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Dimineața La prânz Seara

Călan (C.B.) - Un karatist din Călan a reușit două KO într-o competiție națională de Taekwon-do desfășurată la Mediaș, /p.7

Tomograf în 
așteptareHunedoara (D.I.) - tși a sosit după șapte i de ■ așteptare, por- ea tomografului de la Spitalul Municipal din Hunedoara se împiedică în hârtii, /p.3

Criză de spațiiHunedoara (M.S.) - ■pațiile comerciale sunt la mare căutare în municipiul Hunedoara, iar agențiile imobiliare dețin oferte doar pentru închiriat. Cele mai mari chirii sunt pe bulevardul Corvin, în zona care duce spre casa de cultură a orașului, /p.6

Copii 
îmbolnăviți 
de școală
Deva (LJ.) - Numărul 
copiilor cu depresii 
psihice s-a dublat în 
județul Hunedoara 
față de acum 10 ani. 
Mediai psihiatri sunt 
alarmați de această 
creștere care apare în 
cele mai multe cazuri 
din cauza sistemului 
de învățământ. Copiii 
spun că profesorii nu 
le mai acordă 
pauzele, se schimbă 
permanent sistemul 
de învățământ, iar 
acasă, o parte din ei 
sunt nevoiți să facă 
față divorțului 
părinților, /p.5

Cenușăreasa de la RăduleștiRădulești (H.A.) -Pentru că familia nuo mai poate întreține la școală, o fată din satul Rădulești lucrează prin vecini pentru a-și câștiga traiul. Ea duce dorul foștilor colegi de școală, /p.6

CUVÂNTUL liber
a Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254)211275

- ore pe saptúmánd ■

Muncim, dar nu se vede
Potrivit statisticilor, românii lucrează cu trei ore pe săptă
mână peste media europeană, care este de 37,2 ore/săpt.

Nasc mai 
bine cu
cezariana
■ Numărul operațiilor 
de cezariană este în 
creștere, în raport cu 
nașterea normală.Deva (I.J.) - Numărul femeilor care apelează la operațiile de cezariană în locul nașterii pe cale naturală este în creștere, în județ, cu 20 % fată de 1989. Unul din motive este frica de durerile nașterii care a existat întotdeauna. Femeile apelează azi la cezariană și pentru că riscul unei operații de acest fel este mai mic decât era în urmă cu 17 ani. „Riscul de infecție era mai mare în trecut, nu exista protecție maximă în sala de operații și nici antibioticele nu erau lâ fel de puternice ca acum. De aceea numărul lor

era mult mai redus decât astăzi. La o astfel de operație apelau cazurile recomandate medical sau femeile care voiau să facă întreruperi legale de sarcină permise numai în această situație”, declară dr. Crăciun Clepce, șeful secției Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Județean Deva. Operațiile de cezariană nu se fac, teoretic, la cererea mamei. Ele sunt indicate dacă există disproporții între făt și bazinul mamei, când există malformații ale uterului, dacă fătul prezintă poziții vicioase sau la femei care au mai avut intervenții chirurgicale pe uter. „Nu se recomandă o astfel de operație oricui. Riscuri există și aici ca la orice fel de ope-ratie”, mai spune dr. Crăciun Clepce.
Miei puțini și scumpiDeva (C.P.) - Mieii de Paști vor fi mai scumpi în acest an,

Carnea de miel, mai scumpă

susține Antoneta Andreșoi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia” din județul Hunedoara. Prețul pe kilogramul de carne de miel va fi de peste 17 lei și aceasta și din cauza faptului că vor fi puțini crescători de animale care vor merge în piețe pentru a vinde miei. Anul trecut carnea de miel s- a vândut cu 15 lei kilogramul, în județul Hunedoara efectivele de oi se ridică la circa 190 de mii de capete, majoritatea din rasa Țurcană. /p.3

Salvatorii montani în Parâng
■ Campionatul național 
al salvatorilor montani 
reunește 16 echipe din 
țară.Petroșani.(M.S.) - Căutarea unor turiști surprinși de avalanșă, acordarea primului ajutor și transportul unei victime

cu achia sunt câteva din probele Campionatului național al salvatorilor montani, care a început în stațiunea Parâng. Competiția este organizată de Asociația Națională a Salvatorilor Montani și reunește 16 echipe de salvamontiști din țară care se vor întrece pe pârtiile stațiunii până în 2

martie, a declarat șeful Salva- mont Petroșani, Dumitru Bâr- lida. Astăzi este programată proba de slalom cu achia, acordarea primului ajutor și transportul unei victime. Cea mai spectaculoasă probă va fi joi, când salvamontiștii vor trebui să caute o victimă surprinsă de o avalanșă.

Sucursală nouăDeva (S.F.) - Banca Românească a inaugurat, ieri, cea de-a doua sucursală din Deva. Sucursala Deva - Decebal, situată pe Bdul 1 Decembrie nr. 1, bl. 4A, a devenit operațională în decembrie 2006. /p.3

Copil spânzuratUricani (M.T.) - Un copil de opt ani, din Uricani, rămas singur acasă, a fost găsit spânzurat în camera sa. Copilul era singur acasă în momentul în care, din greșeală, și-a pus capăt zilelor cu o frânghie. Tragicul eveniment s-a petrecut luni după- amiază

Câștigătorii desemnați, ieri, la concursul destinat abonaților Cuvântul Liber sunt: Carpa Nicole- ta (Hunedoara) - cuptor cu microunde, Domocoș Petre (Hunedoara) - 100 lei, Barr Veronica (Hunedoara) - fier de călcat, Bândescu Maria (Deva) - mașină de spălat și Joseph Comeliu (Deva) - 100 lei. (Foto: m.ș.)
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• Retragere. Armata israeliană s-a retras 
luni seară din orașul Nablus din Cisiorda
nia, unde timp de două zile desfășurase 
operațiuni soldate cu moartea unui pales
tinian și rănirea mai multor persoane. 
Toate autovehiculele militare s-au retras și 
nici un milita? nu mai putea fi văzut pe 
străzile din Nablus, în special în orașul vechi.

Băsescu nu merge la Pariamenl

235 de voturiBucurești (MF) - Solicitarea președintelui Traian Băsescu privind organizarea referendumului pentru votul uni- i nominal va fi considerată admisă de Parlament ; doar dacă va primi votul a 235 de parlamen- i tari. Votul este consultativ.
Soluția lui 
BrownLondra (MF) - Imigranții care vor să obțină cetățenia britanică ar trebui să participe la activități în folosul comunității, sugerează cancelarul britanic Gordon Brown, care probabil va deveni prîm-ministru după retragerea actualului premier Tony Blair. Brown crede că acest tip de activități ar facilita integrarea socială a străinilor care vor să se stabilească în Marea Bri- tanie, demonstrând că imigranții vor avea '6L ' ;contribuție la societatea în ansamblu.

Mahmoud Ahma
dinejad (Foto: EPA)

Criticat la 
TeheranLondra (MF) - Lipsa de flexibilitate a președintelui iranian, Mahmoud Ahmadi- nejad, care a respins în mod repetat cererile comunității internaționale de a suspenda programul nuclear al Iranului, este criticată chiar și la Teheran. Ibrahim Yaz- dy, fost ministru de Externe al Iranului și lider al unui partid care a fost scos în afara legii, a declarat că operațiunile de îmbogățire a uraniului nu servesc interesele țării, avertizând că o nouă rezoluție ONU împotriva Teheranului ar putea viza exporturile de petrol. Mahmoud Ahmadi- nejada precizat de mai multe ori că-flU’ va renunța la activitățile de îmbogățire a uraniului, argumentând că acesta este un drept suveran al statului.

■ Nu consideră necesară 
prezența sa la ședința în 
care se discută suspen
darea sa din funcție.București (MF) - Președintele Traian Băsescu a adresat, ieri, conducerilor celor două Camere, o scrisoare în care apreciază că nu este necesară prezența sa la ședința de miercuri (azi - n.r.), în care Parlamentul discută suspendarea sa din funcție.Băsescu a precizat că a fost informat în legătură cu depunerea la Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și
Președintele și premierul, împreună la MAI
■ Băsescu și Tăriceanu 
au participat la ședința 
de bilanț a Ministerului 
de Interne.București (MF) - Ședința de evaluare a activității Ministerului Administrației și In-.............. ........................ ...............
Lupta împotriva 
coruptei e un sistem 
complex și nu se 
limitează la Minis
terul de Interne. Aș vrea să vă transfer 
îngrijorarea mea.

Președintele Băsescu

........................ w ternelor (MAI) pe anul 2006 a început, ieri, la sediul instituției, în prezența președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu Tăriceanu.Președintele Băsescu a declarat că instituțiile statului nu funcționează încă liber de influența fenomenului corupției, care distorsionează deci

Senatului a propunerii de suspendare din funcție și că admite „dreptul constituțional al Parlamentului de a recurge la un asemenea gest politic”. „Apreciez însă că prezența mea în Parlament cu a- ceastă ocazie nu este necesară. Consider că toate acțiunile și declarațiile pe care le-am făcut de la începutul mandatului meu, în calitate de președinte al României, simt conforme cu ordinea constituțională”, a precizat șeful statului.
Avizul CurțiiEl a apreciat că avizul
zia economică și limitează libera competiție și șansele e- gale.El a adăugat că instituțiile statului nu funcționează încă liber de influența fenomenului corupției.
Mal multă determinarePremierul Tăriceanu a cerut conducerii MAI să se implice cu mai multă determinare în combaterea grupurilor de crimă organizată, arătând și că numărul infractorilor care au părăsit țara pentru a se sustrage pedepsei, precum Omar Hayssam, este ridicat.El a arătat că peste 3.500 de persoane care au comis diferite infracțiuni au părăsit România în ultima perioadă pentru a se sustrage pedepsei.
Wwbrivft

af.S-31 9'ifiO saAceasta este prima acțiune la care șeful statului și prim- ministrul participă împreună, după disputa dintre cei doi care a avut loc la o emisiune 

Curții Constituționale va lămuri dacă faptele ce i se impută reprezintă sau nu încălcări grave ale Constituției.„Avizul Curții Constituționale va lămuri dacă faptele ce mi se impută reprezintă sau nu «încălcări grave ale Constituției», așa cum votul membrilor Parlamentului va clarifica situația raporturilor mele cu această instituție, iar votul popular, în cazul unui referendum, va confirma sau nu temeinicia demersului politic inițiat de cei 182 de deputați și senatori”, a opinat Traian Băsescu.îh finalul scrisorii sale, 
a televiziunii publice.Președintele și premierul s-au acuzat reciproc de minciună, marțea trecută, la TVR, șeful statului interve- 
tt..........................................................................................

Trebuie mai multă de
terminare și o abor
dare «din fașă» pen
tru a nu lăsa aceste 
grupuri de crimă 
organizată să se 
extindă.

Premierul

.............. .... ........................W nind în direct în emisiune, după ce șeful Executivului s-a referit, în contextul unei discuții privind grupuri de interese, la nota Alro semnată de acesta.Șeful statului și premierul a&;stawnul lângă celălalt pe parcursul ședinței, fără însă- să își vorbească, să își adreseze întrebări sau să îndrepte măcar privirea spre celălalt.La final, cei doi au părăsit sala fără să se salute.

Traian Băsescu li asigură p președinții celor două Camer de faptul că dorește în cont: nuare „o relație corectă d Parlamentul, care să servei că consolidarea statului d drept și realizarea interesulu național”.
Ședință comunăBirourile Permanente al Camerei Deputaților și Sena tului s-au aflat ieri într-o șe dință comună pentru a stabil modul de desfășurare a ședin ței comune a Parlamentulu de azi în care se va discuți cererea opoziției de suspenda re din funcție a președintelui

Se autodizolvăVaslui (MF) - Membrii fondatori ai „Comunității Moldovenilor din România” au anunțat, luni, că vor declanșa procedurile de autodizolvare a asociației, după ce aceștia au iscat un adevărat scandal în urma intervenției în Parlamentul Republicii Moldova în cursul săptămânii trecute. 4Intervenția în Paria-* mentul Republicii Moldova a președintelui Asociației „Comunitatea Moldovenilor din România”, Claudiu Alexa, prin care spunea că moldovenii din România sunt discriminați, a stârnit un scandal atât la nivel media- tic, cât și diplomatic.Unul dintre reprezen-^ tanții asociației a declare rat că au fost atrași îir toată această „mascaradă” fără să aibă vreo vină.

Protest la Belgrad mu de sârbi au pariicipsdi ieri> Ia ® manuest^n in fața ambasrdei Statelor Unite de Ia

Atac la vicepreședintele SUA

Belgrad, în semn de protest față de planul care conferă inaependență majorității albaneze a provinciei separatiste Kosovo. (Foto: EPA)

„Cele mai îngrijorătoare"Washington (MF) - Iranul și Coreea de Nord sunt țările „cele mai îngrijorătoare” pentru Statele Unite, a declarat ieri directorul serviciilor americane de informații, Michael McConnell, subliniind că proliferarea armelor de distrugere în masă reprezintă „a doua mare amenințare”, după terorism, transmite AFP.„După terorism, eforturile depuse de unele țări și teroriști, pentru a dezvolta sau a obține arme periculoase și vectorii acestora, constituie a doua mare amenințare pentru securitatea țării noastre, a trupelor noastre din teren și ale aliaților noștri”, a afirmat McConnell, în timpul unei'audieri în Senatul american.„Iranul și Coreea de Nord sunt statele cele mai îngrijorătoare pentru noi”, a precizat el, în cadrul audierii anuale organizate de Comisia pentru controlul forțelor armate, pe tema amenințării la adresa Statelor Unite.

■ Un atentat sinucigaș a 
fost comis în Afganistan, 
unde Dick Cheney se 
afla în vizită.Kabul (MF) ■ Un atentat sinucigaș a fost comis, ieri, în apropierea porților principalei baze americane din Afganistan, unde vicepreședintele Statelor Unite, Dick Cheney, a efectuat o vizită-surpri- ză. Atacul s-a soldat cu cel puțin zece morți și a fost revendicat de insurgenții talibani.Vicepreședintele american nu a fost rănit de explozie, a declarat purtătorul său de cuvânt.„Vicepreședintele este teafăr”, a precizat purtătorul de cuvânt, Lea Anne McBride.Primele informații sosite de la baza Bagram, situată la circa 60 de kilometri de capita

Președintele afgan, Hamid Karzai, șl vicepreședintele SUA, Dick 
Cheney, la Kabul (Foto: epa)

la Kabul, menționau un bilanț cuprins între zece și 20 de victime și câțiva răniți.Oficiali americani susțin că printre răniți se regăsesc și militari străini, dar nu au precizat naționalitatea acestora.Un ofițer de poliție a declarat că autorul atacului a detonat încărcătura explozivă în timp ce se afla în mijlocul muncitorilor care așteptau la una din porțile bazei.„A fost un atac sinucigaș. Pot fi văzute zece corpuri împrăștiate în afara bazei”, a declarat un oficial afgan.Vicepreședintele Cheney a declarat că a auzit explozia care s-a produs la poarta bazei aeriene de la Bagram, unde și-a petrecut noaptea, precizând că a fost transportat, pentru scurt timp, într-un a- dăpost.

Exgiozie O mașină-capcană a explodat ieri într-un cartier din Bagdad, deflagrația făcând mai multe victime. Numărul acestora este încă necunoscut. (Foto: epa)
Ambasadori răniți în Sri LankaColombo (MF) - Ambasadorii american, italian și german în Sri Lanka au fost răniți ieri, într-o ofensivă a artileriei, condusă de rebelii ta- mili, desfășurați în estul insulei.Ambasadorul Robert Blake și omologul său italian Prio Mariani au fost răniți de fragmentele de obuz lansate asupra pistei de aterizare a bazei aeriene din Batticaloa, în momentul în care diplomații coborau dintr-un elicopter militar.Potrivit oficialilor militari, patru obuze au fost lansate în zonă în momentul aterizării unui elicopter al misiunii diplomatice. Un avion staționat 

pe pistă bazei militare aeriene din apropiere a fost distrus.Conform autorităților locale, grupul de diplomați urma să se întâlnească cu autoritățile din regiune, pentru a discuta despre situația din teritoriu, ca urmare a recentelor operațiuni ale armatei împd| triva Tigrilor Tamili.Rebelii separatiști și-a exprimat „regretele profunde", după ce au lansat ofensiva de artilerie. Tigrii Tamili au recunoscut ofensiva, însă au a- cuzat Guvernul că nu i-a prevenit în legătură cu sosirea diplomaților în regiune, la bordul a două elicoptere militare.
CUVÀO. JURNAL
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• Oue vinde miei? Nefinalizarea crotalie- rii ovinelor va face imposibilă vânzarea■ mieilor de Paște. „Așteptăm să primim restul crotaliilor și apoi să le aplicăm ovinelor nemarcate și mieilor. Dacă vom finaliza 
^pceastă operație, ciobanii își vor putea vin- > de mieii de Paști", a spus directorul DSV 
i Hunedoara, M. Lăzărescu. (T.S.)

• Finanțare IMM. Banca Românească a lansat trei produse de creditare destinate; finanțării activității IMM și refinanțării j împrumuturilor acordate de alte bănci. Î Primul produs, Plus Capital, este o liniede credit destinată IMM. Dobânda anuală este de 9%. (T,S.)

Aplauze la scenă deschisă

îi vând firmelorDeva (C.P.) - Paștele în acest an este devreme, ori abia acum încep fătările, susține Antone- ta Andreșoi, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine „Dacia” din județul Hunedoara. Astfel că în perioada sărbătorilor, mieii vor fi prea mici pentru a fi sacrificați. „în plus, nu se vor putea vinde decât gg acele piețe unde se Rr înființa puncte de sacrificare a animalelor, așa cum cer noile norme sanitar-veterinare. Nu prea avem nici abatoare în județ. Din ce am vorbit cu membrii asociației, majoritatea preferă să-i țină și apoi să-i dea, în viu, unor firme din Arad și Timișoara, specializate în îngrășarea »|țpalelor. Așa că, dș-: să tăiem mielul și să rămânem cu el nevândut, preferăm să-l vindem firmelor, la kilogram, în viu”, susține Antoneta Andreșoi.

Accident 
grav
Bejan (M.T.) - O fe
meie a fost grav ră
nită în urma unui 
accident de circulație, 
petrecut la intersecția 
DN 76 cu DJ 706 A 
în apropierea locali
tății Bejan. Conducă
torul unui autoturism 
Volvo, Constantin S., 
din comuna Băița, nu 
a acordat prioritate 
de trecere autoturis
mului Dacia Super 
Nova, condus regula
mentar de Milu F„ 
din comuna Vața de 
Jos, și s-a tamponat 
cu acesta. în urma 
impactului, pasagera 
Daciei, Terezia A, din 
comuna Vața de Jos, 
a fost grav cănită și 
transportată în stare 
de urgență la Spitalul 
Județean Deva. 
Polițiștii efectuează în 
continuare cercetări 
pentru a stabili 
cu exactitate împreju
rările în care 
s-a petrecut acciden
tul rutier.

■ Diaconu și Repan au 
demonstrat aseară că 
fac parte din elita 
teatrului românesc.

Sanda Bocaniciu______________
sanda.bocaniciuelnformmedia.roDeva - Spectatorii care au venit să-i vadă pe protagoniștii piesei „Variațiuni enigmatice”, Mircea Diaconu și Alexandru Repan, au apreciat prin aplauze îndelungi, la finele a 90 de minute, cât a durat spectacolul, interpretarea desăvârșită a celor doi mari actori români. Publicul a fost reprezentat de tineri liceeni, în mare parte de la Colegiul Național „Decebal”. în final, cei doi actori spuneau, oarecum dezamăgiți, că „tinerii au cam stricat spec
Femeile cumpără mărțișoare
■ Comercianții susțin 
că au, pentru mărți- 
șoare, o clientelă fidelă 
formată din... femei.
Clara Păs___________________
clara.paseinformmedia.roDeva - Acestea le cumpără pentru a le da copiilor sau nepoților pentru a le dărui la școală. Prețul unui mărțișor tradițional variază între 1 leu și 6 lei. Deși prețurile nu sunt mari, cumpărătorii 1 iPs^Hdo»naxW«Win : ■ Mihai „Mărțișoarele pe care le-am ' .»imwradus sunt frumoase, dar nu prea iau oamenii. Cred că nu au bani. Poate mâine va fi mai bine”, spune Ioana Nai- din, venită din județul Tele

A murit singur acasăi Uricani (M.T.) ■ Copilul era singur acasă în momentul în care acesta și-a pus capăt zilelor. Tragicul eveniment s-a petrecut luni după-amiază. Acesta a fost găsit de către sora sa în vârstă de 15 ani, care a anunțat ambulanța. în momentul în care au sosit la fața locului medicii l-au găsit pe copil legat cu o sfoară în jurul gâtului. în ciuda eforturilor depuse de medicii de la Spitalul din Lupeni, băiatul a murit. „Era în genunchi lângă calculator. De mânerul dulapului era legată o păpușă, iar de acea păpușă o sfoară, care era înfășurată în jurul gâtului copilului. Nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale, iar cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care a murit băiatul”, a declarat șeful Poliției Uricani, subcomisarul Gheorghe Mocanu. Copilul provine dintr-o familie bună, tatăl său este lăcătuș la EM Uricani, iar mama a plecat, acum o lună, la muncă în Germania.

Tomograf blocat în 
birocrația sistemului 

!»

■ Sosit după șapte ani 
de așteptare, tomo- 
graful din Hunedoara 
nu este funcționalHunedoara (D.I.) - La sfârșitul anului 1999 ministrul Sănătății din acea perioadă - Laszlo Borbely - aproba achiziționarea unui computer to- mograf pentru Spitalul Municipal Hunedoara. Tomograful a sosit în județ în 2000, dar a rămas la Spitalul Județean Deva. A trebuit să mai treacă șase ani până când un astfel de aparat să fie din nou alocat județului nostru, de aceas

tacolul, ceea ce nu a făcut nici un bine reprezentației.„Dar ce putem face dacă senatorii vin la teatru doar dacă este gratuit?! Cunoaștem mulți dintre aceștia care preferă să nu mai meargă la teatru dacă trebuie să cumpere bilet! Ar trebui să cumpere nu doar pentru ei, ci și pentru familii, pentru amante, prieteni......a precizat Mircea Diaconu, un actor atât de iubit de români! Alexandru Repan a adăugat, vizavi de acest subiect, că „totuși este bine că românii au înțeles că este mai importantă scrisoarea lui Ca- ragiale decât bilețelul lui Tă- riceanu și că merg la teatru, oricât de scump li s-ar părea biletul!”Spectacolul „Variațiuni e- nigmatice” este semnat de Eric-Emanuel Schmitt, ale că

orman să vândă mărțișoare la Deva. „Merge prost vânzarea în acest an. Femeile ce cumpără mai mult”, zice Mihai din Alexandria. „De 1 Martie 

tă dată el ajungând la destinație: la Hunedoara. Computerul tomograf dublu slices a sosit în decembrie 2006 în Hunedoara, la prețul de 1.250.000 lei. Primăria a mai aprobat, în cadrul bugetului corespunzător anului 2007, fonduri pentru autorizația de construcție și amenajarea spațiului, amenajare care în acest moment este în curs de desfășurare. Din cauza legislației UE este acum nevoie de avizul CNCAN pentru amplasarea și punerea lui în funcțiune. Obținerea fiecărui aviz implică alte cheltuieli, de ordinul miilor de lei fiecare. „Existența

Scenă din spectacolul „Variațiuni enigmatice", la Devarui piese sunt montate în toată lumea. Regia spectacolului este semnată de Claudiu Goga, iar scenografia de Sică Rusescu. Piesa este o poveste despre dragoste și moarte, despre viață și cărările ei, plină de sensibilitate și suspans. Adevărul este dezvăluit treptat, minciuna dispare și

1 ‘ Vlad Vfâo* > ho '-jtiiiiP ¡fim 
■ >i.i. j -voi cumpăra mărțișoare pe care le voi dărui mamei și prietenei mele. Mă voi limita la bugetul pe care îl am”, spune Vlad Vicol din Deva.

Tomograful zace împachetat pe holul spitaluluiacestui aparat în Hunedoara este justificată de patologia existentă în zonă. Hunedoara are o populație îmbătrânită, cu probleme de sănătate cauzate, în parte, și de lucrul în mediul poluat al orașului. Este important pentru noi, ca me

dragostea nu piere nici dincolo de moarte. „Nu cu mult timp în urmă am susținut a- ceșt spectacol tot în Deva, pe scena teatrului de aici. Este un teatru minunat! Oare s-a terminat sala aceea?”, a fost curios Mircea Diaconu. Situația reală a instituției devene l-a mâhnit profund.
Alarmă falsăLelese (T.S.) - Poliția Hunedoara a fost sesizată, ieri, că o persoană necunoscută a folosit expresia „Bombă sub primărie”. Personalul din Primărie a fost evacuat și, în scurt timp, au fost identificați și făptașii. Aceștia se aflau chiar la postul telefonic din fața Primăriei și au fost identificați. Ei sunt Lucian V., Vasile K. și Florin O. întrucât nu a fost vorba de o ame- Âî reală cu bombă, ItB^fQst anunțate * servicii pentru intervenție. Celor trei lj s-a întocmit dosar penal.

ț

dici, să dăm un diagnostic rapid și corect, să nu mai punem oamenii pe drumuri” - declară dr. Bama Bende, managerul spitalului. El estimează că în cel mai scurt timp tomograful va funcționa. Undeva spre finele anului.
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS

ARTICOL PUBLICITAB

Banca Românească a deschis o noua sucursală in Deva
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, 
i Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

CUVÂțB Vot prin
SMS 

întrebarea săptămânii: Considerați 

că Deva are nevoie de șapte 

bazine de înot?

Trimite SMS conținând cuvântul

DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate
și scurte comentarii, însoțite de nume.

ff"!
CUVA WILL

Banca Românească își extinde rețeaua teritorială, prin 
deschiderea celei de-a doua sucursale în Deva, amplasată 
în Bdul 1 Decembrie nr. 1, bl. 4A, telefon 0254.234.574.

Sucursala Deva - Decebal a devenit operațională în 
decembrie 2006, și oferă clienților - persoane fizice și 
juridice - servicii de calitate cu care Banca Românească a 
câștigat avantaje competitive specifice și și-a lărgit gama 
de produse și servicii în cei 13 ani de activitate pe piața 
bancară românească,

Cliențil persoane fizice pot obține:

- credite pentru casă de până la 500.000 de euro, cu 
o dobândă de 5.9% pe an;

- credite de nevoi personale fără garanții de până la

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

Puteț vota pnr> SMS 
până wner. ora *5.

10.000 de euro,
- sau credite de nevoi personale cu ipotecă - un pro

dus de creditare foarte flexibil pentru persoanele fizice care 
doresc să împrumute sume de până la 150.000 de euro 
pe o perioadă maximă de creditare de 25 de ani.

De asemenea clienții băncii pot beneficia de oferta de 
cârduri de debit Visa și de credit Mastercard. Un serviciu 
rapid de transfer de bani prin Western Union, un birou de 
schimb valutar și un bancomat sunt disponibile la sediul 
sucursalei Băncii Românești din Deva.

Pentru companii, Banca Românească oferă întreaga 
gamă de produse și servicii adresate acestui segment:

- credite pentru acoperirea nevoilor temporare de ca
pital;

- facilități de creditare;
- soluții de finanțare pe termen lung;
- produse de trezorerie & depozite;
- operațiuni documentare, cârduri.
Banca Românească acordă de asemenea linii de 

finanțare segmentului IMM, atât societăților comerciale 
(micro, mici și mijlocii) din industrie, construcții, transpor
turi, comerț, servicii, agricultură, cât și persoanelor fizice 
autorizate și asociațiilor familiale, pentru finanțarea acti
vității curente sau pentru investiții. Banca Românească 
are în prezent o rețea formată din 79 de sucursale, din 
care 28 sunt amplasate în București.

tn octombrie 2003, Grupul Național Bănit of Greece 
(NBG), a achiziționat pachetul majoritar la Banca 
Românească deținând tn prezent 88,7% din capitalul social 
al acesteia. Banca Europeană pentru Reconstrucție ¡1 Dez
voltare (BERD) deține 10,17% din capitalul social al băncii.

Național Bank of Greece este cel mai mare grup finan
ciar din Greda, fiind fondat In anul 1841 și listat la Bursa 
de Valori din Atena Încă din anul 1880. Începând cu 
octombrie 1999 este listat și la Bursa de Valori din New 
York (NYSE). Național Bank of Greece are o experiență de 
peste 160 de ani, iar rețeaua sa numără peste 1000 de 
sucursale răspândite pe 4 continente.

sanda.bocaniciuelnformmedia.ro
clara.paseinformmedia.ro
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1533 - S-a născut scriitorul francez Michel de Mon-
talqne (m, 1592),______ ,__________________
1754 - S-a născut Gheorghe Șincal, Istoric, filolog, 

figura de primă mărime a școlii 
ardelene (m 1816).__________
1786 - Horea șl Cloșca, con
ducătorii răscoalei țărănești de 
la 1.784, au test executați prin 
tragere pe roată._____________
1863 - S-a născut medicul 
Gheorghe Marlnescu, fonda
torul școlii românești ae neu-

(teto),

tfojflg),.__________________
■ S-a născut actorul american John Turturro

s

Prognoza pentru astăziCondiții de ninsoare slabă (dimineață). Maxima va fi de 8°C, iar minima de 1°C.Prognoza pentru două zileJoi. Averse de ploaie. Maxima va fi de 9°C, iar minima de 1°C.Vineri. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 10°C. Minima va fi de circa 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Cuv. Ioan Casian și Gherman din Dobrogea; Cuv. 
Mărturisitor Vasile, împreună-nevoitor cu Cuviosul Pro- 

copie.

Calendar Romano-Catolic_____________
Sf. Roman, abate.

Calendar Greco-Catolic ___________________
S. Vasile, c. märt.; S. Romanul, c.

Energie electrică
Astăzi, se va sista furnizarea energiei electrice, în ve
derea executării de lucrări programate, între orele: 
8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.21, bl.22; 

9.00-16.00 în localitatea Sălașu de Sus; 
10.00-14.00 în Certej (parțial). Hondol (parțial), 

Bocșa, Săcărâmb (inclusiv releul Orange), cătunul 

Codru;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Eliberării, bl.2, sc. A, 

B. C, și în Hațeg, str. I.L. Caragiale, str. Horia.

Gaz________________________ -________________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ____
st ■ furnizarea apei potabile va fi întreruptă în

Deva, între orele:
8.00- 15.00 pe str. Liliacului, de la intersecția cu 

Vulcan și Eminescu; L. Blaga, A. Vlaicu (parțial); Piața 

Victoriei, Piața Unirii, A. Sever, Horea, Libertății, 
stația repompare Cetate, stația Cetății, Delavrancea, 

Șt.O. losif, Ștefan cel Mare, Privighetorilor, A. Ipătes- 

cu, Izvorului, Al. Florilor, Gh Lazăr, Bramștei, Tribu
nul Solomon, PT 16 A, PT 17, 20 E, Liceul Sportiv, 
str. Horea, 16 Februarie, Griviței, Mureșului, Al. Vla- 

huță, T. Vladimirescu, Ardealului, N. Grigorescu, Bu

covinei, Banatului, Digului și Hărăului.
9.00 - 13.00 în Hunedoara, pe străzile Rotarilor și 

Serei, precum și în satul Hășdat.

.............

Puișor cu cartofi la cup
tor, în pungă
Ingrediente: un pui, 1 kg cartofi, 2-3 morcovi mari,' 

o ceapă, sare, piper, maioneză, o lingură de muștar. 
Mod de preparare: se curăță legumele, se taie 

cuburi, ceapa julien, se amestecă totul cu sare și 

piper. Se spală bine puiul după care se taie după 

forma și mărimea preferate. Se sărează, se 

piperează, după gust, apoi se unge cu 2-3 linguri de 
maioneză și una de muștar. în pungă arahjăm în 

primul strat legumele, deasupra carnea. Legăm pun
ga și o dăm la cuptor pentru 50 de minute.

Poftă bună! (Foto: artwâl

mp

Soluția Integramel din numărul precedent: V - T - FUS - VIZAVI - IB - ZĂVORI - A
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BerbecDimineață s-ar putea să vă leșlțl din fire din cauza unui partener de afaceri. Faptul că aveți păreri diferite nu trebuie să vă împiedice să analizați situația.
TiturDimineață Intervin evenimente neprevăzute care vă să vă schimbați planurile. Nu vă faceți Iluzii,cu privire la o afacere ce pare promițătoare.
GemeniVă irită faptul că aveți probleme la locul de muncă și că nimeni nu se gândește să vă ofere o mână de ajutor. Stăpâniți-vă nervii, pentru a nu avea probleme.
RacSe pare că nu vă înțelegeți prea bine cu șeful direct. Fiți prudent. Sunt slabe speranțe să aveți câștig de cauză. Fiți mai atent cu partenerul de vlațăl
Dimineață sunteți bucuros să aflați că vi se confirmă, în sfârșit, că urmează să plecați într-o călătorie. S-ar putea ca partenerul de viață să nu fie încântat.
FecioarăDimineață vă merge foarte bine, dar după-amlază s-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze că ați cheltuit prea mult sau că ați întârziat prea mult.
BalanțăS-ar putea să vă treziți. în mijlocul unul scandai, iscat din cauza oârfeior unei colege. încercați să vă calmați! Nu puteți lămuri situația, dacă sunteți nervos.
ScorpionEvitați deplasările eu mașina. Există riscul să faceți un aed- den de circulație. Dacă nu aveți încotro, fiți foarte pru- - dentl Este indicat să vă abțineți de la speculații. (
SăgetătorReușiți să demarați © afacere. Pentru ca succesul să fie deplin, temperați tendința de a critica pe toată lumea. - Discutați calin cu colegii și cu partenerul.
CapricornEste posibil să vă supărați pe un prieten pentru că nu vi dă un împrumut așa cum a promis. Nu vă grăbiți să îl reproșați I Este vorba doar de o întârziere;In perioada 9 - 28 februarie, Cuvântul Uber vrea 

să-l demonstrezi cât de ușor te poți Juca cu cuvintele. 
£ 1 corect toate Intégrame! irte aceasti
perioadă, realizează o colecție ? trimite-o alfitei de

Vărsător

depune-o îh cutiile speciale Cuvântul liber, până 1h 8 
martie.
Extragerea va avea loc în 9 martie, Iar numele 
câștigătorului va fi publicat Tn ediția din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTORI

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

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I si II.

Localitatea
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

CUVÂO-

Pe" profesión»! c-jiIRWilfet din . vrdme. Doriți să vă afirmați șl7n~ societate, dar atmos**’® tensionată din jur nu vă este favorabilă.
PeștiEste posibil să aveți o dispută cu șefii și, din cauza aceasta, să nu mai plecați într-o delegație. Vă irită lipsa banilor, iar oooseala acumulată vă face și mai nervos.

7:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

Ele u: Davld James Elliott 
8:55 Armonii în natură

(doc., ep. 13, Italia, 
2004)

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

Romanovii 
10:30 Garantat 100% (r) 
1125 Reflector (r) 
12:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show
13:00 Zadc și Cody, ce viață 

Bminunatăl (Ep. 11) 
13:30 Desene animate: Club

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
15:00 Rețete delicioase (doc. 

ep. 10, Anglia, 2005) 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

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

Meteo

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 

reluare)
10:15 Om sărac, om bogat 

(r)
11:15 Martor orb (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 

1330 La Bloc (r)
14:00 Vinovată prin asodere 

(dramă, SUA/Canada, 
2002). Cu: Trevor 
Blumas, Mercedes 
Ruehl, Alberta Watson, 
Alex Carter. R.: 
Graeme Campbell 

1650 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat 
g (serial, comedie). Cu:

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Alina 

Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Barba

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

Vremea

1

1

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea. Revista 

presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

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

1050 Concurs interactiv 
1150 Vivere (serial, Italia, 

01999). Cu: Sara 

Armentano, Raffaella 

Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

1250 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Din dragoste (divertis- , 

J j
î

20:20 Sub alt chip. Două 

celebrități față în față 
cu decizii care le pot 
schimba viața. Prezintă 
Andrea Marin Bănică

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

22:15 Războiul umbrelor 

Q Spionaj și contra - spi
onaj (ep. 2 doc.)

22« Jurnalul TVR. Sțxtrt. 
Meteo

23:15 Lumea citește I 
2450 Viața ca-n filme (ep.

056, comedie, SUA 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon

035 Hdr dă loratiial
Gltcomede, Australia, 

1993). Clc Muray 
Fahey, Ame Dawies

2^10 Jwndd TVR (r) 
Spat Meteo

MiCateempai. 
run.'Wcwi

2030 Râul moții
H(thriller/acțiune, SUA, 

2003).
în distribuție: 

Lou Diamond Phillips, 
Kristy Swanson, 
Coolio.
Regia: 
Charles Robert
Camer

22:15 La Bloc
22« Meseriașii
23:15 Știrile Pro Tv. Sport
24.-00 Renegatul (s, acțiune, 

0SUA, 1992). Cu: Loren

zo Lamas, LQ. Jones, 
Geoffrey Blake

055 Omul care aduce 

cartea (r)
150 Știrile Pro Tv
250 Râul morți (film, r)
330 Meseriași (r)
450 Parte de carte (r) 
550 Pro Vest

(rekiare) 
fcOOhnegted
Btfim semi reluare)

5

06304750 Observator (r) 

1630-1645 Știri locale

650 Rebelde (r) 750 Iubire de 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 9:00 Culoarea păca- 
tului (s) 1150 Pariul iubirii (s) 4

I
9:15 Batman - începuturi 

(aventuri, SUA, 2005). 1135 
Povestea lui Donald Trump 

; (biografic SUA, 2005). 1355 
Frumoasele de la lăptărie 

(aventuri, SUA, 2006). 1435 
Premiile Bafta 16:40 O Cenu
șăreasă modernă (comedie, 
SUA, 2004). 18:15 Trup din 
Beverly Hills (comedie, SUA 

1989). 2050 Deuce Bigatow: 
Gigolo european (comedie, 
SUA 2005). 2125 Douăspre
zece fără zece (thriller, SUA 

2006). 2350 Curaa din Haz- 
zard (acțiune. SUA 2005). 

Tj’fitw'jn
1030 Deschide lumea 1250 

Realitatea de la 1250 1320 
EU, România 1450 Reafitatea 
de la 14:00 1450 Realitatea 
bursieră 1520 Fabrica 1650 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1750 
Realitatea de la 1750 17« 
Editorii Realității 1850 Reali
tatea de la 1850 1850 Rea
litatea zilei 2050 Reaitatea de 
la 20:00 2055 Reafitatea zilei 
2150 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22AE 
100% 2350 Ultima oră 24S? 

Realitatea de la 2450

750 ABC... de ce? (r) 730 Sa 
brina (s) 850 Lecția de... geo- 

: grafie. Povești de pe Planetă 
(doc.) 830 Cutia fantastică (r) 

i 950 Jurnalul Euronews 9:10 
Vânătorii de comori (r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Lege și 
ordine (r) 1225 Supraviețuitorii 

. dezastrelor (doc. r) 1350 Omul 
între soft și moft (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în ! Iubire ca în filme (s, r) 2130 

! Europa 1650 Jurnalul TVR (r) 
1630 E Forum 1750 Vânătorii 
de comori (s) 1850 Lecția de... 
istorie. Povești de la palat 1835 
Lege și ordine (s) 1925 Deco- 

: ratori la mâna a doua 20:00 
Bugetul meu 2030 Bazar 2150 

Ora de știri 22:10 Tocuri înal
te (dramă, Spania/ Franța, 
1991) 0:10 Transfer (MO Fami
lia mea dementă (d. a.)

750 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm șl Eddie (s) 9:00 

Dimineața cu Răzvan și Dani 
1150 www.rebeli.70 (s) 12:00 
Look who is winning 13:00 
Țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 1430 Miezul pro
blemei (r) 1630 Bărbatul din 
vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
Raúl Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 1830 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
2250 Miezul problemei 2450 
Cronici paranormale (s)

11« Spitalul de urgență (r) 
12:45 Terapie intensivă (r) 
13:45 Monștrii lui Brady (s) 
14:15 Taz-Mania (s) 14« 

Entertainment News 15:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 16:15 Entertainment News 
1630 Viața lângă Fran (r) 
1750 Joan din Arcadia (s) 
1850 Spitalul de urgență (s) 
1950 Terapie intensivă (s) 
2050 Entertainment News 
2020 EJe spionează (s) 2130 

Víala lângă Fran (s) 2250 
Obsese pericuioasă (thrifer)

1

1 12:30 Cristina Show 13:30 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:30 Iubire de 
mamă (s) 1630 Duelul pasiu
nilor (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 1830 Betty cea urâtă 
(s) 19:30 Rebelde (s) 2030

B?- HBO

ment) (r)
1650 Observator . 
16:45 9595, te învață ce să 

fed
1850 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România,

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

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu 

1950 Observator cu
Alessandra Stoicescu și' 

Lucian Mândruță.
Sport Meteo

20« Fotbal: Rapid vs 
FC Argeș (1/4 din 

Cupa Timișoreană) 
2350 Observator cu 

Andreea Beredeanu șl 
Andrei Zaharescu.
Sport 

2450 Puterea gândului
□ (film de acțiune, 

Statele Unite ale 
Ameridl, 2001). Cu: 
Antonio Sabato Jr, 
Michael Ironside, 
Eric Roberts, 
Emmanuelle Vaugier, 
Clarence Williams III, 
Ed O'Ross, 
Michael Moriarty, 
William Davis.
Regia: 
Richard Pepin

250 Contras interactiv 

350 Vivere 
H (reteare) 
4009595 (reluare)
550 Mmr

BlreUare)

1 
Í.

li

Í

i 
î 
i 
Í

£

Í

3

r 
i.

i 
i

SOS, viața mea! (s, Argenti
na, 2006). Cu: Natalia Oreiro, 
Facundo Arana 23:30 Jură
mântul (r) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Iubire ca în 
filme (r)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste șl putere (r) 8:00 

Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 830 Autoforum 
(r) 9:00 Imobiliare blitz (r) 
1050 Al 7-lea cer (s,r) 11:00 
Tele RON 1230 Play 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Necunoscuta: Până când 
moartea ne va sta în cale (po
lițist, SUA 2005) 1625 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O: (r) 1850 Focus 1930 : 
Camera de râs 20:00 Cronica 
Cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 11)2230 Focus 
Plus 23:30 Poliția în acțiune 
(r) 030 Focus (r)

SOu
6:55 Viața dimineața. Cu 

Sorin Ganciu și Oana 
Frigescu 9:00 Euromaxx 

(reluare) 9:30 Arta (relu
are) 10:00 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe ___________ __________________
teme sociale. Cu Alina ; din deșert 1350 O prafimor 

tală 1450 Brainiac 1550 Cran 
se fabrică divere lucn* 1650
Curse 1750 Automotite ame
ricane recondiționate 1850 
Motociclete americane1950 
Vânătorii de mitui 2050 Itap 
construcțiilor TuneM Got- 
thard dm Ehreția 2150 la tm 
pas de moarte: Sânge te apă 
2250 Adevărată ioc ai ora 
2350 Drund spie Le Mans

Stancu 12:00 Știri 13:05 
Briefing (reluare) 14:35 
Lumea cărților 15:35 Euro-! 
maxx (documentar) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (reluare) 18:00 6! : 
Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:00 Film 
artistic 22:15 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presai (r)

850 Brainiac 950 Automobte 
americane recondiționate 
1050 Motociclete americane 
1150 Megarăzboaie cu Sare 
vechi 1250 Regii construc
țiilor Dubai - Paradtsd de sd*
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Tot mai atrași de pariuriWWWatvBCraMhVcWalV
Om IC.FJ - SBM Mute numeroase tipuri de feH- 
dtări Mute. Puteți alege fi să le trimiteți cu ocazia 
zMor <te 1 ți B Martie pentru a face o surpriză plăcuți 
persoanelor le care țineți.

M Tinerii investesc tot 
mai mult în jocurile de 
noroc, deși se plâng că 
nu au bani.
CĂLIN Bicăzan

1 euro___________________________________________3,3853 lei
1 dolar american_____________________________ 2,5625 lei

1 gram aur 56,3675 lei

Amplasarea aparatelor radar tn data - de
Wfcrw - limita jud. Arad;

* DN 6«: Mcia - Călan;
■ Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea fl 
Mihai Emlnescu.

Hunedoara - Pe lângă dependențele create de televizor, calculator sau droguri, tinerii sunt asaltați de un alt pericol: dependența de jocurile de noroc. în ultima vreme, în cazinourile, agențiile loto și agențiile de pariuri din județ se observă tot mai mult apariția tinerilor. Dincolo de falsa pasiune, tinerii sunt tentați de obținerea, fără efort, a unor câștiguri financiare, fără să-și dea seama că pariurile se pot transforma într- o dependență dăunătoare. „Dependența față de jocurile de noroc se creează atunci când tinerii nu primesc nimic de la părinți și își caută refugiul în jocurile de noroc. La nivel psihologic trebuie să

existe un echilibru între stimul și mecanismul de recompensă la stimul. La cei care au devenit dependenți de jocurile de noroc mecanismul este dereglat”, spune psihologul Dan Oltean.
„Nu vin doar tineri”Patronul unui local de jocuri de noroc spune că „în localul meu vin oameni de toate vârstele. Clienții mei văd jocurile de noroc ca pe un mod de a se relaxa. în îndelunga mea experiență în jocurile de noroc am observat că pentru unii pariul a ajuns un mod de viată, iar unii pa- riori chiar câștigă bine din afacerea asta”. Tinerii hune- doreni au diferite opinii referitoare la acest aspect. „Din jocurile de noroc tinerii se aleg cu bani aruncați degeaba, nervi și timp pierdut. Mai văd pe câte unul că dă cu pumnii într-un aparat mecanic, de ciudă că și-a pierdut banii. Unii au devenit depen-

Alexandra Chiroșcadenți de jocuri pentru că sunt lacomi și vor cât mai mulți bani”, e de părere Alexandra Chiroșca, elevă la Colegiul Tehnic „Matei Corvin” din Hunedoara.Alți tineri afirmă că băieții sunt pariori mai înflăcărați decât fetele. „Băieții sunt cei care investesc bani în jocurile de noroc, fetele mai puțin. Eu
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112
Pompier 981
Jandarmerie 956
Politie 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

i .................. .
j -Va 35 w J-7;
SodetatM

— —■ .1-1 —V* " ’ * ■ ț A r. • »

Preț Variație
închidere OeVacț) (%)

SNP . 0.6100 1.67
SIF1 3.1600 ■3,64
BRD 23.5000 2,62
BIOFARM 0.7050 0
ANTIBIOTICE 1.9300 0,52
TEL 48.3000 1,68
ROMPETROL 0.3060 1,92
SIF3 3.1000- 3,13
SIF3 33100 -3,50
SJF2 3.0000 -4,46
Rubrică realizată de SVM IFB FlNWtST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter Oăngă QUASAR), tel.: 
221277.

Pe elevi îi
■ Mai bine de 60% 
dintre copii suferă de 
boli psihice, multe 
dobândite la școală.Deva (I.J.) - Lipsa pauzelor dintre ore, instabilitatea sistemului de învățământ, agresivitatea programelor și lipsa de afectivitate din familie au făcut ca numărul cazurilor jMgj^presii în rândul elevilor sa crească îngrijorător. „Este inadmisibil ca un cadru didactic să nu acorde pauzele. Din păcate sunt nevoit să recunosc ca sursă de stres și instabilitatea sistemului de

înnebunește școalaînvățământ din România, primească un răspuns: dacă eToate propunerile făcute de Inspectoratul Școlar Județean Ministerului învățământului au rămas fără ecou. Ca un optimist incurabil, eu încă mai sper la o schimbare pozitivă”, declară Anișor Pârvu, inspector general ISJ Hunedoara.
Lipsa de iubire

altă, cauză a stresului copiilor este lipsa de afectivitate din familie' „Copiii sunt crescuți cu televizorul. Nu are cine să le asigure un echilibru emoțional. La orice acțiune de-a lor ei trebuie să

bine sau rău ceea ce fac. Dacă nu au parte de învățământ condiționat, le dispare reperul. între bine și rău este supraomul, iar cine nu poate ajunge așa cade în boală psihică”, susține Dan Oltean, psiholog școlar.Copiii spun că programa școlară deficitară este prima responsabilă de aceste probleme. „Programa școlară este, în anumite situații, un atentat la sănătatea mentală a copiilor. Uneori sunt chemați la școală la ore imposibile, între orele 14,00 și 17,00 pierd ora normală de prânz, ceea

Reguli: Începători

O mie de hunedoreni și-au 
modificat apartamentul

Anca Ungureanudacă aș avea un prieten pa- rior nu l-aș mai lăsa să a- runce banii degeaba”, afirmă Anca Ungureanu, elevă la același liceu.Numărul agențiilor de pariuri e în continuă creștere ca dovadă că principalii beneficiari din aceste jocuri de noroc sunt de fapt organizatorii.

Dan Olteanuce, în timp, le va afecta dezvoltarea fizică”, spune Mihai Staicu, părinte.

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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■ Peste o mie de hu
nedoreni au cerut anul 
trecut avize pentru 
modificarea locuințelor.
Clara Pâs_____________ ______
ciara.pas@informmedla.roDeva - Aceștia au solicitat avizul Inspectoratului de Stat în Construcții Hunedoara pentru a putea efectua lucrări ce vizau închiderea balcoanelor, desființarea unor cămări pentru mărirea spațiului de locuit ori transformarea spațiilor de la parterul blocurilor în spații comerciale, declară Mihai Șahiu, inspectorul-șef al instituției. în urma controalelor sau a reclamațiilor primite, inspectorii în construcții au aplicat amenzi sau

au dispus, acolo unde a fost cazul, refacerea structurilor demolate. „Pe ansamblu, nu s-au semnalat anul trecut probleme mari. Și dacă au e- xistat, ele au apărut la schimbarea de funcționalitate, adi- . că în situațiile în care, la parterul blocului, un apartament de locuit a fost transformat în sediu comercial”, spune inspectorul-șef al ISC Hunedoara.
Lipsă de civilizațieUnii proprietari care au trecut la modificarea interioarelor s-au ales cu recla- mații din partea vecinilor, din cauza zgomotului. „Majoritatea au aviz pentru lucrările pe care le fac. Dar în proiect se spune că decaparea zidului se face cu disc dia-

Când faceți lucrări de construcții in locuință, anunțați adminis
tratorul bloculuimant, iar în realitate o fac cu ciocanul și târnăcopul. Vă dați seama ce vibrații și zgomot rezultă! Cred că aici problemele apar, în proporție de 50%, din cauza lipsei de civilizație. Pe viitor, cred că proprietarul trebuie să anunțe administratorul imobilului de lucrările pe care o șă le facă, să afișeze în imobil auto

rizația și să stabilească de comun acord cu asociația de proprietari programul de lucru în apartament, în funcție de programul de liniate din întregul imobil”, susține Mihai Șahiu.Amenda pentru efectuarea de lucrări neautorizate este cuprinsă între 1.000 și 100.000 de lei noi.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

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

823:596 7 4 1
5 4 6Í7 8 1 3 9 2
97 11243 6 5 8
264|3 79 8 1 5
7 3 8’1 2 5 4 6 9
1951864 2 3 7

Avansați

pentru casă
■ Guvernul a adus 
modificări Programului 
privind sprijinirea con
struirii de locuințe.
Clara Păs
dara.pas@nfamimedia.raDeva - Potrivit acestui program, statul sprijină accesul la o locuință proprietate personală prin acordarea unei subvenții de 20% din valoarea locuinței construite, ce nu poate depăși 10.000 euro. Pentru a beneficia de subvenție, tinerii căsătoriți trebuie să fie în vârstă de până la 35 de ani la

data depunerii cererii de subvenționare și nu la data contractării locuinței. Subvenția se acordă la finalizarea și predarea locuințelor către beneficiari, iar plata subvenției se face, la terminarea lucrărilor, instituției financiar- bancare care i-a acordat creditul. De asemenea, în calculul subvenției se ia în seamă numai valoarea locuinței, conform devizului general de cheltuieli, care nu cuprinde cheltuielile pentru obținerea și amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilităților, garajele, anexele gospodărești. La stabilirea

cuantumului subvenției se va lua în calcul aria desfășurată construită. Pentru a beneficia de această subvenție, persoanele fizice care construiesc pentru prima dată o locuință prin credit ipotecar trebuie să dețină un drept real sau de folosință asupra terenului pe care se realizează construcția. Listele persoanelor care pot beneficia de subvenții se afișează la sediul primăriilor. După expirarea perioadei de contestare, cererile respinse se clasează. Contestațiile privind acordarea subvențiilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listelor

mailto:ciara.pas@informmedla.ro
mailto:dara.pas@nfamimedia.ra
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Vânătorul de strigoi existăi • Ședință. Consiliul Local Deva va lua în discuție astăzi un proiect de hotărâre referitor la legea privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, prevederi care se regăsesc și în Hotărârea CL Deva nr. 2 din 2004. (M.S.)
• Concurs inter-școli. Școala Generală Nr.2 Hunedoara organizează astăzi un concurs inter-școli având ca temă opera i lui Ion Creangă. La concurs participă cinci școli din municipiul Hunedoara, cu echipaje formate din câte patru elevi din clasele l-IV. (S.B.)

■ într-un sat uitat de 
lume din Vale se mai 
păstrează încă obiceiul 
omorâtului de strigoi.
Tiberiu Stroia______________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Soluții la exameneDeva (S.B.) - Soluțiile finale la subiectele de la examenele naționale ale elevilor din acest an sunt publicate, începând de astăzi, pe site-ul Ministerului Educației. De asemenea, sunt afișate și indicațiile pentru rezolvare. Pe site sunt făcute publice numai soluțiile și indicațiile pentru disciplinele de la profilul real. Reprezentanții ministerului au decissă nu afișeze rezolvările integrale, pentru că există riscul ca elevii să le memoreze și să le reproducă la examen. în data de 19 februarie au fost afișate variantele finale ale subiectelor. Elevii din clasa a VUI-a vor susține în acest an testele naționale în perioada 18-21 iunie, iar examenul de bacalaureat va fi susținut în perioada 25 iunie-5 iulie.

Mihail Hărdău

Jieț - Jieț este un sat, situat undeva în Valea Jiului, sub stâncile înșirate pe crestele Parângului. Este o așezare rurală ca oricare alta, însă pe pământul momârlanilor din Jieț dăinuie o tradiție veche de când lumea: „omorâtul strigoilor”.
Blestemul morților viiOmorâtul strigoilor, adică al spiritelor celor morți, care după înmormântare se transformă în moroi și se întorc în lumea pământeană pentru a-și bântui neamurile, este o practică despre care acum se vorbește în șoaptă. Și asta deoarece momârlanii au avut probleme mari cu autoritățile. Motivul este unul foarte simplu. Practicile momârlanilor pentru alungarea strigoilor sunt dincolo de limitele legii. Ele presupun profanarea mormintelor, dezgroparea morți- lor în miez de noapte și îm- pungerea lor cu țăruși din fier înroșit sau disecarea inimilor

Nu ne place! în spatele Spitalului Județean, pe strada împăratul Traian, zac de două zile mormane de gunoi rezultate în urma unei acțiuni de curățenie efectuate în curtea spitalului. Oare cine și când va ridica gunoiul adunat?... (Foto: T. Mânu)

\..................... .

Susținere pentru democrațiPetroșani (M.S.) - Organizația județeană Hunedoara a Partidului Liberal Democrat (PLD) va susține la alegerile parțiale de la Petroșani pe candidatul Partidului Democrat (PD), Tiberiu Iacob Ridzi. „Organizația își va mobiliza toți membrii din Valea Jiului în campania electorală de la Petroșani și va face echipă comună cu PD”, a declaratpreședintele PLD Hunedoara, senatorul Viorel Arion.
Viorel Arion

Eufrosina Pârvu MOȘ Culiță (Foto: CL)

Administratori cercetați
■ Doi patroni sunt cer
cetați de poliție pentru 
că au oferit la vânzare 
țigări netimbrate.Petroșani (M.T.) - Doi administratori ai unor societăți familiale din Petroșani sunt cercetați de polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor Petroșani, după ce au fost prinși oferind spre vânzare țigări netimbrate de diferite mărci, în valoare de peste 30.000 de lei. Oamenii legii le-au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fis-

Patru sute euro pe 30 mp

Cenușăreasa din localitatea Rădulești
■ Copila cea mică a fa
miliei Geara, din Rădu
lești, muncește cu ziua 
pentru a câștiga bani.
Hannelore Acârnulesei

Marius Alexandru

Hunedoara (M.S.) - Firmele care doresc să cumpere un spațiu comercial într-o zonă cu vad bun din municipiul Hunedoara vor avea mult de alergat pe la agențiile imobiliare din oraș. Specialiștii afirmă că oferta se limitează doar la spații de închiriat, cele mai căutate fiind cele de pe bulevardul Corvin, spre casa de cultură. „Chiriile sunt destul de mari pentru că zonaeste căutată. Unii proprietari preferă să păstreze spațiul gol, o lună sau două, decât să lase din chirie”, spunea Marius Alexandru, administratorul unei agenții imobiliare din Hunedoara. Conform acestuia, deschiderea mai multor supermarket-uri în Hunedoara nu a influențat evoluția chiriilor pe spațiile mici, de la parterul blocurilor de locuințe. Din acest motiv, un investitor poate plăti lunar chiar și 400 de euro pentru un spațiu comercial de 30 de metri

Rădulești - Familia Geara locuiește într-o casă sărăcăcioasă. Iar Claudia, o fată care nu știe cum e să meargă la discotecă sau la distracții cu prietenii de vârsta ei, alege grâul de neghină, pentru o vecină. Să mai câștige un ban. Claudia este Cenușăreasa familiei. Fata mai are cinci frați. Ea este cea mai mică. Pe primii patru i-a ținut mama lor la școală. Acum femeia și-a pierdut serviciul și nu mai are bani cu care să-și trimită copiii să învețe carte. Claudia are 15 ani, iar fratele ei, Călin, 17. Ei nu au mai avut privilegiul de a merge la școală. Spre deosebire de personajul de basm, însă, fata nu vrea petreceri si baluri Ea vrea doar să 

acestora și apoi scoaterea lor pentru a fi arse. Toate aceste practici care fac parte dintr- un scenariu macabru au existat cu adevărat.
Cel care ucide NecuratulMomârlanii din Jieț îi spun Culiță. Are mult peste 70 de ani, precum îi place lui să spună. Bătrânul cu înfățișarea senină, este unul dintre „vânătorii” de strigoi. „Acum care moare îl duce la morgă și îi face autopsie. îi scoate inima, ficatul și nu se mai întâmplă să devină strigoi, înainte însă era altfel. De aceea, mortul blestemat trebuia oprit. Mie nu mi-o fost frică pentru că eu am crezut în Dumnezeu și cred și acum. Puterea Lui este mai mare ca a Necuratului”, este de părere Culiță. Bătrânul spune că, după înțeparea inimii mortului cu țărușul înroșit, se aude un geamăt, un „guițat” și atunci știe că mortul acela nu va mai „strigoia”. „Care-o fost îndrăcit tare n-am avut cum să-l potolesc numai după ce i- am scos inima afară. După asta o încetat pentru că până atunci cobora pe horn, deschidea noaptea ușile. Nu-1 vedeai, dar noaptea te deranja. îl auzeai venind pe horn, se ducea la grajd, dădea drumu' la vite,

5cală. „Polițiștii și reprezentanții Gărzii Financiare au stabilit că cei doi administratori, prin neînregistrarea in evidențele fiscale ale firmei a sumelor încasate, s-au sustras de la plata impozitului datorat statului în cuantum de 5.000 de lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Pachetele de țigări au fost ridicate în vederea confiscării. Din cercetările efectuate de oamenii legii s-a stabilit că marfa a fost adusă din străinătate fără forme legale.
rău că nu mai merg la școală. Dar, dacă n-am avut bani, de unde...”, îngână fata.
Cu ajutorul DomnuluiAurica Geara, mama Clau- diei, a muncit din greu pentru a-și ține copiii la școală. Ea a fost femeie de serviciu, dar acum nu mai are nici un loc de muncă. „Am muncit și, cu câte două - trei sute de mii, cât câștigam pe zi, i-am ținut la școală. Acu’ nu mai am unde munci. Și de ajutat, nu te ajută nimeni.”, suspină mama fetei. Aurica își crește singură copiii. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Claudia speră că își va întâlni colegii de școală. Doar că pe ea nu o va transforma nici o zână bună in prințesă. „Mi-e dor de ei. Nu i-am mai întâlnit de când nu am mai fost la școală. Dar am să merg la târg. Și poate îi întâlnesc acolo”, se îmbărbătează fata. Numărul copiilor care ajung la abandonul școlar este in creștere. Motivele

Biserica și cimitirul din Jieț

făcea lucruri de astea. Necuratul lucra cu el”, povestește vânătorul de strigoi. Cât despre cine se face strigoi după moarte, vânătorul din Jieț este foarte concis. „Moroii sunt foști oameni care n-or umblat pe la biserică și care n-or ascultat de glasul lui Dumnezeu. Ei mor de inimă rea. Numai ăștia se fac moroi pentru că n-au credință. Să ai credință înseamnă să fii om. Eu și astăzi când văd un mort știu care-i moroi și care nu. Morții-moroi sunt îmbujorați la față, roșu aprins, așa, ceilalți sunt palizi neclintiți”,spuMedCuliță. e _ _ A. .gât  ̂îi.bi^ă fjeru' ăla, sfârâie—..Ettfrosina Pârvu are ?$>di#®’Ăsla?șfftf.<Vă'£j5fiî că am ani și știe totul despre strigoi, și eu și-am văzut cum să face”, „Da, să știți că aicea sunt spune în șoaptă bătrâna.
Jandarmii se întorc 
pregătiți „la bază"Orăștie (M.T.) - După examenele susținute anul trecut; la IJJ Hunedoara, cei 164 de subofițeri prove- niți din sursă externă, specialitatea pază și protecție instituțională, au urmat modulul I al Cursului de i- nițiere în carieră. Cursurile de specializare au loc în perioada 27.02. - 02.03.2007, în cadrul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi „Aurel Vlai-

Cenușăreasa de la Răduleștipermit să plătească sute de mii de lei pentru navetă sau milioane pentru un loc la internat. Ei nu au bani de rechizite și haine pentru școală. Situații ca ale Claudiei Geara sunt sute în județ, iar autoritățile stau cu mâinile in 

mulți strigoi. De 60. de ani sunt aici, în Jiețu ăsta, și de atunci am auzit de moroii ăștia. îngroapă mortu', cu popă, cu tot ce trebuie. Se face pomană și după câteva zile, Vi- ne noaptea în casă și tot răs-^ toarnă. Icoanele de pe păreți, toate le dă jos, deschide uși, trântește, bufnește, da nu-1 vezi cu ochii. Și ca să-l potolești, noaptea, toată familia să duce la cimitir sau unde e îngropat și-l dezgroapă, îl găsește cu fața în jos„ apoi îl întoarce și îi bagă o suliță de fier în inimă. îl bagă aicea, în inimă”, ne arată bătrâna. „Și 

cu”, din Orăștie, iar în prezent se desfășoară sesiunea de examene. Probele de examen constau în susținerea, scris și oral, a temelor de specialitate și securitate națională, o ședință practică (tragere cu armamentul din dotare), precum și o serie de probe sportive. După finalizarea examenelor, subofițerii jandarmi se vor întoarce la unitățile din care provin.

neputincioși cum tot mai mulți copii abandonează școala. Dar nimeni nu se gândește la o soluție pentru ca acești copii să nu fie nevoiți să muncească de la vârste la care alți copii știu doar să se joace, și să nu rămână. Dentru tot-

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro


„Minerii" meritau un egal

............................• Națională. Reprezentativa României de handbal feminin a demarat ieri pregătirile pentru partidele cu Suedia din preliminariile CM. Meciurile cu Polonia, Belarus și Ucraina, din 2-4 martie vor fi abordate fără vedetele echipei, iar din lotul convocat face parte și jucătoarea deveană Carmen Cartaș. (V.N.)

■ Deși Jiul nu a făcut 
„figurație" la București, 
a pierdut partida în 
minutul 70.
Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roDeva - Jiul a pierdut, ieri, la București în etapa a XX-a cu Dinamo într-o partidă în care a rezistat fără a primi gol 70 de minute. Unicul gol a fost înscris la o fază în care Bălace a întors o minge în careu pentru Cătălin Munteanu, iar acesta a înscris cu un șut fără preluare, din zona punctului de la 11 m. Probabil Rednic a crezut că va avea parte doar de un antrenament cu public, în fața unei echipe care veneaDeva (V.N.) - Rezultate ale etapei a XX-a: Oțelul - Ur

ziceni 3-2; Poli lași - FC Național 1-1; CFR Cluj - 

Ceahlăul 1-1; FC Argeș - U Craiova 0-0; Farul - FC 

Vaslui 1-1; Gloria - Pandurii 2-0; Steaua - UTA 0-0; 

Rapid - Poli Timișoara 2-0; Dinamo - Jiul 1-0.

Clasament
1. Dinamo 20 18 1 1 42-10 55

2. Steaua 20 11 7 2 37-10 40
3. Rapid 20 11 4 5 . 35-14 39
4. CFR Ciut 20 11 4 5 39-25 37
5. Gloria 20 10 3 7 26-19 33
6. Poli Tim. 20 9 5 6 20-16 32
7. Oțelul 20 9 3 8 27-34 30
8. FC Vaslui 20 8 5 7 26-30 29
9. UTA 20 7 4 9 17-20 25
10. Poli lași 20 6 7 7 23-27 25
11. U Craiova 20 6 7 7 22-33 25
12. Pandurii 20 6 5 9 15-22 23
13. Farul 20 5 7 8 21-22 22
14. Urziceni 20 6 4 10 16-22 22
15. Ceahlăul 20 5 3 12 14-30 18
16. FC Argeș 20 4 3 13 13-26 15
17. Jiul 20 3 5 12 9-25 14
18. FC Național 20 3 5 12 14-31 14

Etapa a XXI-a: vineri, 2 martie, Jiul - Gloria Bistrița; 
sâmbătă, 3 martie: Urziceni - Farul; FC Național - CFR 

Cluj; UTA - FC Argeș; U Craiova - Rapid; duminică, 4 

martie: Pandurii - Poli lași; FC Vaslui - Steaua; Poli 

Timișoara - Dinamo; Ceahlăul - Oțelul.

țupa României la futsal

Performanță în regim de austeritate
■ Futsalul românesc a 
depășit condițiile de 
pregătire din țară prin 
calificarea la CE 2007.
ClPRIAN MaRINUȚ 
ciprian.marinut@in1crmmedia.roDeva - Zoltan Jakab, antrenorul naționalei de futsal, aprecia, în cadrul unui interviu acordat site-ului FRF, că prin calificarea la turneul final al CE 2007 echipa României a depășit condițiile de pregătire existente în țară. Din păcate, selecționerul a uitat să precizeze că această performanță în regim de austeritate se datorează în mare măsură clubului FG CIP Deva car» este cel nțai putemjfcași serios din țară ^j dă jumătate

(Fota: Traian Manu)în Capitală de pe penultimul loc în clasament, cu doar trei victorii din 19 meciuri disputate și cu doar 9 goluri marcate în tot atâtea partide..Desfășurarea jocului, cel puțin în prima parte a meciului, nu i-a dat deloc dreptate. La
dintre componenții echipei naționale. „Prin calificarea la CE 2007 am depășit condițiile din țară. Gândiți-vă că belgienii au mai mult de 8.000 de jucători legitimați, în timp ce noi de-abia dacă avem 500. Iar dintre aceștia, nu știu dacă 90 sunt profesioniști. Infrastructura? E o problemă generală a sportului românesc. Antrenori specializați în futsal? Deocamdată, nu avem. Jucători specializați? Mult prea puțini. Vă mai spun ceva. Eu sunt antrenorul naționalei din 2003, iar anul trecut am folosit doar 19 jucători, 14 dintre aceștia fiind folosiți la începutul acestui an, în cele două mini- turnee de calificare, cel de la Deva și cel din Slovenia... Este tatei ioMBifioaize meritată, dar să admit că am 

poarta lui Anton, dinamoviștii au ajuns destul de rar, iar atunci când s-a întâmplat acest lucru, a fost fără eficiență. Pe acest fond, Jiul a prins curaj și în min. 25 Dulcea a fost aproape de a înscrie, dacă Lobonț nu respingea 
avut și noroc. De exemplu, în meciul cu Belgia, la scorul de 0-0, adversarii au avut două bare și e imposibil de spus cum ar fi evoluat meciul dacă ar fi înscris măcar un gol. Apoi, am avut noroc și la final, când jocul rezultatelor ne-a fost favorabil”, a declarat Jakab pentru site-ul FRF.Naționala de futsal a României, în care șapte dintre cei 14 jucători din lot sunt de la FC CIP, a reușit, duminică, să se califice în premieră, la turneul final al CE 2007 din Portugalia. Tricolorii au câștigat, la Lasko în Slovenia, grupa G a turului II de calificare și au obținut biletele pentru competiția programată în perioada 16-25 noiembrie la Porto. România i Bel;giă cu f-1 și MoldcWSȚou"^; 

șutul. După câteva minute a fost rândul lui Anton să se remarce la un șut al lui Ni- culescu, iar prima repriză s-a încheiat oarecum sub semnul echilibrului. La reluare, Rednic s-a dovedit inspirat și a introdus în teren cuplul Bălace - Munteanu. Și se poate spune că aceștia doi au câștigat meciul, după ce Bălace a pus o minge în mijlocul careului, iar Munteanu a marcat printr-un șut sec. Așadar o victorie chinuită a dinamoviștilor, care au însă un avans de 15 puncte față de Steaua. Este adevărat, Jiul nu a făcut figurație la București, după cum a promis atrenorul Marin Tudorache, dar a mai pierdut un meci și este în tot mai mare pericol.

Jakab Zoltanpierzând în fața Sloveniei cu 2-4. România, Slovenia și Bel- . gia au încheiat parcursul dih grupă cu câte 6 puncte, iar tricolorii au ocupat locul I grație golaverajului superior înregistrat în meciurile directe (6- 5), fiecare dintre cele trei naționale înregistrând câte trei puncte în ierarhia jocurilor disputate între ele. Tragerea la sorți a celor două grupe ale turneului final, de?*Ta Porto, va atiea loc în 12 mai.'Deva (C.M.) - Dava Deva și Olimpic Sime- ria, cele două echipe hunedorene din Liga a Il-a de futsal, se vor întâlni, miercuri, 28 februarie, în cadrul turului II al Cupei României, s-a stabilit în cadrul tragerii la sorți efectuate, marți, la FRF. „Nu ne interesează în mod special această competiție, pentru că nu avem cum să câștigăm trofeul în 'fața echipelor din prima ligă. Totuși, vom încerca să trecem de cât mai multe tururi, pentru a ne îmbunătăți jocul și a întâlni adversari de top”, comenta Sebastian Hanciu, reprezentantul echipei Dava Deva. Partida dintre cele două echipe hunedorene se va disputa, la Sala Sporturilor din Sime- ria, începând cu ora 18.00. Programul complet al turului II: Dinamo Tulcea - Siculum Miercurea Ciuc; Activ Buzău - ACS Odor- heiu Secuiesc II; Total Agregat Holding Albo- ta - Arctica Craiova; Real Alexandria - Real Craiova; City'us Tg. Mureș - Elite Gheor- gheni; Autoglobus Baia Mare - Futsal Club Arad; Olimpic Simeria - Dava Deva.

Futsal - Cupa României

„Am avut ghinion"| Deva (V.N.) - „Am dorit mult să nu pierdem acest meci și eram foarte aproape să realizăm acest lucru”, a spus atacantul Jiului, Paleacu. El a apreciat că un rezultat de egalitate ar fi fost, totuși, mai echitabil în partida de luni. Aceeași părere a avut-o și patronul grupării din Petroșani, Alin Simota. „Egalul era mai aproape de adevăr. Fotbalul românesc, la nivelul primelor două-trei echipe,este în declin față de începutul campionatului sau față de anul trecut Din păcate nu am fost străluciți la mijlocul terenului iar in a doua repriză le-am lăsat spații și și-an creat mai multe ocazii Am avut ghinion", a spus Simota.

Alin Paleacu

Două KO în 40 de secunde
■ Karatiștii de la clu
bul Taekwon-do Călan, 
fără sponsori, câștigă 
medalie după medalie.
CĂLIN BlCĂZANCălan - Sportivii clubului Taekwon-do din Călan s-au întors de la Campionatul Național de Taekwon-do ITF, disputat la Mediaș, cu o mulțime de medalii. Cosmin Oprescu, cel mai titrat karatist al clubului, a câștigat trei medalii de aur (la lupte,

kata și la concursul pe echipe), precum și o medalie de argint obținută la proba de tehnici speciale. Sportivul din Călan s-a impus lejer în două dintre finale după două knock- out-uri executate în prima repriză: unul după 30 de secunde, iar celălalt după numai 10 secunde. „Din punctul meu de vedere competiția a fost ușoară pentru că nu a mai existat aceeași concurență de la celelalte concursuri desfășurate în țară”, spune Cosmin Oprescu. Juniorii clubului nu s-au lăsat mai pre-

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 17-a, duminică, 25 februarie: Jolie 
Café - DHS Eurosport 2-6; Parma - Stemil 3-7; Anonimii - Alfa Team

2-7; Avantaje - Electroconat 5-2; Rodostar - Guler 0-4; Castelo - Col
or Copy 7-2._____________ ______________ A__________ '_2

Cristur 4-3; Melkart - Under Gold '84 0-3; Ozana - Quasar Old Boys

Clasamentul
1. Castelo 17 16 ' 1 0 102-47 49
2. Avantaje 17 14 1 2 90-38 43
3. Rodostar 17 10 3 4 72-38 33
4. Guler 17 9 2 6 60-42 29
5. DHS Europsort 17 9 2 6 63-55 29
6. Anonimii 17 8 2 8 61-56 26
7. Electroconat 17 7 3 7 46-41 24
8. Melkart 17 6 4 7 58-72 22
9. Under Gold 84 17 6 3 8 54-70 21
10. Parma 17 6 1 10 40-71 19
11. Stemil 17 5 3 9 54-65 18
12. Color Copy 17 5 2’ 10 68-71 17
13. Jolie Café 17 5 2 10 65-99 17
14. Ozana 17 4 4 9 33-72 16
15. Alfa Team 17 5 1 11 48-69 16
16. Quasar Old Boys 17 2 2 12 39-67 11
Programul etapei a 18- a. duminică, 4 martie: Color Copy - DHS

I Eurosport; Stemil - Jolie Café; Alfa Team Cristur - Parma; Castelo - 
■ Rodostar; Quasar Old Boys - Melkart Electroconat - Ozana; Guler - 
i Avantaje; Under Gold '84 - Anonim«

Sportivii din Călan la antrenament (Foto: cl)jos și au câștigat prin Alin Șpan locul I la lupte (cat. 63 kg), Ionuț Bologh locul II la lupte și Cristian Popa locul II la lupte și locul III la kata. „Obiectivul fixat înaintea CN era câștigarea a patru medalii

la juniori și a două medalii la seniori. Acum, că ne-am atins scopul, ne pregătim cu încredere pentru Campionatul European”, afirmă Cristian Popa, antrenorul emerit al lotului.
1 mărțișor pentru tine!

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!

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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MfBSSku......ț• Eșec. Tenismanul Adrian Ungur a ratat calificarea în turul doi al turneului; ehal- • lenger de la Wolfsburg, tätoi cu premii în valoare totală de 21.250 de euro. Ungur a fost învins, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-4, de germanul Michael Berrer, cap de serie numărul 4.—’-------------- ît
Bilete la derbyCraiova (MF) Vicepreședintele Universității Craiova, Sil- vian Cristescu, a declarat că bilete!« pentru meciul cu Rapid, din etapa a XXI-a â Ligii I, vor fi puse in vânzare numai la Craîova și la hotelul din București .unde va fi cazată delegația olteană.
In IntertotoBistrița (MF) ■ Gloria Bistrița intenționează să participe In Cupa UEFA Intertoto, după ce a câștigat, cu 2-0, împotriva echipei Pandurii și a urcat pe poziția a cincea a clasamentului.Directorul sportiv al grupării, Ioan Horoba, a declarat că Gloria lși dorește participarea pentru ca Jucătorii să primească experiență.

Ponor a plecat de acasă

*

Jose Mourinho 
(Foto: EPA)

IronieBucurești (MF) - Antrenorul echipei Chelsea Londra, Jose Mourlnho, a Ironizat echipa Arsenal Londra, afirmând că de când este el la gruparea londoneză, „tunarii" nu au câștigat nldun trofeu. „Eu unul n-aș fl trist dacă un dub îmi dă trei, patru, dnd ani șl îmi spune: «Nu e obligatoriu să câștigi. Poți pierde campionat după campionat, ai trei, patru, dnd ani la dispoziție să con- stn*._ lecând sunt euÎB Otebes, • n-au câștigat nimic", a spus Mourinho.

■ Campioana olimpică 
locuiește la antrenorul 
Matei Stânei, până se 
ridică noua locuință.Constanța (MF) - Carmen Ponor, mama campioanei olimpice Cătălina Ponor, a declarat, marți, că fiica ei locuiește la antrenorul Matei Stânei de aproximativ două luni, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Nu s-au certatMama gimnastei a afirmat că a fost decizia fiicei sale de a se muta, dar a precizat că nu a fost vorba de o ceartă între ea și Cătălina. „Nu este vorba de o ceartă între mine și Cătălina, noi ne-am înțeles
W........................................

Nu a fost nido ceartă între 
mine și Cătălina

Carmen Ponor

........................................ țțîntotdeauna foarte bine. A fost opțiunea ei de a se muta la domnul Stânei, pentru că acolo beneficiază de un spațiu mai mare. Matei Stânei are două corpuri de casă și într-unul dintre ele i-a permis Cătălinei să se mute. Probabil că se simte mai bine acolo și se află lntr-un mediu care îi permite să se antreneze mai bine”, a afirmat Carmen Ponor pentru MEDIAFAX.
I

Washington (MF) - Rezultate înregistrate în liga pro-

fesionistâ nord-americanâ de baschet (NBA):

Philadelphia - Sacramento 89-82

New York - Miami 99-93

San Antonio - Toronto 107-91

Memphis - Denver 107-111

Chlcaqo - Orlando 87-94

Dallas - Atlanta 110-87

, Houston - Boston 72-77

Utah - L.A. Lakers 94-102

Seattle - Portland 97-73

L.A. Clippers - Charlotte 100-93.

Hiddink își va petrece urmă
toarea perioadă după gratii

(Foto: EPA)

l-a accidentat. Mijlocașul ja-

Carlos la Charlton Athletic?București (MF) - Fostul portar stelist Carlos Alberto Fer- nandes, acum liber de contract, se află în probe la formația engleză de primă ligă Charlton Athletic, alături de care se pregătește de o săptămână, informează site-ul oficial al clubului englez.Carlos, care și-a reziliat contractul cu gruparea din Bulevardul Ghencea, a fost titular pentru echipa secundă a lui Charlton, în meciul cu formația similară a grupării West Ham United, scor 1-1, în campionatul de rezerve. „în poartă a fost Carlos, un jucă
ponez Shunsuke Nakamura și-a fracturat mâna în partida pe care ecmpa Celtic Glasgow a câștigat-o, cu scorul de 2-1, în fața formației Invemess tt?, In sparturile de finală ale Cupei Scoției.Nakamura va lipsi cu siguranță in partida de campionat cu echipa Dum- ferllne, de la sfârșitul săptămânii, dar și de la returul cu formația AC Milan, din optimile de finală ale Ligii Campionilor, care va avea loc miercuri, 7 martie. (Mr EPA)

Gimnasta trebuie să scape întâi de scarlatină pentru a-și relua pregătirile

Va avea casăEa a ținut să precizeze faptul că în această perioadă va începe construcția casei în care Cătălina va locui singură. „Am terminat cu toate aprobările și sperăm ca până în iarnă să. fie încheiată și construcția. Este vorba de un teren de 970 de metri pătrați
7

HiSdink ajunge la închisoaré
■ Antrenorul Guus 
Hiddink a fost condam
nat la șase luni, pentru 
evaziune fiscală.București (MF) - Selecționerul reprezentativei Rusiei, olandezul Guus Hiddink, a fost condamnat marți la șase luni de închisoare cu suspendare și amendat cu 45.000 de euro pentru evaziune fiscală, informează publicația Dutch News. Acuzarea a cerut zece luni de închisoare, dar tribunalul din Den Bosch a stabilit că micșorarea pedepsei este legată de faptul că 
tor experimentat, în ciuda faptului că nu a părut prea acomodat”, a scris sursa citată.„Carlos are acum șansa de a-i convinge pe oficialii englezi că merită achiziționat. Clubul englez a solicitat grupării Steaua București toate informațiile despre Carlos și despre situația Contractuală a acestuia. Fostul portar de la Boavista este liber de contract de la 31 ianuarie și poate semna pentru orice club. Carlos și-a manifestat mereu dorința de a juca în Anglia”, a scris și presa portugheză.Echipa Charlton Athletic, 

în zona Kamsas, dintre care peste 350 vor fi locuibili. Are aproape 20 de ani și simte nevoia să locuiască singură”, a spus mama sportivei.
Este bolnavăCarmen Ponor a mai spus că fiica sa a fost diagnosticată cu scarlatină, dar speră ca sportiva să-și reia antrena- 
lui Hiddink i-a fost deja afectată reputația și imaginea în urma publicității create de acest caz. „Această evaziune a lui Hiddink nu a fost accidentală, ci într-un mod calculat”, a spus Mischa Toi, purtător de cuvânt al acuzării. Hiddink a fost acuzat că a fraudat fiscul olandez cu suma de 1,4 milioane de euro, în perioada 2002-2003, după revenirea din Corea de Sud, unde a fost selecționerul reprezentativei de fotbal. Hiddink a afirmat atunci că a locuit o perioadă în Belgia, unde plătea impozitele. Potrivit Parchetului, antrenorul 
pregătită de Alan Pardew, ocupă locul 18 în Premiership.Carlos Alberto Fernandes a plecat, la începutul lunii decembrie 2006, din România, Steaua hotărând să renunțe la el în urma prestațiilor modeste. Carlos a apărat ultima oară pentru Steaua la 17 octombrie, în meciul cu Real Madrid, scor 1-4, din etapa a treia a grupei E a Ligii Campionilor. Portarul a fost achiziționat de Steaua la începutul anului 2006, de la Boavista Porto, contra sumei de 600.000 de euro.
A doua șansă pentru FlachiBucurești (MF) - Atacantul echipei AC Florentina, Adrian Mutu, a declarat că speră ca jucătorul formației Samp- doria Genova, Francesco Flachi, depistat pozitiv, să primească o a doua șansă.„Sper ca Flachi să primească o a doua șansă. Și eu am trecut prin astfel de probleme și știu ce înseamnă. Pentru mine a fost o victorie per

(Foto: EPA) mentele în două săptămâii „Acum, după ce a contractat și scarlatină, este nevoită să stea cât mai mult în casă și urmează un tratament. Un doctor vine zilnic și o consultă și sperăm ca în maxim două săptămâni să își poată reveni pentru a-și relua antrenamentele”, a afirmat Carmen Ponor.
avea un mic apartament în Belgia, în care însă nu a locuit niciodată. Guus Hiddink a negat întotdeauna orice tentativă de fraudă. „Vreau să demonstrez că nu a exist^ nicio fraudă și că nu este vdj ba decât de o chestie pur administrativă”, a declarat Hiddink, în 2006.în sezonul trecut, Hiddink a antrenat formația PSV Eindhoven și a fost selecționer al Australiei pe care a condus-o până în optimile Cupei Mondiale din Germania. în prezent, el are un contract pentru doi ani cu federația rusă.

„galacticul" Beckham (Foto: epa)

sonală și am avut noroc că am putut să-mi refac viața de familie și cea profesională”, a spus Mutu.Francesco Flachi a fost depistat pozitiv cu cocaină. Prezența benzoilecgoninei, metabolitul principal al cocainei, a fost detectată în urma unui control efectuat la 28 ianuarie, după meciul cu Intemazionale Milano.



miercuri. 28 februarie 2007 CUVAgai

Pentru tine, Mamă!

Avem o singură mamă și o singură viață. Nu așteptați mult timp până să le 

spuneți mamelor voastre că le iubiți!
De S HartK Cwiatari Liber și wwwJiimuo oferă posibilitatea atât celor 

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

sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație proprie). 

Felicitările pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, B-dul 22 
Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 

magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 28 februarie, ora 12:00! 
Votarea celei mai frumoase felicitări se va face în perioada 1 - 6 martie, atât pe 

portal, cât și sub forma unui talon apărut în perioada respectivă în ziar. 
Premierea va fi în data de 7 martie, premiile constând în mici cadouri pentru cei 

premiați și mămicile lor.
în 8 Martie, Cuvântul Liber vă oglindește sentimentele într-o pagină specială, 

iar www.huon.ro vă ajută ca toate felicitările dragelor voastre mame să 

meargă la sufletele celor atât de drage! Succes!

Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră la parter, 8 mp, lângă Baroul de 
avocați, și hală și construcție parțial finalizată, 
lângă RAR. Tel. 0723/514133 m

Vând ap. 2 camere (03)
• Deva, cartier Dacia, etaj 1, renovat total, ușă 
metalică, termopane, merită văzut preț 75.000 
lei. Tel. 0745/253413.(7)
• regent confort 1, zona Miorița Deva, 

r' irizări apă gaz, preț 130.000 lei. Tel J23336.

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 Deceba!, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță et 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Minerului, dec, centrală termică gresie, 
■ianță lavabil, parchet balcon închis, mobilă 
W>uă preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661.
(A2)

■• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță gresie, 

.balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec, CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane,

. CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec, balcon, CT parchet, 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 

.0745/367893. (A2)
• 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)
• drcutt, gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine 
întreținut, contorizări, preț 130.000 ron nego
ciabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață ambele 
cu centrală termică bucătărie modificată 
parchet, ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 60 mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, debara 
cămară hol central, fără modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095.

groarte avantajos, 60 mp, zona Eminescu, etaj 
."bun odificări, bucătărie mare, cu balcon mare 
închis, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată, zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 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, parchet repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
•dao, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet lului Maniu, preț 
33600 euro, neg, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• hatean tedas, bea, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120600 lei, teL 
223400,072CV387896,0751/573684. (A5)
• aeae FtaȘă 2 camere decomandate, modificat 
Mng mare, CT ai telecomandă termopane etc. 
mobdat și utiat preț 160600 Ron. neg. tel 
««786578 (AR

• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317314. 
(A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, teL 23L800. (A9)
• dec, etaj 8 amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 23L800. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/611366,0788/040490. 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificata living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală telefon 
0254/613366,0’-3/040.490 0788/1 «L483.(A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• exdus parter, în Deva, zona Dacia, Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796. (Al)
• toarte urgent apartament 2 camere în Deva, 
zona Scărișoara, Crișului, Eminescu, indiferent 
de etaj, se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără amenajări, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• foarte urgent apartament 2 camere deco
mandate, în Deva, zona Gojdu, Decebal, 
Kogălniceanu, piață se oferă preț bun, plata 
imediat cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• 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)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, 
garaj, boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. («)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări modeme, centrală termică 
termopane, gresie, faianță i băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, grote, faianță parchet laminat CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld, neg, teL 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băl 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat modificat j 
din 4 camere, superamenajat zona 22 Decern- I 
brie, teL 0742/290024,232060: (A3)
• ofertă foarte brrâ,ZDna Școala. Gen. JO-.6, etaj
1, contorizări, igienizat totoL ocupafii'mdat , 
preț 88000 ron negociaba. teL 0730/474275. 
0740/535095. (AC
• cua^roteșibucătăriemodfcrocBante 
termica, tomopane, beteon. parchet te roe. 
faianță amenajat și ¡gjenzat reoerx, am 
Decebal preț 1SUB0 iun negoóaM. tei 
OTJVam. 233808. (AC
• hi hterofc no. decomandate. 2 bü ce« aia
tenracă temopan. panhet grese. teiarteLzaaa 
Eminescu preț negnriaM, sai la sOane ac 
apartament 2 camere, ptos ir.
C7Z3.-253®. ««302200 732BBA (AC

Șl SIGUR

• dea, etaj 3, contorizări, balcon, parchet 
geamuri termopane, nezugrăvit Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, balcon închis,
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5) ,
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg, tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel, 0746/779288. (A8)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dea, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040 4Ș0,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, 135.000 ron până la 
230.000 ron, cu plata urgent tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere f07)

• ecomandate, zona Progres et 374 iJcr 
mare, 2 băl centrală termică parchet st 98 mp, 
preț 553300 euro, teL 0726-710903. (Al)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mkL, neg, 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, cpesie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot 
parchet 2 băi amenajate, 2 balcoane, -fără 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet 2 băi preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dea, etaj 1, centrală termică proprie, geamuri
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5) :

• etaj 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684 
(A5)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s= 120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• isgenl Deva, scară interioară amenajat occi
dental, centrală termică garaj, 150 mp, deosebit 
95600 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• ana L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bin, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg, tel 
0745/786578 (Af

Vând case, vile (13)

în Ungaria?

«■ras,;.

• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, I 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 Și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel.223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., țel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7) .
• zona Călugărenl 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț i 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 ■ 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț i 
80600 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• lnSântidialm,5camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, 
ST=400 mg, preț 90.000 euro, neg,, tel.

• wgent, to Deva, zonă centrală 3 camere, baie- 
bucătărie-hol-terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150000 euro, neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)

CUNOȘTI AVANTAJELE OFERITE DE CL?
1. Cotidian local prezent pe piață 6 zile din 7 (apare și 
sâmbăta);

r 2. Sâmbăta, talon gratuit de mica publicitate;
T 3. în Deva și Hunedoara, distribuție proprie; ziarul
' sosește acasă la prima oră a dimineții;
’ 4. Cotidian de 12 pagini color cu rubrici din

domeniile: economic, social, politic, cultură, educație, 
sport, telefonul cititorului etc.;
5. Vineri, Jurnal Tv GRATUIT;

, . 6. în fiecare zi de luni, Cuvântul Liber te ajută să-ți
| găsești job-ul potrivit, oferindu-ți o listă completă a 

ofertei locurilor de muncă din județ.
7. Concursuri pentru toate vârstele, cu premii atât de 
atractive!
Din luna februarie. Poșta Română și-a dublat taxele 
pentru abonamentele tuturor | ................................. ..
abonament la Cuvântul Liber____________________
poștali tncepAnd din luna martie, costă 10,1 lei.

licațillor. Astfel un 
heist la factorii

ÆIHLJ'À I
------------llad=&91â
' 3 kvu=ZL9 la • 6 uñ= 489 lâ • 
timeasia

mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro


miercuri, 28 februarie 2007

. parte a unei corporații internaționale maes-media
• \ c*“® deține poziția de lider in publicarea de ziare 

W - și servicii Internat in vestul Austriei, In nord-estul
Ungariei, cât și in Județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?Ai dori sâ câștigi un ban în plus, lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 
distribuitor de presă 

pentru DevaCerințe:• Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal;
e Seriozitate.

'X.

S.C. producătoare de MUțămlnta ' 
cu sediul in Hunedoara, str. SâartaMat ■r.M, 

angajează: muncitori necaKfkap fl taMoți 
in domeniul de incilțâmlnte, 

personal birou cunoscător de limba itobană 
șofer, mecanic.

Informații Intre orele B.00-16.00, la telefon: 0254/74SJ1*,^ti£ 

CV-urile se depun la sediul flrmeL

Oferim:
e program de lucru flexibil; 
o venituri in funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:Redacția ziarului Cuvântul liber,Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 211275, int. 8808.Persoană de contact: Camelia Gîga, tel. 0720/400441,E mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135) !

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

o (D+P), 6 camere, 2 băl, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz șl pe lemne), garaj, 
anexe, $7=800 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, bale 
(gresie, faianță), curte, ST =600 mp, zonă ultra
centrală, Devă preț 150.000 euro, neg., tel, 
231.800,0745/511.778 (A9)
• Brad șl 2 ha teren, zona Dealu Mare, văllșoara, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
o Brad, cu 4 camere, curte, garaj, 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613 366,0788(040.490. (A10)
• Brad, șut, grădină șl 2 ha teren, zona Herteștl, 
preț atractiv, telefon 0254/613 366,0788/040.490, 
(A10)
• Brad, vlnd casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie,
preț negociabil, telefon 0254/613368 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613368 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
0788/090048 (A10)
• Brad, ar curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A. apă curentă 

posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/040498 0788058481 (A10)
• Braț ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613368 0788/M04900788058483. (A10)
• kațrereB, cute, garai ST-2500 mp, cuent 
apă canal preț negoctabi, telefon 025V613368 
O78RZD4Q490,0788/15BJ83. (A.10)

• Sbnaria, zonă ultracentrală, 27 mp, 
balcon închis, proaspăt zugrăvită, ușă 
metalică, preț 51.900 lei. Tel. 0722/281322. 
(8/27,02)

Cumpăr casa (14)

Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.

Case de vacanta (15)

COLMACO cowan (’¡Mlădii
DEVA

Bd. 1 Dvcembrie 20 A 
< centrul vechi )

0254.211215
Luni-Vineri 10.00-18.00

Sâmbătă 10.00-13.00OH;.RTE SPE( l\LE"!

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR C.A ROSETTI Nr. 2 { CEANGĂI) Tel 227.923

• DOAR 2 LE! COSTA ORICE PRODUS DE 
ir/BRÂCAM IN TE S ECON D-H AND

• MOCHETA IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE 

PREȚ DE LA 4 LA 1S LEI .' MP.

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 

agroturistică

* Manager in turism

ryn|n»»=îcar « înscrieri zilnic, între oțele 9-16,
Mi fii II. ii] I până la data de: 20.03.2007

Adresa
M E mail

32 Uecembrie Nr. 37 A

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TĂHMĂME PVC Șl ALUMINIU PROHLE RIHAU
■ GEAM TIRMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA. str. Ion Creanga, bl. 25, ap. 2

• creâ * 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, 
320801«

Vând case

• 2 amara, bucătărie, baie, centrală 
termică pe lemne, parchet, gresie, faianță, 
termopane, toate condițiile, anexe, livezi, 
pădure, la 12 km de Geoaglu, preț 37.000 
euro, negociabil. Tel. 0728/735828. (6/26.02)

• cată In satul Tămpa, comuna Băcla, 3 
camere, bucătărie, bale, anexe, curte șl 
grădină mare, preț 130.000 lei. Tel. 
0254/234107,0726/390037. (6/23.02)

• 2 camere, grădină 800 mp și teren 2700 mp în, 
Sarmizegetusa sau schimb cu garsonieră în 
Deva; nu sunt agenție. Tel. 0722/461536. (T)
• cală In satul Bretea Mureșană teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• la 14 km de Deva. 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, 80.000 euro, 
tel. 0772/564004. (Al)

• im* & Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• doc, parchel bucătărie, bale, balcon, 
suprafața 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, bucătăria, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara(A2)
• Docta, ol 4, semldec., s=26 mp, bale, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., etl/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăștl, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• ugenl somldoc, parchet CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. Intermediar, 
zona Dacia st=32 mp, preț 670 mll„ tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• 1 camară, zona Dorobanți, decomandate, 40 
mp, cu centrală termică boxă la demisol, 
parchet, gresie, faianță se dă mobilat șl utilat, 
preț 120.000 ron negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Oojdu, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabl lă 
Imediat, • urgent ■ preț 68000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095, (A4)
• zona Gojdu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă. 30 mp, contorizări, 
gaz 2 focuri, apometre, parchet, preț 78000 ron 

negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanț etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
31300 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dac, apanotra, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387898 0751/573684. (A5)
•doc, aopusl din hol, cameră bucătărie + 
uscâtorie anexată șl modificată cu Intrare 
din bucătărie, gresie, faianță, parchet, 
contorizări, gaz 2 focuri, Bâlcescu Nou, preț 
B8DO0 lei. tel 223400. 0720/38 
«5V9XR.UR
• da Inc conțdet mooiiatâ șt utilată totul_____
et ^nnsgieaeosente,zonaun »ntrai >reț 
40000 euro, mobilată sau 38000 nemobilată 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/3878980751/573684. (A5)
• hi Docta, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică, contorizări, preț 61300 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminaacu, etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163448206003. (A7)

r, cu balcon închis, contorizări, 
ă^pre|^62.000 lei, neg., tel.

• In anini, dec., etaj 3, fără îmbunătățiri, liber, 
preț 86.000 lei, neg, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent zona Dacia dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Docta, 1 cameră, baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A81
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanț bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dac. amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet CT, zona Dacia, preț 21.000 
euro, neg, tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• Brad, vând garsoniere, conf. 1, zona peste 
Luncoi, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,6788/158483. (Ax.

Drâxlmaier
Firma; S.C. LISA DRĂXLMAIER AUTOPART ROMAN1A S.R.L, 

Punct de lucru Hunedoara; Fabrică producătoare de cablaje 

electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:

^Domeniul de activitate: ■iroducereu de cablaje electrice șl 

elemente de Interior pentru industria auto
Client: BMW
Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 

PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA ȘI LOCALITĂȚILE 

LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe; 

-minim 8 tinse 
■conștiinciozitate, seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

*

Responsabilități:
■ efectuarea de operații specifice, la standarde de Înaltă calitate;
- îndeplinirea normei în unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordine Interioară:
- munca în echipă și orientarea spre client;

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN 

CV LA ADRESA: HUNEDOARA, B-DUL TRA1AN, NR. 19.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEL. 0254/207733 suu 0354/403733
FAX. 0254/207721 sau 0354/403721

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

• taranjn Deva, 820 mp, Viile Noi, Str. Cireșilor, 
nr. 5. Tel. 0727/767575. (T)
• intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhakn, intravilan, st= 2480 mp, 22 

. (A2)

Vând garsoniere (19)
• semldec, uparamenajată, zona Gojdu, preț
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• somldoc, contorizări, et 1, zona lullu Maniu, 
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• o cameră, baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

(81454)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte agent garsonieră în Deva, zona: Dacia, 
Gojdu, Progresu, Decebal, se oferă preț bun, de 
la 60.000 ron, până la 100.000 ron, plata imediat, 
cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mârăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• grădnăh Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile, informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)

S.C. LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL 
specializată Ih cultivarea și procesarea plantelor medicinale 

Angajează
INGINER AGRONOM ABSOLVENT AL 

FACULTĂȚII DE AGRICULTURĂ / AGRONOMIE
Se oferă:

■ pachet salarial motivant + tichete de masă

- posibilitatea de dezvoltare a carierei profesionale într-o companie 

modernă, conform cerințelor Uniunii Europene

- experiența in domeniu constituie un avantaj.

Activitatea desfâțiratâ este asistată de consultanță tehnică de specia

litate.

Informați se pot abține la tel. 0254-247570, 0745-600329

CV-urile se pot Uinate la fax: 0254-241942 sau prin e-mail la adresa: 

faresrefrs.ro până ta data de 09.03.2007.

(82220)

zona prelungirea''* 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232068 (A3) „
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,32060. (A3)

• in Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt investiție, construție 
casă, acte la zi, preț de lâ 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideală 
pentru investiție, parcelare, construcție casă, 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 48 euro/mp. tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, ia 
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) .
• htravRan, 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, HravBan, 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., 
tei, 0745/786578 (A8)

• Intravilan in Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FȘ- 
18, utilități în zonă preț 80 euro, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
8 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhahn 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)

• parcata Intra 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.778 (A9)
• Braț agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, telefon 0254/613368 0788/040490 
0788/158483. (A10)
• Braț pădure fag , 6 ha, zona Blăjeni, preț 
negociabil, telefon 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Braț M ha teren, la DN 1, la 5 km da Metro ■ 
MAC&'S*’

• Braț Intravfan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366, 0788/040490. (A10)
• Braț ION mp pt construcție vilă în sat 
Dudești (Dealu Mare), preț atractiv, telefon 
0254/613368 0788/040490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613368 0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Braț 1 ha, zona B, intravilan, preț atragi» 
telefon 0254/613366,0788/040490,0788/158* 

(A10)
• Braț 03 ha+pădure pentru construcție, case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

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

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, Hr. Morete, bl 5, suprafață 
IM mp, amenajat apă, gaz, contrata 
termică, uși șl ferestre termopan, preț 
negociabil Tal 0744/561244 (13/2742)

• Deva, 32 mp, parter, amenajat cu intrare 
stradă, funcționabil, ocupabil imediat, 28.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=8700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,32060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț5 euro/mp, tel. 
0742/290024,32060. (A3)
• zona Miriști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 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)

• In Dna, zonă centrală, S=60 mp. ofer preț 
tel. 231300,212.141. (A9)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 

Cu sediul în Brad, Str. Republicii, nr. 18, județul Hunedoara ANUNȚĂDepunerea solicitării pentru eliberarea Acordului de mediu pentru proiectul „ECO BRAD" Stație de selectare și transfer a deșeurilor urbane.Informații suplimentare se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, cu sediul în Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic între orele 8.00-16.00.Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse îh termen de 10 zile lucrătoare de la data anunțului.

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
refrs.ro


ANGAJEAZA

□ OSPĂTAR
ö SC

WIEN
r HOTEL 

★★★★

- experiență minimi în domeniu

• cenogtinte limbi străine, preferabil limba engleză 

prezență plăcuți

abilități de comunicare șl relaționale. 
CV-urlle se depun la sediul Hotelului W1EN, 

Calea Zarandulul nr.55 sau se trimit pe fax 233 331, 

email Georgiana<$hotelwlen.ro< pftnă la data de 

02.03.2007.

Angajează pentru punctul de lucru din Hunedoara

REPREZENTANT VÄNZÄRI
Cerințe:.
• studii medii/superioare
• cunoștințe operare PC
• posesor carnet de conducere 
categoria B

Relații: fax 0254/719717, 
vlrall.naueladsc- 
foodlnaredlents.ro.

CV-urlle se trimit până în data de 
9.03.2007.

FIRMĂ DE DISTRIBUȚIE 
angajează:

•GESTIONAR 
•ȘOFER DISTRIBUȚIE

Persoanele interaeate, ai domiaMii DEVA și experiență de minim 
un an ti domeniu sunt rugate eă Irtnfâ un CV la fac 
0254/231.068, emad: monfanHhQiiappmobia.ro

(81461)

Vând alte imobile (27)
• vând Renudt Laguna II, af 2001, motor 1,9 DCI, 
extrase full, 105.000 km, toate taxele plătite la zl, 
Ireproșabil. Tel. 0723/270348. (T)

• spațki manalat ca firmă șl casă în 
construcție pe spațiu, 1118 mp, central, 
CertejudeSu—*--------------------------- -
Relații tel. 07-

Microbuze. Dube (38)
preț 20.000 euro, negociabil. 
/599521. (4/26.02)

• Irad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona BlăJenl, preț negociabil, telefon 
0254/613366 0788/040490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)
• caut pantni închiriat spațiu de depozitare, 
minim 300 mp, cu acces pentru TIR, în Deva sau 
Hunedoara. Tel. 0744/181677.

• ofer spre închiriere apartament 2 
camere, nemobilat, zona Qojdu, preț 100 
euro. Tel. 0745/566306 0745/592877. 
(5/26.02)

• ofa spre închiriere garsonieră mobilată în G1 
Dacia, preț 280 lei/lună Tel. 0745/253413. (T)
• Deva, 20 mp, zpna Piață 250 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)
• st 98 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
150 euro/lună fel. 215212. (Al)
• ofa pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona

É
lu, preț 300 euro, țel. 0742/290024, 232060.

Montară dec; tfibbBatl raț» frigider, 
het laminat balcon închis, lavabll, faianță 

gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona lejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lel/l ună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608(A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri

•
 sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 

tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• pe DN 7, st=80 mp, termopan, gresie, faianță 
grup sanitar, pretabil birouri, sediu firmă 
reprezentanță, prestări servicii,tel. 0745/164633, 

' 206003. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 

r' apă gaz, curent canalizare, pretabil producție,
* , depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003.
< (A7)

- «zona Bâleescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 

■’ ■ pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445.

• (AD
• zone Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (AD
• zona Uc Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• amenajat S=434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel.

• 231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1992, stare de 
funcționare bună, preț negociabil. Tel. 
0721/856802. (3/23.02)

■ vând Matiz, toate extrasele, af Z002, 
6L000 km, preț 4800 euro, negoctaM. Tel 
0788/045115.(3/27X2)

• ofa tpro închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara pentru transport materiale de 
construcții, mlnlexcavator 3,5 tone, cupe șl 
picon. Tel. 0748/932411,0788/831918 (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând șM tâmplărie, motor 53 kw 3000 
ture, forflLTeL 0726/730213. (15/27.02)

■ vând tnefar U 650, utilaje agricole și remorcă 
auto 5 tone, preț convenabil. Tel. 0740/247192. 
(2/2602)

• vând tractor, 42 cp, stare foarte bună de 
funcționare, preț 10500 roni, informații la 
telefon 0744/521309. (2/2ț.O2)

• vând urgent șl convenabil tractor L 445 în 
stare de funcționare, Hațeg. Tel. 0724/362663. CD

Piese, accesorii (42)
• vând motor Opel Kadet injecție 13, preț nego
ciabil. Tel. 0720/507557. (D

Garaje (43)
• vând regent garaj metalic din tablă zincată 
Tel. 229611,074O/96”07 rr)

Mobilier și interioare (47)
• didap, bMotecâ mare, bibliotecă mică 4 
bucăți fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, 
covor 3/4, mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439. (T)
• urgent șl 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)

Colectivul 3 MG Europe este alături de domnul director ing. Nicșa Marinei în greaua durere pricinuită de încetarea din viată a mamei sale
NICȘA FILOFTEIASincere condoleanțe întregii familii îndoliate.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Corector
pentru punctul de lucru din Deva

(1/27.02)

Condiții:

• absolvenți de liceu cu diplomă de 

bacalaureat și experiență In mass-media;

e cunoștințe operare PC (Word, Excel, Microsoft 
Outlook);

• abilități comunicare și muncă în echipă;

• seriozitate și disponibilitate la program de lucru 

fexibil;
• cunoașterea limbii engleze (constituie avantaj).

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la: 
Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs 
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajuszOinformmedia.ro 
Informații: 0724-22-03-65.

• vând dormitor sadptat, deosebit, ogilniJ 
cristal set canapele ploi* italia. Tel 
0720/948386 (4/2602)

• vând mobUâ veche, aragaz nou Bosch; prelată 
cu schelet metalic în suprafață de 60 mp. Tel. 
0723/514133,235570. (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 mobfiâ combinată pat dublu, dulap, 
vitrină măsuță cu fdfdiii/'-SWbâriă Tei 
0720/4#MlÎiîBlsiidor'i fetamoo ,xul *b •

■ pierdut carnet contabil autorizat studii supe
rioare nr. 18247 pe numele Șerbănolu Diana. Se 
declară nul. (9/27.02)
• pfadut certificat înmatriculare autoturism 
ARÖ 243, HD-03-FDS, pe numele Dumitrescu loan. 
Se declară nul. (12/27.02)
• pfadut legWmeți* persoană cu handicap pe 
numele Farcaș Laura Loredana. Se declară nulă 
(5/27.02)

Mulțumiri (68)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• mulțumesc pe această cale doamnei doctor 
Velcherean Nlcola Mlhaela, medic specialist 

medicale, pentru 
îKWtfe căre dau 

îh tratarea bolnavllpr. Fostă pacientă, 
Lache Eugenia. (11/27X2)

• vând aparat foto semiprofesional pe film 
Nikon 601, stare perfectă de funcționare, cu 
obiectiv Zoom 28 ■ 70, AF. Tel. 0720/460448 CD

Materiale de construcții (53)
• vând bile (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 45 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 45 
m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă cu toc, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. CD

Solicitări servicii (71)

Electrocasnice (56)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă cadă fontă centrală Bosch tiraj normal. 
Tel. 0746/053955. (T)

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

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Batoschi Eugenia. Se declară nul. (6/27.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Coste Lenuța. Se declară nul. (14/27,02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Răducan Felicia Mihăilă Se declară nul. (4/27.02)

Administratorul unic al S.C. „SAPRUC" S.A. Deva 
cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1, județul 
Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acționarilor, pentru data de 28 martie 2007, ora 
10 - la sediul societății, pentru acționarii înregistrați 
în Registrul Acționarilor la data de 20.03.2007, 
considerată dată de referință.

Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:
1. Raportul administratorului și al Comisiei de 
Cenzori;
2. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil pentru 
exercițiul financiar 2006;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 
pentru anul 2007; .
4. Completarea Comisiei de Cenzori;
5. Diverse.
Dacă adunarea generală nu îndeplinește condițiile 
de întrunire la prima convocare, ea se repro- 
gramează pentru data de 29 martie 2007, la aceeași 
oră și în același loc.

JEZJ2

• caut fanai« pentru îngrijire copil vârsta 3 ani, 
nefumătoare, eventual fost cadru didactic. Tel. 
0740/015402,0745/134538 (3/2602)
• caut fanai* serioasă pentru îngrijirea unui 
copil de 8 ani, fără alte activități, casnică Tel. 
0726/523833.(T)

Prestări servicii (72)
• Creșa Qojdu Deva, Al. Viitorului, nr. 5 (lângă 
Crucea Roșie) face înscrieri copii 1 - 4 ani; 
program zi ■ 4 ron; săptămânal ■ 4,9 ron. Tel. 
230250, orele 6-16 (1/23.02)
• mamă a 2 copii, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• 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 marfă, mobilă, materiale construcții, 
local și în țară, cu camion acoperit de 3,51 util, 
dimensiuni 6/2,40/2,40. Tel. 229611,0740/953297. 
CD
• transport mobilier cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum; asigur și demontare, încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (D

Oferte locuri de muncă (74)
• angajăm cameristă-lenjereasă cunoscătoare 
de limba franceză la un hotel din sudul Franței, 
contract 6 luni ■ 1 an; salariu 1000 euro, masă și 
cazare. CV la e-mail restoermitage@aol.com. 
informații latei. 0254/246163. (8/26.02)
• angajăm șofer cat B, C, cu atestat (analize 
medicale necesare) pentru distribuție marfă 
Tel. 0741/203720; CV la fax 0261/769215. (82193)

Un pios omagiu la dispariția fulgerătoare dintre noi a celui care a fost
MAIER MIHAI (MIȚĂ)din partea familiei Sbîrcea Mihai și Antonela.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colegii sunt alături de Lunella Maier în greaua durere pricinuită de pierderea fulgerătoare a fiului
MIHAI

Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească. Filiala Județeană Hunedoara a Partidului Conservator
• Angajăm vânzătoare cu experiență 
pentru magazin de saltele. Informații ia 
telefonul 0728-878163. (bon 9/23.02)

• angajăm șofai cu categoriile C și D. Relații la 
tel. 0254/231394, 0788/005452, 0720/545757. 
(7/27.02)
• Plizerla Play Deva. str. M. Eminescu (lângă 
Poliția județ) angajează pizzar sau preparatori 
pizza, condiții avantajoase. CV-urile se depin la 
sediul firmei. Informații la tel. 0723/165413 sau 
224401, orele 9-16. (9/22.02)
• sodetate comercială angajează montatori 
tâmplărie pvc. Relații la tel. 0724/524803. 
(7/23.02)
• sodetate comercială angajează muncitori 
necalificați. Tel. 223950,0744/605685. (5/22X2)
a agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data limită 1.04, 
perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• agent de pază control acces, ordine si 
intervenții, Hunedoara, 17 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213: 4, orele 9-16.
■ agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent ImobUar. Deva, 1 post data limită 12JB, 
perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16
• agent vânzări, Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• agent vânzări, Orăștie, 2 posturi, data limită 
1803., perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 
■16.
• ajutor ospătar. Deva, 1 post data limită 19.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• ambalator nunul Călan, 9 posturi, data 
limită 2802. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• ambalator mânui, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16
• ambalator manual Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator mânui, Hunedoara, 29 posturi, 
data limită 30.04., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent farmacist Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04 Tel. 213244, orele 9-16
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• barman, Sbneria, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244 orele 9-18
• barman, Ibneria, 2 posturi, data limită 30,03. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• hfibnr cil ferate, drumuri șl poduri, Hune
doara, 3 posturi, data limită 22.03. Tel. 213244, 
orele9-18
• to^nar conebucțl civile, Industriale, Deva, 1 
post data limită 14.113. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• hterar cenetructl civile, Industriale, Deva, 1 
post data limită 20103. Tel. 213244, orele 9 • 16

• ta^re conebucțl civile, Industriale, Lupenl, 1 
post data limită 3003. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ta^roceubucll civile, industriale, Lupenl, 1 
post data limită 3003. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ta^recaufeuctl civile, Industriale, Slmerla, 1 
post data limită 3003. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ta0nr caMfructl hidrotehnice, Deva, 1 post, 
data (mia 5X3. Tei. 213244, orele 9 ■ 16,
• b^n da cercetare în construcții civile, Deva, 
1 post data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• hfibnr da cercetare în construcții civile, Deva, 
1 post data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• hfanrdacHmacanic Lupenl, 2 posturi, data 
limita 1603. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• hghar etectronltt, transporturi, telecomu
nicații, Orăștle, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244 orele 9-16.
• inginer MaMI pentru construcții, Slmerla, 1 
post data limită2803. Tel, 213244, orele 9 ■ 16
• knbutalator fluid* sub presiune, Hunedoara, 1 
post, data limită 20.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9’16.
limită 15.03. Tel. 213244rorele 9• i6P°Stur1, dSta

• Incârcâtor-deacârcător, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inglmr minier, Hunedoara, 1 post, data limită
10.04. Tel. 213244 orele 9-16,
• Inglmr producția, Lupenl, 2 posturi, data limită
10.03. Tel. 213244,'orele 9-16.

• Inginer producțl*, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• Inginer r.tel* electrice, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244 orele 9-16.
• Inspector de specialitate asigurări. Petroșani, 
5 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• Inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 post, 
data limită 10.04 Tel. 213244 orele 9 -16.
• Inspector rara umane, Hațeg, 1 post, data 
lirnită 5.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector specialitate administrația publică,
Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• instalator apă, canal, Hațeg, 1 post, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16
• operator mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 2803. Tel. 213244 orele 9 -16.
• operator mașini-unelte semiautomate și auto
mate, Brad, 2 posturi, data limită 15.03, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• operator mașini-unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Petroșani, 
1. post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Administratorul unic al S.C. „ARDEALUL" S.A. Deva, cu sediul în Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1, județul Hunedoara, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 28 martie 2007, ora 11 - la sediul societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.03.2007, considerată dată de referință.Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:1. Raportul administratorului și al Comisiei de Cenzori;2. Analiza și aprobarea Bilanțului Contabil pentru exercițiul financiar 2006;3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2007;4. Completarea Comisiei de Cenzori;5. Diverse.Dacă adunarea generală nu îndeplinește condițiile de întrunire la prima convocare, ea se repro- gramează pentru data de 29 martie 2007, ia aceeași oră și în același loc.
(82207)
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Stare de urgență în lowa
• Anti-reclamă. Veteranii muzicii rock Deep Purple și-au rugat fanii să nu cumpere un album cu înregistrări live ale trupei, care a fost reeditat pentru că le amintește de unul dintre cele mai proaste concerte ale lor.

Unghii false La târgul international BeautyAsia 2007 din Singapore au fost prezentate unghiile acrii 3D, cu păpușele, flori și gâze. (Foto: epa)

■ Furtunile de zăpadă 
au provocat pagube 
semnificative în centrul 
și estul Statelor Unite.Des Moines (MF) - Zeci de mii de locuințe au rămas fără energie electrică și numeroase școli au fost închise, luni, în mai multe regiuni din centrul Statelor Unite, după ce stratul de zăpadă a ajuns în unele zone la 76 de centimetri.Estul statului lowa se află printre cele mai afectate regiuni, ceea ce l-a determinat pe guvernatorul Chet Culver să declare starea de urgentă în 58 de districte, iar autoritățile locale au avertizat că restabilirea alimentarii cu electricitate ar putea dura câteva zile.
Take That îl vor pe Robbie

Nu reduce 
colesterolulWashington (MF) Usturoiul crud și suplimentele cu extract de usturoi nu reduc nivelul de colesterol rău din sânge, contrar credințelor tradiționale, este concluzia unui studiu al cercetătorilor americani. Zdrobirea usturoiului provoacă formarea alici- nului, o substanță cu miros puternic, antibacte- riană, care împiedică formarea colesterolului. Dar studiile clinice la care au participat subiecți umani pentru a evalua proprietățile anti-colesterol ale usturoiului crud nu au fost concludente, explică cercetătorii.

Anne Marie
(Foto: FAN)

Miss Bel
gia e 
româncă

■ Cei patru membrii ai 
trupei Take That vor 
susține un turneu în 
Marea Britanie.Londra (MF) Membrii trupei Take That vor ca Rob- bie Williams, fostul lor coleg, să-i însoțească într-un turneu în Marea Britanie care va debuta în toamna acestui an. Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald și Jason Orange au anunțat în urmă cu câteva zile că vor susține

București - Cea mai 
frumoasă belgiancă a 
anului 2007 este din 
România. O cheamă 
Anne Mărie IHe și a 
plecat din România, 
împreună cu familia, 
în urmă cu 17 ani. 
Anne Mărie llie s-a 
născut acum 21 de 
ani la Brașov. Familia 
llie s-a instalat în 
comuna flamandă 
Mol, din apropierea 
orașului Anvers. 
Anne Mărie este stu
dentă în anul al 
treilea al facultății de 
drept din Louva.

Take That (Foto: epa)
Osuarele, expuse la New York

La nisip Din 103 ouă au ieșit 76 broscuțe țestoase pe plaja Karon a insulei thailandeze Phuket. (Foto: epa)

■ Regizorul James Ca- 
meron a prezentat ceea 
ce ar putea fi relicve din 
mormântul lui lisus.

Daniel Craig are două sosiiLos Angeles (MF) - Actorul britanic Daniel Craig, noul James Bond, și-a angajat două sosii de teamă că fanele din Statele Unite îl vor sufoca cu atenția lor, informează femalefirst.com. Chipeșul Bond a devenit atât de nervos din cauza unei fane obsedate din New Orleans. O sursă apropiată actorului a declarat pentru Britain's Daily Star că femeia îl urmărește peste tot atunci când se află că vine în Statele Unite și a amenințat că se va lega cu cătușele de el la ceremonia de decernare a premiilor oferite de Vanity Fair.

New York (MF) - James Cameron și o echipă de cercetători au prezentat două sicrie din piatră care odată ar fi adăpostit oasele lui lisus și- ale Măriei Magdalena. Unii cercetători au întâmpinat ideea cu scepticism, în timp ce alții au spus că este vorba de o găselniță publicitară.
Carte și filmDescoperirea constituie subiectul unui documentar pe care l-a produs Cameron, intitulat „The Lost Tomb of Jesus” („Mormântul pierdut al lui lisus”), și al unei cărți, „The Jesus Family Tomb” („Mormântul familiei lui lisus”). Filmul a fost regizat de israelia- nul Simcha Jacobovici. Cele două mici sicrie fac parte din- tr-un grup de zece descoperit

Mormântul (Foto e?a)
Concerte cu casele închiseNashville (MF) - Biletele pentru concertele din cadrul turneului de revenire al trupei The Police s-au epuizat rapid, evenimentul muzical putând stabili în curând un record al anului în acest sens. Trupa The Police a anunțat că se vor organiza spectacole suplimentare. Turneul va debuta pe 28 mai la Vancouver, trupa urmând să ajungă in Europa în toamnă. Cartea

Family Tomb

Au pus mâna pe lopată (Foto epa)Luni, peste 100.000 de consumatori din lowa rămăseseră fără energie electrică. Căderile de zăpadă au atins un nivel record la Winona, în sud-estul statului Minnesota, stratul de zăpadă ajungând aici la 76 de centrimetri. Luni, furtuna de zăpadă s-a mutat către nord-est, provocând întârzieri ale traficului aerian pe coasta de est a Statelor Unite. Mai multe companii aeriene au anunțat, luni, anularea unor curse.
în noiembrie un turneu, „Beautiful World Tour”, în Marea Britanie și doresc să-l aibă alături pe scenă pe Robbie Williams, internat în prezent într-o clinică de dezintoxicare în Statele Unite.Robbie a refuzat anul trecut să apară alături, de foștii săi colegi când aceștia au susținut o serie de concerte în cadrul turneului organizat cu ocazia reunirii lor. Totuși, autorul hitului „Rudebox”, care a părăsit trupa în 1995, a figurat ca hologramă pe scenă când s-a cântat hitul „Could It Be Magic”.De la reunire, trupa Take That a avut un foarte mare succes cu noul album „Beautiful World”. Trupa a câștigat anul acesta premiul pentrti cel mai bun single, „Patience”, la BRITS Awards.

Profesor James Tabor, regizorii Simcha Jacobovici, James Cameron 
și Dr. Charles Pellegrino (Foto: epa)în 1980, în timpul construirii sudului orașului Ierusalim. ADN-ul conținut de sicriele pe care erau inscripționate textele „lisus, fiul lui Iosif’ și „Maria Magdalena” a indicat că între cele două persoane nu au existat legături sangvine, dar prezența în același mormânt indică faptul că cei doi făceau parte din aceeași familie. Astfel s-a ajuns la ideea că lisus și Maria Magdalena au format un cuplu.

Simcha Jacobovici (Foto: epa)

La conferința care a avut loc luni, la Biblioteca publică din New York, au participat mai mulți academicieni și arheologi. Realizatorii filmului spun că, statistic, este o probabilitate de 1 la 600 ca mormântul să nu aparțină familiei Iui lisus. Descoperirea contrazice credința creștină tradițională potrivit căreia lisus a înviat la trei zile după moartea sa și s-a ridicat la ceruri.Arheologul israelian Amos Kloner, care s-a ocupat de săpături în numele Autorității israeliene pentru antichități, spune că mormântul vechi de 2.000 de ani conține sicriele unei familii evreiești ale cărei nume sunt similare celor din familia lui lisus. „Nu accept ideea că familia lui Miriam și Yosef (Maria și Iosif), părinții lui lisus, ar fi avut un loc de

veci în Ierusalim. Erau o fami-|g lie săracă. Locuiau în Naza- reth, au venit la Bethleem pentru a da naștere copilului, deci nu accept ideea, nici din punct de vedere istoric, nici arheologic”, a spus Kloner. După ce au fost descoperite, relicvele au fost reînhumate, lăsând la dispoziția cercetătorilor doar M...............................
Nu accept ideea că 
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Amos Kloner.........—.......................................0 sicriele și reziduurile umane pentru testarea ADN-ului.între timp, organizațiile creștine și-au exprimat nemulțumirea, vorbind despre o farsă sau „ficțiune holiywood- iană transformată în fapt științific”. Autoritățile israeliene spun că se gândesc să deschidă publicului larg „mormântul lui lisus”.
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