s-au 
adresat Comisiei de Disci
plină pentru a deveni liberi 
de contract, dar cererea lor a

să suspende hotărârea aată de 
CAF, iar noi am primit drep
tul să ne prezentăm la me
ciul cu Dinamo. Nu avem 
însă dreptul să facem trans
feruri”, a declarat secretarul 
clubului Jiul, Marian Spiru.

Despre Jiul mai trebuie

Jiul va avea un retur foarte greu (Foto: CL)

fost respinsă. „Dinu este un 
jucător bun de care am 
nevoie pentru acest retur. 
Sper să-și schimbe atitudinea 
față de echipă pentru că ne 
așteaptă un retur greu în care 
vom încerca să ne salvăm de 
la retrogradare”, a precizat 
Tudorache.

Plecare
Deva (V.N.) ■ Ciprian 

Petre, mijlocașul echipei 
Jiul Petroșani, va semna 
un contract pe două se
zoane cu Unirea Urzi- 
ceni, echipă antrenată de 
Dan Petrescu. în urma 
acestei tranzacții, clubul 
petroșănean va primi 
suma de 300.000 de do
lari. Ciprian Petre a 
părăsit echipa Jiul Pe
troșani, joi dimineață, cu 
acordul antrenorului Ma
rin Tudorache. „Mă voi 
întâlni cu oficialii din 
Urziceni și voi discuta 
noul meu contract de 
joc”, a declarat jucă
torul.

K

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- SIMPLU
- RAPID
- GRATUIT

9 !'C£UU* COSC-RS

clprlan.marinutfllnfarmiiiedli.ro
http://www.dsjhd.smart.ro
vdentln.Maguflln1onnmedla.ro
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• Liga Campionilor. Internazionale 
Milano - Valencia 2-2 (Cambiasso, 
Maicon, respectiv D. Villa, Silva); AS Roma 
- O. Lyon 0-0, FC Porto - Chelsea 1-1 
(Meireles, respectiv Shevchenko); CF 
Barcelona - FC Liverpool. 1-2 (Deco, 
respectiv Bellamy, Riise)

Indisponibil
Londra (MF) - Căpita

nul echipei Chelsea, 
John Terry, este indis
ponibil pentru finala 
Cupei Ligii Angliei, pro
gramată duminică și în 
care formația antrenată 
de Jose Mourinho va 
întâlni pe Arsenal.

Premii egale
Londra (MF) - Orga

nizatorii turneului de 
Grand Slam de la Wim- 
bledon au anunțat că 
premiile pentru jucători 
și jucătoare vor fi egale, 
din primul tur și până 
în finala competiției.

Turneul de la Wim- 
bledon a fost criticat de 
WTA și de numeroase 
sportive pentru faptul 
că premiile oferite jucă
torilor erau mai mari 
decât cele pentru jucă
toare.

Lucian Burdujan
(Foto: FAN) 

Pleacă?
București (MF) - Ata- 
canții echipei Rapid, 
Ryan Griffiths și 
Lucian Burdujan, au 
plecat în China, 
respectiv Coreea de - 
Sud, pentru a discuta 
unele oferte de trans
fer. „Lucian Burdujan 
și Ryan Griffiths nu 
vor face’parte din 
delegația giuleșteanâ 
care se va deplasa la 
Craiova, pentru jocul 
de campionat cu Poli 
Timișoara. Cei doi au 
părăsit miercuri 
România, urmând să 
negocieze unele 
oferte venite pe 
adresa lor din China 
și Coreea de Sud" - 
scrie site-ul clubului 
Rapid.

■ Internaționalul român 
a dat cu subsemnatul, 
povestea lui de la Juventus 
fiind și acum în actualitate.

București (MF) - Atacantul 
echipei AC Fiorentina, Adri
an Mutu, a fost interogat, 
miercuri, de Procuratura din 
Torino cu privire la „dopajul 
administrativ” de la clubul 
Juventus, unde românul a e- 
voluat până la începutul aces
tui sezon, a anunțat site-ul 
sports.it.

Internaționalul român a 
fost ultimul jucător interogat 
de Procuratura din Torino de 
pe o listă de 30 de fotbaliști, 
cu privire la activitățile depu
se de Antonio Giraudo și Lu
ciano Moggi, foști conducători 
ai clubului Juventus.

Sursa citată notează că do
pajul administrativ se referă 
la „falsele comunicații sociale 
și la încălcarea legilor în ma
terie de impozite pe venit”.

în luna mai a anului 2006, 
presa italiană a anunțat că 
fostul director general al clu
bului Juventus Torino, Lu
ciano Moggi, a folosit facturi 
false în transferul mijloca-

at de Procuratură

Adrian Mutu (dr.) trage și acum ponoasele de pe vremea când evolua la Juventus

*Paszkany, urmărit penal
Cluj (MF) ■ Patronul echipei de fotbal 

CFR Cluj, Paszkany Arpad Zoltan, este 
urmărit penal de procurii DIICOT în 
dosarul Gazeta, investigațiile vizând 
legăturile acestuia cu grupul infracțional 
condus de președintei Trustului Gazeta, 
Liviu Man.

Paszkany a fost citat, miercuri, la 
DIICOT, însă nu s-a prezentat pe motiv că 
nu se află în țară.

Suspendare. înotătoarea rusă 
Anastasia Ivanenko a fost suspendată
provizoriu, după ce a fost depistată po
zitiv, la 23 ianuarie, cu furosemid, un 
diuretic interzis, a anunțat Federația 
Internațională de Natație (FINA)

Foto: EPA.
______________________________________

Washington (MF) - Rezultate înregistrate, miercuri, în 
liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA):

Toronto - Cleveland 85-86________________________
Philadelphia - New York 104-84___________________
Atlanta - San Antonio 96-103_____________________
Indiana - Milwaukee 136-129 dipă praiungn_______
New Jersey - New Orleans 107-111________________
Detroit - Orlando 110-88_________________________
Minnesota - Charlotte 95-100_____________________
Houston - Miami 112-100________________________
Phoenix - Boston 118-108________________________
LA. Lifters - Portland 108-112__________ -
Golden State - Memphs 118-115

șului Adrian Mutu la gru
parea torineză. Sursa citată 
a notat că Moggi a folosit fac
turi emise de o societate ine
xistentă din Londra, condusă 
de Francesca Romana Dolazza 
și Massimo Bassoli, ambii 
fiind reținuți în urma înca
sării mai multor milioane de 
euro din contribuțiile publice.

Dolazza și Bassoli garantau 
facturi emise de societăți ine
xistente cu sediul în afara Ita
liei, fraudând fiscul și um
flând sumele. Moggi a apelat

și el la cei doi în cazuri de 
achiziții complicate de jucă
tori, așa cum a fost și la 
transferul lui Mutu.

Moggi l-a transferat pe 
Mutu la Juventus după ce 
internaționalul român a fost 
dat afară de Chelsea Londra, 
în urma unui control pozitiv 
cu cocaină. Moggi i-a oferit 
chici ani de contract lui Mu
tu, deși acesta fusese suspen
dat timp de șapte luni și nu

putea evolua decât începând 
cu finalul lunii mai a anului 
2005. Fostul director general 
al torinezilor a prezentat mai 
multe facturi fictive la club, 
prin care a câștigat milioane 
de euro, justificând costurile 
susținerii „operațiunii Mutu”.

în urma scandalului de co
rupție din fotbalul italian, 
gruparea Juventus Torino a 
fost retrogradată în Serie B, 
cu 17 puncte de penalizare. în

(Foto: EPA)

plus, Comisia Federală de 
Apel a decis revocarea titlu
lui 2004/2005 și neacordarea 
titlului din 2005/2006, ambele 
câștigate pe teren de torinezi.

Fostul director general al 
clubului Juventus, Luciano 
Moggi, a fost suspendat pen
tru cinci ani și nu va putea 
îndeplini nicio funcție spor
tivă în această perioadă/-»^' 
ca fostul administrator deleg«., 
al clubului, Antonio Giraudo.

Mulțumit de
5

■ Jose Mourinho s-a 
declarat satisfăcut de 
scor „având în vedere 
circumstanțele".

Porto (MF) - Tehnicianul 
formației Chelsea, Jose Mour
inho, s-a declarat mulțumit de 
rezultatul de 1-1 înregistrat 
miercuri, în meciul din de
plasare cu FC Porto, precizând 
că a fost nevoit să schimbe 
strategia echipei sale din 
cauza accidentării lui John
Terry. „Sunt mulțumit, având 
în vedere circumstanțele. Am 
muncit o săptămână întreagă 
și totul s-a schimbat după 
cinci minute, odată cu acci
dentarea la gleznă a lui John 
Terry, care pare serioasă. 
Dacă aș fi avut un alt fundaș 
central, l-aș fi schimbat pe 
jucător și aș fi păstrat aceeași 
strategie. Am fost obligat însă 
să schimb strategia. Când îl 
pierzi pe Terry, pierzi mult.

Decepție
Barcelona (MF) - Teh

nicianul Frank Rijkaard 
a declarat după înfrânge
rea, cu scorul de 2-1, din 
meciul de pe teren pro
priu cu Liverpool: „Este 
o decepție. Liverpool a 
făcut o treabă bună. Va 
fi dificil, dar mai este de 
jucat un meci. Liverpool 
este dificil de învins pe 
teren propriu, dar tre
buie să ne apărăm șanse
le. în această seară (n.r. 
- miercuri seară), nu am 
avut forma și forța nece
sare pentru a face dife
rența. Am încercat să 
învingem”.

CU Porto

(Foto: FAN)pe Chelsea la liman

A trebuit să îl folosesc pe 
Essien ca fundaș central. E- 
ssien este un jucător în formă, 
dar el este sufletul liniei noas
tre de mijloc. în a doua rep
riză, l-am pierdut pe Arjen 
Robben din cauza unei dureri 
musculare, pentru că nu a 
avut suficient timp să se în
călzească (n.r. - Robben a in
trat pe teren în locul lui Ter
ry, în minutul 13, și a fost 
schimbat cu Obi Mikel la

pauză) și a trebuit să schimb 
mai mult strategia. Da, în 
aceste condiții dificile, este 
un rezultat bun”, a spus Mou
rinho.

Jose Mourinho a afirmat că 
fiind portughez este mândru 
de realizările echipei FC Por
to, adversara formației sale. 
„Visul lor este încă viu. însă 
ei știu că nu va fi ușor pe 
Stamford Bridge”, a adăugat 
Mourinho.

Respins
București (MF) - Direc

torul de competiții al 
LPF, Mircea Cezar Iones- 
cu, a declarat, joi, că 
membrii Comisiei de Dis
ciplină a FRF au respins 
memoriul înaintat de FC 
Rapid prin care solicita 
sancționarea sa pentru 
declarațiile făcute la 
adresa acționarului ma
joritar George Copos.

Oficialul LPF, care 
ocupă și funcția de se
cretar al Comisiei de Dis
ciplină, susține că res
pingerea memoriului este 
normală pentru că în 
afirmațiile sale nu l-a jig
nit pe George Copos.

„Ce i-am zis atâta, că 
învârte covrigul și că 
dacă eram cofetar la el 
putea să mă dea afară 
oricând. Păi ce, astea 
sunt jigniri?” - a spus M. 
C. Ionescu.

Nu va fi meci strategic poate conta pe doi dintre ju
cătorii de bază, Dorel Stoica

■ Jucătorii craioveni spun 
că nu este aranjată par
tida lor cu FC Argeș, care 
are nevoie de victorie.

Craiova (MF) - Jucătorii 
echipei Universitatea Craiova 
au declarat că nu se pune pro
blema ca partida cu FC Ar
geș, programată sâmbătă, de 
la ora 14.00, la Pitești, în eta
pa a XX-a a Ligii L să fie una 
strategică. „Am avut un sta
giu de pregătire foarte bun în 
această iarnă și așteptăm cu 
nerăbdare începutul returu
lui. Mergem să câștigăm pen
tru a le da o patină celor care 
spun că este ased strategic, 
dar și celor care an apucat

deja să parieze pe victoria lui 
FC Argeș. Asta este o prostie, 
cum să aranjăm noi meciul 
cu Piteștiul? Vrem să jucăm 
toate meciurile pe teren, așa 
cum am făcut până acum. 
Sper să repet jocul din tur, 
atunci când am marcat în 
poarta lui Vintilă”, a spus 
mijlocașul Robert Săceanu.

Jucătorul oltean, care îl va 
marca pe antrenorul-jucător 
al echipei piteștene, Dorinei 
Munteanu, în cazul în care 
acesta va juca, a afirmat că 
îl respectă pe liderul de selec
ții din naționala României, 
dar că nu-i va da nicio șansă 
in meciul de sâmbătă.

La meciul de la Pitești, 
antrenorul Ștefan Stoica nu

pendați.
și Gabriel Velcovici fiind sus

sports.it
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Vând ap. 2 camere (03)
• confort 1, zona Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)

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

• parter, balcon închis cu termopan, beci sub 
balcon, centrală, ușă metalică, intrare prin scară 
șl balcon, Al. Crinilor, preț 125.000 lei. Tel. 
0723/227569. (T)
• decomandate, gresie + faianță, st 55 mp, 
balcon închis, termopane, et. 3, zona Romstal, 
preț 45,000 euro, negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et. 3, 
Bulevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
C 1/210780. (Al)
• decomandate, contorlzârl, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zonă ultracentrală, et 2, semidec- amenajat, 
CT, termopane, gresie, faianță, parchet instalații

-.sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
”24/305661.(A2)

—« Dada, parter, bale, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamflrescu, el 4, acoperit cu tablă, hol șl 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Mineralul, el 4, dec., balcon, CT, parchet, 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• irganl Nocurie Mintiei, st=60 mp, amenajat 
modern, Ct, instalații noi, parchet, gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dacia, etaj Intermediar, 
amenajări moderne, centrală termică, preț 
80.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgenl zona Bălcescu, dec., balcon, etaj inter
mediar, bloc cu 4 nivele, preț 144.000 RON, neg., 
tel. 0740/013971. (A2)
• urgeni zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, preț 60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2) 
''ergenl zona Gojdu, amenajat modern, CT,

x reț 125.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec,CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1-200 mld, neg, tel. 0742/290024, (A3)
• drcuH, ipesle, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona KogăHcaanu, 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)
• zona Dada, etaj 3, termopan, parchet, gresie, 
faianță, centrală termică, preț 81.000 ron, nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (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)
• Otel 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 tennlcă proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată, zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• ate| l 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, pardwl repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• dtc, (ta| Intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică, parchet, lulul Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon tocMs, beci, parchet, contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei. tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tltu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• tn blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec- boxă 
C.T, preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324, (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4,' 

acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87,000 lei, neg- tel. 206003,230324. (A7)
• zona Uc. 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 Zimflrescu, 2 camere, circuit gresie,
faianță termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg- tel. 
0745/786578. (A8) .. ,
• Alraa Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron,teL 0746/779288 (A8)
• zonă Mntratt, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg- tel. 0746/779288 (A8)
• doc, muttlpk îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg- tel. 0740/317314. 
(A9)
• doc, comori cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg-tel. 231800. (A9)
• dec, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg- tel. 231300. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Bnd, seandecMondate, amenajat modem,
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificai termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificai 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)
• oxdus parter, în Deva, zona Dacia, Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere, în Deva, 
orice zonă indiferent de etaj, se oferă preț bun, 
plata imediat cu sau fără amenajări, se oferă de 
la 55.000 ron până la 42.000 euro, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, Micul Dalai, parter înalt bloc tip 
viă 2 băl, 2 balcoane mari, închise, centrală 
termică garaj, boxă posibilitate mansar- 
dara, st 140 mp, fără Intermediari, TeL 
0726/316506,0729/939507. (11/1582)

• 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, paner 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=7C mp, 
preț 47.000 euro, neg- tel. 206003,230324. (A7)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dec, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj Intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, apartament 3 camere, zona centrală cu 
îmbunătățiri, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel. preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi,îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase încnise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă, indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron, până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel- 0730/4,4274. U740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona Progresul, et. 3/4, balcon 
mare, 2 băi, centrală termică, parchet, st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semidec, parchel 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 centrata, decomandate, 100 mp, centrală 
termică, termopan peste tot parchet, 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095, (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet 2 băi preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, eta| 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• el 1, dec- 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)

' • dec, eta|l, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg- tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• etal 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg- tel.223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona parc, dec- etaj 1, s= 120 mp, amenajat 
C.T., preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• Str. 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)

sa cumperi casă 
apartament 

in Ungaria?

• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)
• dac, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
»40/31X3* *4.  (Ai)

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

• decomandate, zona loan Corvin, 90 mp, 2 băi, 
centrală termică gresie, faianță, parchet 
laminat, boxă preț 56.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/595556. (T)
• etaj 1, zonă ultracentrală fără îmbunătățiri, 
preț 150.000 lei. Tel. 0745/253413. (T)
• decomandate, centrală termică termopane, 
gresie + faianță, totul nou, st 90 mp, balcon 
închis, zona Progresul, preț 1,780 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, zonă bună et. 1, balcon, centrală 
termică parchet, îmbunătățit, preț 154.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
tremoparie, 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, garai, 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)i iui . ab irr,

• cu garai, 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)
• doc, atej 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit Progresul, preț 
160.000 lei, neg- tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• circuli ttal 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălnlceanu, preț 180.000 lei, neg- tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• •tal 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg- tel. 223400,0720/387896,0751/573684, (A5)
• zona Gojdu, semidec- et.l, neamenajat, 
ocupabil Imediat, preț 140.000 lei, neg- tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec- parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• urgonl Deva, scară interioară amenajat occi
dental, centrală termică garaj, 150 mp, deosebit 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564001 (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate. P+M, . 
et. bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron. neg. teL , 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, ioc central, etaj 1, plus drieremi in 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• casă hi Slmeria, preț 97.000 euro, negocad. 
2 corpuri, toate utilitățile, centrală termică, 
garaj, teren, anexe, 1026mp. TeL 0788607819. CD
• In Dava, 4 camere, hol bucătărie, baie, 
centrală termică termopane. sc 240 rrțt teren 
800 mp, garaj, zonă ultracentrală ideal medu pt 
firmă preț 210.000 euro. negocaoU. teL 
0742/019418 (Al)
• Deva, 3 camere, hol mare, baie, bucătărie, 
boxă garaj, apă gat canalizare, cute betonată 
preț 81.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• 3 camera, 2 holuri, baie bucătărie gresie 
faianță CT pe lemne, tâmoărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290021Z32060. (A3)
• 3 camera, CT proprie parchet parțial 
termopane piscină garaj. st=520 mp, preț 
160.000 euro. tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=i200 mp, Deva preț 360.000 lei, 
neg- tel. 223400.0720/387896.0742/005228. (A5)

• 2 camere, 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)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garai, C.T- curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3'camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, CT, curte, grădină st=950 mp, preț 
140X000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec- 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg- tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euo, teL 206003,230324. (A7)
• zona Călugărenl, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
Z3Q324. (A7)
• smtetacțtaMă P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105800 euro, neg- tel. 0745/786578. (A8)
• conofrucțte 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80000 euo, neg- tel. 0745/786578 (A8)
• teSdnbd«toi,5 camere, bale, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg- tel. 
0748611.778 (A9)
• as i Deva, zonă centrală 3 camere, bale-
jjcatăi ter ă încălzire centrală, garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg- tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• (DtP), 6 camere, 2 băl, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garai, 
anexe, ST=800 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg- tel. 212.141,0745/511.776 (A9)
• urourt, în Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST =600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro, neg- tel. 
231800,0745/511.776. (A9)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
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Consultații și recomandări 
Informații fa tel. 0721/937.888
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SOCIETATEA
$

DE MICROFINANTARE
AURORA I.F.N. S. A.

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Pemararw Un9r • Canrtal de lucru • Investiții

, Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I
WătT NlpiMKMLIUKn.OOHUO

;rtOffctL 054219112,219590,0726/223889,0726/118355



SC inform Uedra, parte a una corporalii internaționale 
nmomeda care deține poziția de lider In publicarea de 
ziare ți servicii Internei In vestul Austriei, nord-estul 
Ungariei, cât și In Județele Arad, Bihor. Timiș,

l Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare
-

I caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

Descrierea postului:
- administrează veniturile ;i cheltuielile pentru departamente ce 
marketing, vânzări și distribuție,
- aprobă actminile de marketing
- este responsabil de promovarea și dezvoltarea produsului in 
zona atribuită
- reprezintă compania in relația cu autoritățile locale
- lucrează Impieună cu administratorul companiei la diverse 
proiecte de dezvoltare

Cerințe:
• minim 3 ani de expenen|ă tn funcții de conducere
- experiența in presă constituie avantaj
- cunoștințe de administrare a afaceri
■ cunoștințe avansate de limba engleză
• permis de conducere categoria B

Ofertă (bonusurl, beneficii):
■ pachet salariat mobvant
- posibilități de dezvoltare a carierei Intr-o companie 
multinațională.

Numii persoanele selectate vor fl 
contactate pentru Interviu.

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

SC inform Media SRL
Fax 0256/305.742 sau 
e-mail: recruitment@>informmedla ro

COLABORATORI PUBLICITATE
> COLABORATORI REPORTERI
HUFON: 0721/079.674

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.

/ TRIDENT IMPEX
■ •''■wwmbbbMI

flll Phone 0254-772366, 0744707144
TEL/FAX 0254-770561, Email: tridenthateg@yahoo.comto EXECUTA Șl MONTEAZĂ

1./i
• Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
•Arcade șl uși glisante
•Plase țânțari • Jaluzele verticale

(74538)

" Æ Computer
i ț M TrguBfesheoîers I

Probleme cu calculator I ?
Service, reparații, rețele, g 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la23O449sau 211446

S33
Stăm
330025-Deva
Str. 1 Decembrie 27 
Tel. /Fax: 0254/213510 
«■mail: stamproderdsllnk.ro

Prinț publicitar de 
mari dimensiuni 

postere - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Comandă până ia 28 februarie și 
(74875) Ai 10% reducere I

SUPER OFERTA!
Usi de interior PORTA DOORSB
■ TÂBIPLARIE PVC Șl AUMBHNU PROFIL! REHAU
■ GEAM TEMOPAN • 4ALUZ1LE VERTICALE • RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
DEVA str Ion Creanga, bl 25. ap. 2 ■■Rn“

• Brad, 2 camere și bucătărie. 3 ha. pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/540.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari. zona Cri șei or, 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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv. 
tel.0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, caid cu 5 camere, llvlng, anexe, garaj, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
■ Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613.366 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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, it 1200 mp, preț negociabil. 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona B, curte, garai, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

UPC
United Pan-Europe Communications, lider european 

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

Angajează

■ dezvoltarea - departamentului de vânzări, 
mărirea portofoliului de Clienți
■ realizarea target-ului de vânzări

■ Implementarea în teren a strategiei eaererelala 
a finei
■ Identificarea Ne potențiali noi diențl
Corinte-

■ stuaii meill sau superioare
- bune abilități de comunicare, ușurința In 
Inițierea și dezvoltarea relațiilor interpersonale, 
calități de negociator

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)
• caaM camere, curte, grădină 500 mp, in Vețel, 
preț 100.000 lei, negociabil. Tel. 0745/253413. (T)
• caid kt satul Bretea Mureșană, teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• cad ki ntul Prăvătenl comuna Vița, 3 
amere, intxe, pifdurl, suri, ykBV, preț 
nafodaUL Tri Ï72A774OL (1/2X02)

• o«â,șroășiyărSrâriȚet)ea,prețnego- 
csfofl. Tei. 073Æ4962. (11715-02)

• caiă, li 2 km de Orâștie, 3 camere, cămară, 
baie cu fosă septică, bucătărie de vară șură 
grajd, grădină gaz, cablu tv. Tel. 0744/391866. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 80.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

Case de vacanță (15)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
23206'1- (AT

Vând garsoniere (19)

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

• semidec, superamenajată, zona Gojdu, preț
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• semidec, contorizări, et. 1, zona luliu Manii), 
(gării), Deva, preț 80.000 ren, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Zamfirescu, amenajată dec., izolare, preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dadă eL 1, dec., contorizări, zugrăvită preț 
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebal, etaj intermediar, centrală 
termică mobilată preț 30.700 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Miorița, stal intermediar, balcon, contorizări, 
preț 75.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
CT, suprafață 35 mp, mobilată bd. Decebal, preț 
30.700 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, etaj intermediar, zona Gojdu, preț 76.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, suprafață 42 mp, etaj 4, zona G. Enescu, 
preț 97.500 RON, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(A2)
• cameră cămin, zona Dacia, preț 250.00 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, etaj inter
mediar, Dacia, preț 20.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
78.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată, contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcen închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• uraent, semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zena Daciă st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• Ideală pentru investiție, închiriere, zona 
Decebal, contorizări, parchet, urgent, preț 80.000 
ren, 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. 0746/302200,0723/251498 (A4)
• am Grtfai, etaj 1. decomandate, contorizări 
totale, parchet gresie, faianță preț 74.000 ron, 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• dac, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, compusă din hol, cameră, bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță, parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• de lux, complet mobilată și utilată totul nou. 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobllată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• urgent, zona Daciă dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet, CT, zona 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, 
0788/158.483. (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. 231.800,0740/317.314.  
(A9)

Vând terenuri (21)
• 3000 mp teren intravilan, fs 15 m, zona Brutăria 
Neamț, preț 13 euro mp. Tel. 0745/253413. (T)
• grădină h Brad, Intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• 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)
• teren, in Deva, 820 mp, Viile Noi, Str. Cireșilor, 
nr. 5. Tel. 0727/767575. (T)

S.C. SARMISMOB S.A. Deva
angajează de urgență:

- Femeie.de serviciu, COR 913201, contract de muncă pe durată 
nedețerminată, fracțiune de normă 4 ore/zi

- Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă,
pregătit corespunzător in domeniul metfiu sau superior

- Tâmplar, operatori prelucrarea lemnului
- Muncitori necalificați pentru a urvsa and de caifficare in 
ocupația de tâmplar
Relații suplimentare, depunere CV și programare ue'C» ia sediul
societății, în Deva, str. Dr. Victor Șmaga, nr. 2, te? ¿27886

3**85

■ cunoștințe operare PC
■ experiența în vânzări și cunoștințele tehnice 
constituie avantaje
&
■ paclăet de recompensare motivării - In funcție 
da performanțe .
' cursuri periodice de pregătire în vânzări
• posibilități de evoluție într-o firmă aflată în 
permanentă dezvoltare •
tedldațll sunt rugați să trimită un Gl, o 
scrisoare da Intenție șl o fotograf« recentă la 
adresa: UPC România, Orâștie, Strada Prlcazulul, 
bl. 4, ap. 18 - parter, fax -0354-103000 sau 
email: cornel.lordachB©upcmall,ro, până la data 
de 26.02.2007.
Candidați! care se sunt contactați 1h termen Je
5 sdle de la data HI de depunere a Otata - 
se consideră Incompatibili cu cerințele postului. |

(80910).

• loc di casă 40 ari Intravilan, la șoiea; 80 
ari teren pentru construit caie de vacanță 
la 100 m de șoiea; 1,20 ha pădure; 13 ha 
fânat Certeju de Sus, prețul pieței. TeL 
0254/770687,0749/003432. (3MB46V1932)

• pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• urgent, teren intravilan, st=1.25C mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 eure, neg., tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandre i, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• în Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, construcție casă sau casă de 
vacanță zona Brănișca, deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 
0740/535095,0723/251498 (A4)
• intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• st=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială, preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț 80 eurp, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravilan Deva, zona Dorobanți, S- 2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă, toate utilitățile, 
tel.0745/511.776.(A9)
• urgent, intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă intre 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț
atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel.0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravflan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.368 0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, 
tel.0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158488 
(A10)
• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, 
tel.0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, ăSha-r pădure, pentru construcție
de vacanță la șosea pe malul Arieșuiui, pejR 
negociabil, tel.0254/613366, 0788/040460, 
<88/i»«3.< -10)

Cumpăr teren (22)
• Intravilan In Deva, zonă bună eventual
central, ofer înte 50 • 200 euro/mp, în funcție de. 
zonă Tel. 0720/812063. (T) ț
• 5hectareintrâvilan,lașosea,Devasauîmpre- * 
jurimi, plata imediat tel. 215212. (Ai)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 32 mp, parter, amenajat cu intrare 
stradă funcționabil, ocupabil imediat 28000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, gruo 
sanitar, prețl5.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)
• urgent Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă funcționabil, ocupabil imediat, 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 45 mp, Deva, zonă centrală preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• kt Deva, zonă centrală, S=60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231800 212.141. (A91

Vând alte imobile (27)
• fermă cu toate dotările, pentru creșterea 
melcilor, 1900 mp, preț negociabil. TeL 
0722/857732. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, 
tel.0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10) • •

Imobile chirii (29)
• ofer la cheie garsonieră nemobilată în Gl, etaj
1, Dacia, 280 lei/lună Tel. 0745/253413. (T)

• închiriez depozit, In Deva, 900 mp. Bifați 
la feL 0724285438 (10/2042)

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.dsjhd.smart.ro. •

(81084) !
I

RECLAME

mailto:tridenthateg@yahoo.com
stamproderdsllnk.ro
Femeie.de
http://www.dsjhd.smart.ro
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ANGAJEAZĂ oecese (75) Comemorări (76)

WIEN
a HOTEL
> ★★★★

OSPĂTAR 2
CQ 

Condiții: —
experiență minimă în domeniu

cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 

prezentă plăcută

abiiită(i de comunicare și relaționare. 

CV-urile se depun la sediul Hotelului WIEN. 
Calea Zarandnlui nr.55 sau se trimit pe fax 233 331, 

email Georgiana© hotelwien.ro, până la data de 

02.03.2007.

Un ultim omagiu pentru draga noastră bunică și 
soacră

BOSARD MĂRIA
din partea nepotului Paul Alexandru și nora Ana. 
înmormântarea va avea loc sâmbătă 24 februarie, ora 
13, la Cimitirul catolic de pe str. M. Eminescu Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Amintim tuturor celor care l-au cunoscut că se 
împlinesc 6 săptămâni de la încetarea din viată a celui 
care a fost un bun sot

ȘOMAN IOSIF
din Ohaba. Parastasul de pomenire va avea loc 
duminică 25 februarie, la Biserica ortodoxă din Ohaba. 
Nu te voi uita niciodată.

Soția Victoria

SOCIETATE COMER*

i

Gestionar pentru di 
materiale de construcții

■;, Salarizare atractiva. 
Telefon: 0721/992.694

FIRMĂ DE DISTRIBUȚIE 
angajează:

•GESTIONAR 
•ȘOFER DISTRIBUȚIE

Renocmle HterBSflte, cu domiciliul în DEVA și experiență de minim 
un an domeniu sunt rugate să Irimilă un CV la fcsc 
0254/231.068, email: monic«nlh@zcppmobile. ro

(81461)

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră, dec., mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• amenajat, S=434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231 son 0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)
• Vând Aro 243 D. Tel. 0254/681050. (T)
• vând Dada 1310, stare foarte bună, preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)
• vând Dada break 1310, af 1987, în stare bună. 
Tel. 216756,0741/740047,0720/632545. (T)

Societatea Comercială
Auto străine (37)

SA Simarla
ANGAJEAZĂ SUDORI

• vând Volvo V40.1,9 TDI, af 2001, full-electric, 
ABS, SRS, climă, MP3, jante Al 16 inch, persoană 
fizică, preț 9.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/227569. (T)

Microbuze. Dube (38)

•vând autoutntară „Frumoasa ame-ricană” 
af 1996, cu prelată, sarcină uHâ 3 tone, iTP la 
i stare perfectă de hmcțlonare. TeL 744664, 
0721/239364(6/2002)

SC TOP A & A CONSTRUCT SRL Simeria 
Veche, titular al proiectului - HALE PRODUCȚIE, 

"REPARAȚII ȘT SPAȚlî^ADMINISTRATIVE, amplasate în' 
extravilanul localității Simeria Veche, în incinta balastierei 
Simeria Veche, anunță publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de obținere a acordului de mediu.

Informații privind potențialul impact asupra mediului 
al amenajării propuse pot fi consultate la adresa: A.P.M. 
Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic (luni - vineri), între orele 
8-16.

Observațiile se primesc zilnic, până la data de 8 martie 
2007.

(81542)

• vând/dezmembrez autospecială fri
gorifică tip Raba 10215, perfectă stare de 
Âtare. TeL 744664, 0721/239344.

)

Camioane, remorci (39)

• ofer spre Închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilate complet, contorizări, 
etaj 2, str. I. Maniu - Tineretului, preț 130 
euro/lună Tel. 0742/744353. (T)
• ofer spre închiriere apartament 4 camere, 
mobilat de lux, centrală termică, aer condiționat, 
garaj, în micul Dalas, 400 euro/lună. Tel. 
0745/253413. (T)

• ofer spre închiriere spațiu producție, depoz
itare, comerț, 100 mp + 40 mp, gaz, curent 
trifazic, apă canal, acces auto, Deva, Oituz, nr. 
10, preț la vedere. Tel. 227903.
• Deva, 20 mp, zona Piață, 250 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)

DIRECȚIA SILVICA DEVA
Organizează

LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚIU INDUSTRIAL
Locul de desfășurare: D.S. Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, Cod 330091, jud Hune
doara
Data: 28.02.2007, ora 14.00

Municipiul: Deva, str. Dr.V. Șuiagă, nr. 2 (accesul din str. Portului)
DETALII

Suprafața totală este de 5909 mp, din care:
- platformă betonată 5150 mp
- suprafață ocupată de construcții 570 mp
Ocupabil imediat
UTILITĂȚI: Apă, gaz, canal, curent electric monofazic și trifazic

Detalii despre durata minimă/maximă de închiriere, precum și alte condiții impuse se.vor 
regăsi în caietul de sarcini care se poate obține de la DIRECȚIA .SILVICĂ DEVA, str. 
Mihai Viteazul, nr, 10, jud. Hunedoara, Biroul Marketing - Producție, tel. 0254-205100, 
fax 0254-205111. e-mail: dsdeva@silvahd.ro. Persoană de contact, ing. Radu Apolzan 
Ofertele se pot trimite prin poștă, la adresa de mai sus, sau se pot depune la sediul D.S. 
Deva, secretariat, în plic închis, până în data de 28.02.2007, ora 12.00.

(81539)

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

Sunt Camelia și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Paraschrva, care prin rugăciunile ei m-a vindecat de o boală 
fără speranță de vindecare.

Vaste. Deva: aduc mii de mulțumiri Măicuței Pa rase hva 
pentru că mi-a adus lumină în casă, după doi ani de zile m- 
am "mpicat cu soția

Anca. Hunedoara- aduc mii de mulțumiri Mâkrjțe- 
Parascfwa pentru că mt-a dezlegat cununia.

onuț Brad: Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Mâc_p 
Pnsdwa. pentru că mț-a alungat farmecele șj biesternee

Mum*  puoerea șa crednța e*  vă po< apăra de Vtaca 
Parascțvtea câ poate dezlega once prablemd ap «tea Je 
twmece a. twsteme. «xfeferent de cpavrQtea cazuricr a 
JUCâde Canea Sân*J  kMbnr > nezoM pe baza aa*cr  
* laptM ț a ireu de botez remĂd garanot M 
X-77

(6/22.02)
• vând pltsi mobilă tip Luxor, stare fparte bună, 
preț convenabil. Tel. 221996. (T)
• vând moblâ second-hand, mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată, tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
0724/643045. (T)
• vând racamltr cu ladă și spătar, 120 ron; 
dormeză pentru o persoană 35 ron; bufet 
bucătărie din scândură, 20 ron. Tel. 215325. (T)

Televizoare (48)
• vând tv color Panasonic, diag. 70 cm, preț 280 
euro, neg. și pastile Lomustin. Tel. 235153. (T)

Audio-video (49)
• vând MP4 Ipod Nano capacitate 1 GB și MP3 
player, preț 240 ron, respectiv 140 ron. Tel. 
0723/360575. (T)

Aparate foto (50)
• vând aparat foto semiprofesional pe film 
Nikon 601, stare perfectă de funcțlcnare, cu 
Obiectiv zoom 28 • 70, AF. Tel. 0720/40044& (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

W035HaW02.«2H-235-«S

2 BENE
¿îSâe internațional

(3/21.02)

Au trecut 2 ani de durere și tristete de la trecerea în 
neființă a dragei mele mame

ROZALIA BĂDOIU
Dragostea și recunoștința mea să-i fie mângâiere în 
lumea de dincolo. Te voi păstra mereu în sufletul meu.

Fiul Bădoiu Nicolae

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

stoculuiI

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• închiriez buldoexcavaton relații la tel
0722/319442; vând țiglă la prețul de 050 
ron/bucata, relații la tel 229733. (11/1L02)

• vând tractor U 650, cu cabină și plug nemțesc, 
stare bună de funcționare, preț 13.500 ron. Tel. 
0741/162800,0722/642648. a)

Piese, accesorii (42)
• vând motor OpeI Kadet injecție, 1200 cmc, preț 
negociabil. Tel. 0720/507557
• vând motor Opel Kadet injecție 13, preț nego
ciabil. Tel. 0720/507557. (T)
• vând radiator Dacia 1300, nou, 150 lei; calorifer 
Dacia 1300, nou, 70 lei; electromotor 350 lei, alter
nator 250 lei, brațe superioare cu pivoți. Tel. 
214504. (T)
• vând uși pentru Ford Sierra, preț 50 lei bucata. 
Tel. 0723/227569. (T)

Mobilier și interioare (47)
• urgent și foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună, 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)

(7/22.02)

Cu adâncă durere în suflete anunțăm 
că se împlinesc 40 de zile de la 
încetarea din viață a fiicei noastre

POYET MARIANA
născută Asaftei. Parastasul de 
pomenire va avea loc sâmbătă 24 
februarie la Biserica ortodoxă din 
cartierul Micro 15 Deva. Nu te vom 
uita niciodată.

Părinții, sora și fiica

alb-negru 15 inch, stare foarte
bună de funcționare, preț 60 lei, neg. Tel. 220956. 
CD

Materiale de construcții (53)
• materiale pentni construcția unei ferme 
pentru creșterea melcilor, inclusiv irigație, 1900 
mp, eventual caut asociat cu teren pentru 
înființarea unei ferme. Tel. 0722/857732. (T)
• vând bile (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 4,5 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 4,5 
m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă, cu toc, 
dimensiuni 1,20/1,30 rri, preț negociabil. Tel. 
0254/215795.CD

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 2401,7 sertare, 350 lei; 
trusă sudură oxiacetilenică nouă, 500 lei și 
reductor oxigen, nou. 150 lei. Tel. 214504. (T)

Plante și animale (57)

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

• vând diferiți pești exotici, acvarii, hrană 
pentru pești și plante de acvariu. Tel. 
0727/592599,0743/855171,0729/955975. (T)
• vând fân, Sântandrei, nr. 74. Relații la tel. 
0254/236678. (7/21.02)
• vând porci 150 kg. Informații tel. 282883 sau 
0729/042742. (T)
• vând purcei 35 ■ 40 kg. Informații la tel. 
0254/732111. (11/20.02)

(1/20.02)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)
• vând cazan pentru făcut țuică, preț conven
abil. Tel. 0254/218172, zilnic, după ora 18.

• vând chiuvetă nouă, mare, preț 55 lei, și 
colecție reviste Autoturismul, colecție 2005,2006, 
convenabil, negociabil. Tel. 0744/116494. (T)
• vând față de masă din macrame, ovală dimen
siuni 93/67 cm. Tel. 213377, între orele 20 - 21. CD
• vând lustră 3 brațe, schelet metalic, abajururi, 
stare bună, preț 17,5 lei, negociabil. Tel. 
0744/116494. (T)
• vând seturi de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie, 
import Germania. Tel. 0723/227569. (T)

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

Spitalul Municipal Orăștie,
cu sediul în Orăștie, Str. Pricazului, nr. 16, organizează, în data de 14.03.2007, ora 9.00, 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

1 post director medical 1 post directo' financiar-contabil

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Salca Liliana. Se declară nul. (2/22.02)
• pierdut carte internațională de asigurare 
pentru autovehicul marca Peugeot Boxer, nr. B- 
49-REH. Se declară nulă. (4/22.02)
• pierdut legitimație călătorie persoană cu
handicap pe numele Faur Maria Lenuța. Se 
declară nulă. (3/22.02) .

Solicitări servicii (71)
• Asociația de proprietari nr. 256 Deva, Al. Crișului, 
bl. 50, solicită oferte amenajare acoperiș din tablă 
pe astereală de scândură, pentru 2 scăn. Relații la 
tel. 0723/090977,0744/378065. (2/20.02)

Prestări servicii (72)

• meditez limba germană si 
nivel. Tel 0721/4B130. (4/16j

orice

• firmă de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație îrr/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în fiecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)
• începând cu data de 1.03.2007, operatorii de 
transport SC Tirius Transtur SRL și SC 
Manolache Transcom SRL majorează costul bile
tului de călătorie, pe ruta Deva-Simeria, la 3 ron. 
(8/21.02)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• transport mobier cu auto acoperit de 1,21 și 14 
mc volum; asigur și demontare, încărcare la mutări. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701.  (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Condiții de participare pentru director medical:

1. Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apți din punct de vedere medical (fizic ți neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de 
as vreri sadele.
2. Criterii specifice:
a) sute ^sohmnd de învățământ universitar de lungă durată, cu 
dpfaasâ de Seenlâ sau edirvalentâ în profil medicină;

b| suat eocdniap ea medic specialist sau primar;

d om eel puțin 2 ani vechime ca medic specialist sau au 
aampetertă/teestaf în managementul serviciilor de sănătate ori 
mei teaotemUi ai cursului do management spitalicesc.

- copie de pe actul de identitate
- copie legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, 
după caz;
* curriculum vitae;
- adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în 
specialitatea studiilor, după caz;
- cazier juridic;
- copil de pe diplomele de studii și alte acte, în funcție de postul 
pentru care concurează;
- declarație pe proprie răspundere că nu este urmărit penal și nu 
are cunoștință că a început urmărirea penală asupra sa;
- declarație pe proprie răspundere privind colaborarea cu Secu
ritatea înainte de anul 1989;
- adeverință din care sp rezulte că este apt medical, fizic și 
neuropsihic;
- proiectul/lucrarea de specialitate.

Dosarul de înscriere se depune la secretariatul comisiei de 
concurs cu cel pu^i 5 zăe lucrătaore înainte de data susținerii 
coneunufat
BMopzAi se găsește fa arfa uaâfaâ 

ta» de pmtefame etee do SOO fai.
faaa^ s^faa^a fa amad KJNOS, tel 0254/2429S0
■Omtar251

e angajez muidtor calificat în construcții. Tel 
0722319442 (11/16.02)
oPizzeria Play Deva, str. M. Eminescu (lânge 
Poliția județ) angajează pizzar sau preparator 
pizza, condiții avantajoase. CV-urile se depur 
la sediul firmei. Informații la tel. 0723/16541) 
sau 224401, orele 9 -16. (9/22.02)
o producător de flori caut colaboratori din zon< 
rurală și urbană pentru desfacere la domiciliu, îr 
târguri sau magazine Inf. latei 074V577942 (81022 
•societate comerdalâ angajează muncitor 
neca-1 ¡ficați. Tel. 223950,0744/605685. (5/22.02 
•societate comeroato angajează urgen 
montator tâmplărie pvq oferim salariu atractiv 
Tel. 0723/025015 și 0254/2329® (7/2002) 
esodetate comeradă cu sedhă in Deva anga 
jează gestionar. Condiții: experiență mnm. 
ani. cazier curat CV-urile se trrnit la fax nr 
0254/224111. (10/2032)
esodetate caroeraatt cu sedu Deva anga 
jeazâ șofer profesionst. CondgK perrtes di 
conducere toate categorie, v&sta mrwră 2 
de anL cazier creat CV-reăe se rrat ta nr d 
fax 0254/224111 ilH2tST

«-—2

hotelwien.ro
mailto:dsdeva@silvahd.ro
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•Oscarurile, în direct. TVR 1 va trans
mite în direct în noaptea de duminică spre 
luni, de la ora 0.50, ceremonia de decer
nare a premiilor Oscar, cel mai fastuos 
eveniment al industriei de film din lume.

Limuzine „verzi" la Oscar

învingători Școala de samba „Bei- 
ja-Flor” a câștigat concursul școlilor de 
samba de la Rio de Janeiro pentru 
tema intitulată „Africa and Brasil’s 
Royal court”. (Foto: EPA)

A născut 
gemeni

Los Angeles (MF) - 
Marcia Cross, interpreta 
personajului Bree din 
serialul „Neveste dispe
rate” a născut fetițe, ge
mene. Heidi Slan, purtă
torul de cuvânt al actri
ței, a indicat că fetițele 
se numesc Eden și Sa- 
vannah și că toată lumea 
se simte bine. Marcia 
Cross a trebuit să-și pe
treacă ultimele două luni 
de sarcină în pat și, din 
această cauză, mai multe 
episoade din serial s-au 
turnat în camera actriței

Audiere de 
urgența

Los Angeles (MF) - 
Kevin Federline, soțul 
cântăreței Britney Spe- 
ars, a obținut o audiere 
de urgență, joi, pentru 
stabilirea custodiei celor 
doi fii ai cuplului, aces
ta fiind și motivul pen
tru care cântăreața a 
părăsit clinica de dezin
toxicare unde se inter
nase de doar 24 de ore. 
Federline dorește să 
ceară custodia copiilor.

Guns n'Roses
(Foto: FAN)

■ Global Green USA a 
pregătit limuzine pentru 
participanții la ceremo
nia Oscarurilor.

Los Angeles (MF) - O orga
nizație care luptă pentru pro
tejarea mediului înconjurător 
a pregătit 30 de limuzine eco
logice pentru starurile care vor 
participa la ceremonia de 
decernare a premiilor Oscar, 
duminică, în cadrul unei cam
panii împotriva încălzirii glo
bale. Global Green USA a pre
gătit limuzine pentru staruri 
precum Leonardo DiCaprio și 
Davis Guggenheim, regizorul 
documentarului despre peri
colele încălzirii globale „Un 
adevăr care deranjează”, pro
movat de fostul vicepreședinte 
american Al Gore.

Campania limuzinelor eco
logice a început în urmă cu 
cinci ani pentru a atrage 
atenția asupra surselor alter
native de combustibili pentru 
mașini. DiCaprio s-a numărat

Un „Rambo" mai cuminte

Planuri
Los Angeles (MF) - 
Solistul trupei Guns 
n'Roses, Ard Rose, 
care continuă să 
cânte sub titulatura 
grupului împreună cu 
muzicieni noi, s-a 
împăcat cu fostul 
coleg Stevie Adler, 
toboșar, și au discu
tat despre o posibilă 
reunire a membrilor 
fondatori. Adler 
spune că a vorbit cu 
foștii membri Gun- 
ș'N'Roses, Slash, Izzy 
Stradlln și Duff McK- 
agan despre un viitor 
nou album și un 
turneu care să 
marcheze întoarcerea 
lor ca grup pe scena 
muzical.

Los Angeles (MF) - Actorul 
Sylvester Stallone )60 ani) a 
declarat că cel mai nou film 
„Rambo”, ale cărui filmări 
vor începe la sfârșitul acestui 
an, nu va avea scene de 
acțiune specifice superpro
ducțiilor. Actorul speră că cel 
mai nou film despre vetera-

„Rocky Balboa" (Foto: fan)

Moesha beneficiază de răsfățul în 
jacuzzi la centrul de hidroterapie din
Ridderkerk, Olanda. (Foto: epa) j
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Jolie și 
■ Celebrii actori Angeli
na Jolie și Brad Pitt au 
apelat la un consilier de 
cuplu.

Los Angeles (MF) - Angelina 
Jolie și Brad Pitt au apelat la 
un consilier de cuplu după ce 
au avut o serie de neînțelegeri 
legate de ambițiile frumoasei 
actrițe americane în calitate de 
ambasador al bunăvoinței pe 
lângă ONU. Cei doi parteneri, 
care s-au întâlnit pe platourile 
de filmare ale lungmetrajului 
„Dl și Dna Smith”, au apelat la 
un consilier de cuplu după o 
serie de neînțelegeri.

O sursă apropiată cuplului a 
declarat pentru revista 
Britain's Grazia: „Anul acesta 
este crucial pentru ei. Trebuie

Țigările sau 100 de euro
Viena (MF) - O firmă austriacă a decis să 

ofere o mărire de salariu de 100 de euro pe 
lună și câte două coșuri de fructe pe 
săptămână fiecărui angajat care se lasă de 
fumat. „Fiecare fumător petrece, în medie, 
20 de ore pe lună pentru a fuma la serviciu. 
Salariații sănătoși contribuie și la mărirea 
capacității de producție”, a indicat un 
purtător de cuvânt al companiei Dolphin 
Technologies, Susanne Trautsch. Cei nouă 
salariați ai firmei, dintre care doar doi erau 
nefumători, au subscris la această inițiativă 
și au dezafectat fumoarul. Toți angajații au 
semnat o înțelegere conform căreia dacă 
icodivează trebuie să doneze câte 600 de 
eom organizației Medici fără frontiere. 
Aa*pțu  care erau deja nefumători au be-

Scarlett Johansson (Foto: epa)

având o greutate esti
mată la 450 de kilo
grame. (Foto: EPA)

printre primele vedete care au 
utilizat o limuzină ecologică 
pentru a merge la premiile 
Oscar. „Anul acesta vrem să 
promovăm combustibilii alter
nativi și diferite tehnologii eco
logice", a indicat Matt Peter
sen, președinte al Global Green 
USA. Limuzina ecologică pre
zentă în fața covorului roșu, 
duminică seara, va fi un pro
totip Tesla Roadster de culoare 
purpurie. Aproximativ 330 de 
celebrității, printre care acto
rul George Clooney, și-au făcut 
rezervare pentru a cumpăra un 
exemplar al acestei mașini 
electrice care atinge 100 km/h 
în patru secunde.

nul războiului din Vietnam, 
John Rambo, va avea același 
succes ca cea mai recentă 
parte a seriei „Rocky Balboa”, 
lansată la sfârșitul anului 
2006.

„Va fi vorba de un Rambo 
care a ajuns la bătrânețe și 
trebuie să se confrunte atât 
cu înaintarea în vârstă cât și 
cu o nouă amenințare”, a 
indicat Stallone. „Este vorba 
mai mult de o călătorie 
emoțională”, a mai spus cele
brul actor. în noul film, per
sonajul său va ajuta un grUp 
de misionari creștini, aflați în 
Burma.

Pitt sunt în impas

Angelina Jolie și Brad Pitt vor să-și rezolve neînțelegerile (Foto: epa)

să ajungă la o hotărâre în 
legătură cu ceea ce așteaptă 
fiecare de la celălalt și asta 
foarte repede. Angelina trebuie

Campanie împotriva sărăciei
New Delhi (MF) - Actrița 

Scarlett Johansson s-a întâl
nit cu copii din cartierele 
sărace ale orașului New Del
hi, în cadrul unui proiect de 
luptă împotriva sărăciei din 
India coordonat de o organi
zație nonguvernamentală bri
tanică. Tânăra vedetă de la 
Hollywood a sosit în India 
luni și a vizitat o serie de 
școli din capitală pentru a 
discuta cu copii din mediile

să realizeze că Brad are nevoie 
de stabilitate, iar el trebuie să 
se împace cu ambițiile pe care 
aceasta le are ca ambasador al 

defavorizate, a indicat un 
purtător de cuvânt al organi
zației Oxfam.

„Sprijinul personalităților 
cunoscute ne ajută să trezim 
conștiințe și să facem presiu
ni asupra liderilor cu putere 
de acțiune”, a indicat Ashvin 
Dayal, reprezentant al orga
nizației. Dintre cei 1,1 mi
liarde de indieni, aproximativ 
300 de milioane trăiesc cu 
echivalentul unui dolar pe zi. 

lumii”. Mama Angelinei, care 
a murit în urmă cu o lună, „a 
făcut-o să realizeze că nu ar fi 
o idee proastă să dea căsătoriei 
o șansă”, a mai spus sursa 
citată.

Brad și Angelina sunt 
hotărâți să-și rezolve prob
lemele de dragul celor trei 
copii ai lor, Maddox și Zahara, 
care sunt adoptați, și Shiloh, 
fiica lor naturală născută în 
mai 2006.

„Au avut niște neînțelegeri 
serioase, dar ambii au fost de 
acord că nu vor să mai facă 
greșeli, mai ales că acum mai 
sunt implicați și trei copii”, a 
mai spus sursa citată, 
adăugând: „Nu astfel stătea 
situația in timpul mariajelor 
lor anterioare. Miza este mult 
mai mare acum”.

Uria Ș Un pescar din 
Noua Zeelandă a prins 
un calamar uriaș,


