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La Hunedoara, pe 4 benzi

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

Babele 
edorenilor 
(H.A.) - Hunedo-

renii cred și nu cred 
în “babe”. Unii dintre 
ei și-au ales ziua în 
intervalul 1-9 martie în
care baba lor le va

tifla acestor “ban- 
ri țărănești”. /p.6

prezice cursul vieții 
loț în 2007. Alții dau

Taxe 
revizuite
Hunedoara (I.D.) -
Municipalitatea hune- 
doreană a supus 
aprobării Consiliului 
Local modificarea 
taxei pentru elibe
rarea/ vizarea anuală 
a autorizației anuale 
în domeniu (taxă sta
bilită la finele anului 
2006). Astfel, noile 
cuantumuri sunt 300 
lei, pentru unitățile 
de alimentație pu
blică cu o suprafață 
mai mică de 20 mp; 
1000 lei, pentru 
unitățile care au o 
suprafață cuprinsă 
între 20 și 100 mp; 
1500 lei, pentru cele 
cu o suprafață mai 
mare de 100 mp, și 
300 lei, pentru < 
terasele sezoniere. 
Agenților economici 
care au achitat deja 
taxele locale la v^:,.- 
loarea stabilită î 
înainte li s&vâ' •• 
restitui diferența.

■ Drumul județean Sân- 
tuhalm-Hunedoara va 
rivaliza cu cele mai mo
derne șosele europene.

Hunedoara (M.S.) - Apreci
ată ca una dintre cele mai 
importante lucrări de inves
tiții ale Consiliului Județean

Hunedoara, prevăzută pentru 
acest an, modernizarea dru
mului județean care face 
legătura între Sântuhalm și 
Hunedoara va începe la ju
mătatea lunii în curs, au 
anunțat autoritățile. Valoarea 
lucrărilor se ridică la 17,34 
milioane lei, sumele fiind 
asigurate în baza emisiunii de

obligațiuni promovată de anul 
trecut de către Consiliul 
Județean Hunedoara. Execu
tantul lucrărilor este direcția 
județeană de drumuri, care a 
câștigat licitația organizată în 
acest sens. Aproape jumătate 
din șoseaua care leagă Hune
doara de Drumul European 68 
va avea câte două benzi pe

sens, fiecare de câte 3,5 metri 
lățime, acostamente, rigole 
sau șanțuri de scurgere a 
apelor pluviale. Sistemul de 
două benzi pe sens se va 
menține și pe celelalte sec
toare de drum, doar că banda 
din dreapta va avea o lățime 
de 2,5 metri și va fi destinată 
circulației mașinilor grele, /p.6

Polițiști în acțiune
Deva (M.T.) - Polițiștii deveni au reușit să 

prindă ieri dimineață, în flagrant, un hoț de 
buzunare. „Bărbatul de 40 de ani a fost

prins de polițiștii comu
nitari după ce acesta 
reușise să fure un 
portmoneu din buzu
narul unei persoane 
de 68 de ani care se 
afla într-o farmacie”, 

a declarat 
de

cuvânt al IPJ 
Hunedoara, 
subinspector 
Bogdan Nițu.
/p.3
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Petrecăreții Europei
Se (tare că noi, românii, suntem mai preocupați de muncă 

„ decât de aetreceri. Media europeană este de 48% în fa- 
^^voarea distracției 

considera distracția mai importanta decât munca -

33%

EleVII clasei a IlI-a - Step by 
ptep - de la Școala Generală 
tandrei Șaguna” Deva au 
juăruit, ieri, mărțișoare la se- 
piul redacției noastre, 
plicuțele și delicatele sim
boluri de 1 Martie au fost con: 
Jecționate chiar de elevii care 
Be-au dăruit. (Foto: Traian Mânu)’

Locuințe prin programul ANL
■ La Hunedoara vor fi 
date în folosință primele 
48 de apartamente din 
blocul ANL.

Hunedoara (I.D.) - La sfâr
șitul lunii aprilie se vor da în 
folosință primele 48 de aparta
mente construite prin ANL. 
început în 2003, imobilul nu 
a beneficiat de fonduri con
stante decât în ultimii 2 ani.

în această perioadă, la 
Primăria Hunedoara s-au adu
nat 178 de dosare cu solicitări 
de locuință din partea tine
rilor, însă doar 115 au fost 
complete; 28 de familii care și- 
au depus dosarul pentru a 
beneficia de o locuință prin 
acest program, între 2003 și 
2007, fie au găsit o altă soluție 
locativă, fie au depășit limita 
de vârstă, iar 35 de dosare au 
fost depuse fără a conține

toate actele necesare. Tot în 
acest an se preconizează 
finalizarea altor 160 de aparta
mente, prin același program, 
pe strada Alex. Vlahuță. în 
ședința CL Hunedoara, din 28 
februarie, a fost aprobată lista 
solicitanților care au acces la 
aceste locuințe. Primul pe 
listă este un tânăr angajat al 
Spitalului Municipal, Cristian 
Profir, care a crescut în Casa 
de Copii de la Baia de Criș.

Modificări
Deva (C.P.) - Pensio

narii ar putea fi scutiți 
de prezentarea, o dată la 
trei luni, a cupoanelor de 
pensii pentru continua
rea plății veniturilor lu
nare, dacă Proiectul de 
Ordonanță de Urgență 
pentru modificarea Legii 
nr. 19/2000, supus dezba
terii publice, va fi apro
bat în forma actuală, /p.3

Amenință că
A

■ O tânără dintr-un 
centru de plasament 
vrea să-și pună capăt 
zilelor.

Deva (C.B.) - Iulian Păcurar, 
responsabilul Centrului de 
plasament din Săcel, a primit 
la sfârșitul lunii trecute o 
scrisoare scrisă de Elisabeta 
Szilaggi, o fată de 16 ani pe 
care acesta o avusese în grijă, 
în care tânăra menționa că 
vrea să-și pună capăt zilelor 
dacă nu va fi lăsată să plece

se sinucide
la părinții ei natufali, în 
Sălaj. Fata a specificat în scri
soare că principala piedică în 
a-și îndeplini dorința este 
Mărioara Molodețiu, referent 
de specialitate în cadrul Cen
trului de plasament Deva, cen
tru în care fata a fost inter
nată ultima dată. Iulian Păcu
rar reclamă modul în care 
Mărioara Molodețiu îi tra
tează pe copii și afirmă că 
„această doamnă îi stresează 
tare pe copii, astfel încât nu 
e de mirare că unii încep să 
aibă gânduri negre”. /■£

1 Martie a adus 
dlui Vernichescu Iuliu 
(Deva) cei 50 lei puși 
în joc la concursul puz- 
zle, destinat cititorilor 
de probă. Pe lângă 
acești bani, se va 
bucura, în fiecare
dimineață, de Cuvântul 
Liber GRATUIT, timp 
de o lună. Nu uitați: 
pot participa la acest 
concurs cei care în 
ultimele 6 luni nu au 
fost cititori de probă 
sau abonați! (Foto: m ș.)

http://www.hueM.re
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• Retrocedate. Castelele Rele; și Pelișor, 
împreună cu terenurile aferente, au fost 
restituite, ieri, regelui Mihai I, în urma 
unei decizii de retrocedare semnate de 
ministrul Culturii și Cultelor, Adrian 
lorgulescu.

Va consulta partidele și Guvernul

Efective 
reduse

Bruxelless (MF) - Uni
unea Europeană a apro
bat reducerea efective
lor EUFOR mobilizate 
în Bosnia-Herțegovina, 
de la 6.500 la 2.500 de mi
litari, deoarece în aceas
tă țară situația este des
tul de stabilă. Principiul 
reducerii efectivelor 
EUFOR a fost adoptat în 
decembrie, la inițiativa 
mai multor țări, în spe- 

i cial Marea Britanie, ca- 
, re au vrut să scadă pre
siunile exercitate asupra 
forțelor lor armate, an
gajate în mai multe ope
rațiuni din diverse părți 
ale lumii.

Romano Prodl
(Foto: EPA)

■ Consultarea președin
telui va viza stabilirea 
datei referendumului 
pentru votul uninominal.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu se va con
sulta cu partidele parlamenta
re și cu Guvernul pentru sta
bilirea datei referendumului 
pentru votul uninominal, ast
fel încât să nu fie afectată da
ta deja stabilită pentru euroa- 
legeri, adică 13 mai, a decla
rat ieri Adriana Săftoiu.

Traian Băsescu a invitat 
partidele parlamentare la con
sultări pentru analizarea vari
antelor de scrutin uninomi
nal, în vederea schimbării 
modului de alegere a Camerei 
Deputaților și Senatului, dis
cuții care vor avea loc în 6

Președintele Traian Băsescu
(Foto: EPA)

și 7 martie. Președinția a re
mis tui comunicat in care pre

cizează că marți, 6 martie, șe- 
ful statului va avea consultări 
separate cu liderii PSD, PD și 
UDMR, iar miercuri, 7 mar
tie, cu cei ai PNL, grupului 
minorităților naționale, cei ai 
PRM și ai PC.

Premierul Tăriceanu a a- 
nunțat, pe 20 februarie, că i-a 
cerut președintelui să reflec
teze la posibilitatea amânării 
referendumului privind votul 
uninominal având în vedere 
alegerile pentru Parlamentul 
European.
Propunere neadoptatâ

Parlamentul a dezbătut, 
ieri, solicitarea președintelui 
Băsescu pentru organizarea 
unui referendum pentru in
troducerea votului uninomi
nal la alegerea Camerei Depu- 
taților și a Senatului Înce

pând cu următoarele alegei 
Propunerea de hotărâre ca 
aviza favorabil solicita» 
președintelui a Întrunit da 
233 de voturi „pentru”, ea : 
ind considerată neadoptat 
dar nu respinsă, Întrucât nj 
numărul voturilor negat? 
nu a fost majoritar, adică 23 

în aceste condiții, propun 
rea de aviz consultativ nel 
ind nici adoptată, nici respi 
să, aceasta nu poate fi trim 
să președintelui Traian Băse 
cu.

Președintele Camerei Dep' 
taților, Bogdan Olteanu, a 
nunțat că Birourile perm 
nente urmează să vină cu 
nouă propunere de hotărâi 
care să fie supusă plenuh 
Parlamentului.

Votul Parlamentului esi 
însă unul consultativ.

Partidul Liberal Democrat va fi înregistrat

Invitat la 
Phenian

Viena (MF) - Directo
rul Agenției Internațio- 

i nale pentru Energie Ato
mică (AIEA), Moham- 
med ElBaradei, va efec
tua prima sa vizită în 
Coreea de Nord în peri
oada 13-15 martie, la in
vitația regimului de la 
Phenian. La 23 februa
rie, ElBaradei a anunțat 
că a fost invitat în Core
ea de Nord, fără a preci
za îns«Lda accmtot 
invitafnr saCn^ro ^râ- 
vea Ioq vizita,-Anunțul 
vizitei a intervenit la 
scurt timp după semna
rea acordului internațio
nal privind dezarmarea 

. nucleară a Coreei de

Prodi 
rămâne 

| premier
Roma (MF) - Premie
rul Italian Romano 

î Prodl a câștigat mier

curi votul de încrede- 
i re în Senat menți- 

nându-și astfel func
ția de șef al Guver- 

j nulul de la Roma. El 
i a obținut 162 de vo- 
I turi pentru și 157 îm

potrivă, în condițiile 
i în care coaliția de 

stânga a premierului

gilă în Senat dfcpu- 
4 nând de un singur 

mandat în plus față 
de tabăra de dreap- 

j ta. Prodi va încerca 
: azi să obțină și votul 

de îhcredere al Ca- 
; merei Deputaților, 
i unde coaliția de stân- 
i ga deține o majorita- 
I te de peste 60 de 

mandate. Votul a 
; fost însoțit de critici, 
f unii senatori de stân- 
I. ga neezitând să afir- 
| ■ me că pe viitor se 

i vor abține de la a 
i vota în favoarea mă- 

l i surilor pe care Guver- 
Inul le mai are de

adoptat

■ Instanța a respins 
contestația PNL referi
toare la înființarea Par
tidului Liberal Democrat.

București (MF) ■ Curtea de 
Apel București a respins, ieri, 
contestația Partidului Națio
nal Liberal referitoare la Înfi
ințarea Partidului Liberal De
mocrat, decizia fiind definiti
vă și irevocabilă, astfel Încât 
partidul va fi Înregistrat în 
Registrul partidelor politice.

Tribunalul București admi
sese, In 29 ianuarie, cererea 
de Înscriere ca partid politic 
a PLD, Insă decizia a fost con
testată la Curtea de Apel Bu
curești.

După începerea dezbateri
lor de ieri, timp de trei ore, 
instanța a discutat o serie de 
probleme procedurale prlvin- 
du-i pe cei care au contestat 
Înființarea Partidului Liberal 
Democrat, respectiv Asociația

21 Decembrie • Piața Universi
tății, Partidul Național Libe
ral (PNL), Bejan Gene Greb, 
Noghin Doina Elena și Aso
ciația Platforma Liberal-De- 
mocrată, hotărând că recur
sul acestora nu a fost bine 
formulat. în cazul Asociației 
Platforma Liberal-Democrată, 
instanța a stabilit că aceasta 
nu are încă personalitate 
Juridică.

Avocații Partidului Liberal 
Democrat l-au acuzat pe con- 
testatarl de abuz de drept.

La rândul lor, avocații PNL 
au cerut amânarea procesului 
și trimiterea dosarului la 
Curtea Constituțională, dar 
solicitarea lor a fost respinsă, 
moment In care ayocatul 
GrtetiaiTlordănescu a recusat 
instanța. Ulterior, un complet 
special a respins demersul 
PNL.

Avocații PNL nu s-au mai 
Întors In sala de judecată du
pă ce au recuzat completul, în

această situație, Valeriu Stoi
ca susținând, In fața magis- 
fraților, că demersul repre
zentanților PNL nu a făcut 
decât să tergiverseze Înscrie
rea PLD.

Procurorul de ședință a so
licitat magistraților să respin
gă contestația PNL ca nefon
dată.

Președintele interimar, Theodor
Stolojan (Foto: arhivă)

Amenințare 
cu bombă

Jakarta (MF) - Amba
sada americană de la Ja
karta a primit ieri o a- 
menințare cu bombă 
prin intermediul a două 
mesaje scrise expediate 
de pe un telefon mobil și 
semnate „al-Qaida”. fll

Un fotograf Reuters, 
prezent la fața locului, a 
declarat că nu există nici 
un indiciu privind o po
sibilă evacuare a perso
nalului ambasadei.

Un purtător de cuvânt 
al ambasadei americane 
a confirmat amenințarea 
și a declarat că poliția a 
percheziționat complexul 
fără a descoperi ceva>, 
suspect. v-

El a precizat că acesta’ 
este cel de-al doilea inci
dent petrecut în ultimele 
zile.

Criză diplomatică 
între Grecia și Turcia

Zeci de insurgenți ucișii
Atena (MF) - Grecia consi

deră „inadmisibil” faptul că 
Turcia a cerut și a obținut 
amânarea manevrelor aeriene 
NATO din regiunea Aghios 
Efstratios, în Marea Egee, in
vocând „chestiuni de suvera
nitate”, relatează AFP.

Potrivit presei elene, NATO 
a decis chiar anularea exerci
țiului la solicitarea comanda
mentului turc al Alianței, cu 
sediul la Eskisehir, susținând 
faptul că insula greacă este o 
„zonă demilitarizată”.

„Acțiunea Turciei este in
admisibilă și lipsită de funda
ment potrivit dreptului inter
național și Tratatului de la

Lausanne (1923)”, a anunțat 
purtătorul de cuvânt al Minis
terului de Externe, Georges 
Koumoutsakos.

„Acțiunea nu doar contestă 
drepturile suverane ale unei 
țări aliate, dar minează și coe
ziunea NATO”, a subliniat 
oficialul grec.

Șeful Statului Major al ar
matei elene, amiralul Panayo- 
tis Hinofotis, a trimis o scri
soare de protest Alianței 
Nord-Atlantice.

„Alianța nu are competențe 
în materie de convenții inter
naționale, care definesc ches
tiunile de suveranitate”, a ex
plicat Hinofotis.

Bagdad (MF) - Forțele de 
securitate irakiene au a- 
nunțat că au ucis zeci de 
insurgenți al-Qaida care au 
atacat, miercuri, un sat din 
apropiere de Fallujah, în 
vestul Irakului, generând 
un val de violențe, au de
clarat, ieri, o serie de ofi
ciali, citați de Reuters.

Purtătorul de cuvânt al 
Ministerului irakian de In
terne, Abdul Karim Khalaf, 
a declarat că cetățeni stră
ini arabi și afgani figurau 
printre cei aproximativ 80 
de militanți uciși și cei 50 
arestați în timpul confrun
tărilor.

Un purtător de cuvânt al

forțelor americane de la 
Fallujah, maiorul Jeff Pool, 
a declarat că forțele ameri
cane nu au fost implicate 
în confruntări dar a preci
zat că acestea au fost infor
mate că violențele s-au des
fășurat pe aproape întreg 
parcursul zilei de miercuri. 
Pool nu a putut confirma 
numărul persoanelor ucise 
sau capturate în timpul 
confruntărilor.

O sursă din cadrul poliți
ei din Fallujah a declarat 
că zeci de persoane au fost 
ucise. „Din cauza număru
lui mare de victime, nu pu
tem oferi un bilanț exact”, 
a declarat sursa citată.

Vanghelie, ales președinte
București (MF) - Marian Vanghelie a fost 

ales, miercuri seara, președinte al PSD Bu
curești, de către delegații la Conferința filia

lei, el obținând 989 de voturi 
din 1060 validate.

Contracandidații săi au obți
nut următoarele rezultate: Do
rin Dăianu - 30 voturi, Neculai 
Pândele - 16 voturi, Petre 
Terzzi 12 voturi, Nicolae Pupă
ză - 10 voturi, Robert Negoiță - 
3 voturi.

La conferință au participat
1209 de delegați, dintre care au votat 1097. 
Au fost 1060 voturi valide și 37 nule.

Marian Vanghelie, a declarat, după anun
țarea rezultatelor votului, că este „produ
sul” organizației și i-a asigurat pe membrii 
acesteia că nu îi va dezamăgi.

„Sunt produsul dumneavoastră și nu am 
să vă dezamăgesc”, a afirmat el. ,

în discursul final, el a spus că îi va spri
jini pe tinerii din organizație.

Vanghelie a mai afirmat că unul dintre 
obiectivele sale ca lider al filialei este recâș- 
tigarea încrederii membrilor de bază în li
derii organizației și a bucureștenilor în fi
liala social-democrată.

Procesele de la Guantanamo încep în vară
■ Vor începe primele 
procese ale suspecților 
de terorism deținuți la 
Guantanamo.

Washington (MF) - Primele 
procese ale suspecților de te
rorism deținuți la baza ameri
cană de la Guantanamo vor 
debuta în această vară, în po
fida anulării planurile care 
constau în construirea unui 
tribunal mai spațios, a anun

țat Pentagonul.
Pentagonul intenționa să 

cheltuiască circa 100 de mili
oane de dolari pentru con
struirea unor imobile în care 
să se desfășoare procesele mi
litare, la închisoarea ameri
cană din Cuba, însă secreta
rul Apărării, Robert Gates, a 
catalogat inițiativa drept

în pofida acestei decizii, 
Pentagonul a anunțat că nu 
anticipează nici o schimbare 
în calendarul proceselor refe

ritoare la crimele de război 
pentru o parte dintre sus- 
pecți, care urmează să încea
pă în jurul lunii iulie 2007.

Sute de deținuți străini sus
pectați de legături cu teroris
mul se află în centrul de la 
Guantanamo, majoritatea fără 
să fi fost acuzați, de la des
chiderea, de peste cinci ani, a 
închisorii din baza navală a- 
mericană, ca urmare a atacu
rilor de la 11 septembrie din 
Statele Unite.

Statele Unite au constituit 
ținta unor critici din partea 
comunității internaționale 
privind centrul de detenție de 
la Guantanamo, iar o parjg 
dintre aliații americani 41 
recomandat închiderea aces
tuia. Administrația George W. 
Bush susține că tabăra este 
utilizată pentru deținerea u- 
nor persoane periculoase care 
nu pot fi eliberate, chiar dacă 
nu au fost formulate acuzații 
la adresa lor.
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• Semmaț- Institutul Multimedia 
Româno-Elvețian organizează, astăzi, la 
sediul său din Deva; un seminar cu tema 
„Internetul și dezvoltarea afacerii firmei 
tale". Seminarul face parte dintr-un 
proiect finanțat prin programul PHARE 

J2OO4 CES DRU. (C.P.)

• Club Femma. Căminul de garnizoană 
Brad va găzdui sâmbătă, 3 martie, de la 
ora 11, Club Femina. în cadrul întâlnirii, 
organizate de PSD Brad, va fi abordată 
tema „Femeia în societatea contempo
rană" și are ca invitate pe Daciana Sârbu, 
europarlamentar, și pe Ana Birchal, 
consilier. (I.J.)

Ce miel 
mâncăm de 
Paște?

Deva (T.S.) - Există 
posibilitatea ca, de Paș
te, hunedorenii să con
sume miei proveniți în 
special din import, în
trucât Autoritatea Vete
rinară nu va reuși să 
finalizeze la timp proce
sul de identificare a ani
malelor, iar transportul 
ovinelor, în lipsa ele
mentelor de marcare, es
te interzis, potrivit Aso- 
■jației Crescătorilor de 
^vine. „Accesul la mate
ria primă a fost oprit 
pentru producătorii ro
mâni, întrucât Autori
tatea Veterinară a inter
zis circulația animalelor, 
pentru că nu a încheiat 
procesul de identificare. 
Ei s-au angajat să termi
ne până la 30 iunie 2006, 
un termen nerealist, iar 

noiembrie anul trecut 
retras toate crotali-

”, a declarat, președin
tele Asociației Crescăto
rilor și Exportatorilor 
Români de Ovine, Mihai 
Dumitriu.

Avertizare i 
meteo
Deva CT.S.) - Institutul 
Național de Hidrolo- ;
gie și Gospodărire a i
Apelor a emis o aver- i 
tizare hidrologică 
pentru mai multe ba
zine, printre care și i
bazinul Crișuri, pentru i
intervalul 02.03.2007, i
ora 03.00 - 03.03. ;
2007, ora 07.00, fe
nomenele vizate fiind 
creșteri de debite și i 
niveluri cu posibile 
depășiri ale cotelor de 
atenție. Ca urmare a 
precipitațiilor înregis
trate în ultimele 24 î
de ore și a precipita- i
țiilor prevăzute pentru i
următoarele 36 de ;
ore, se vor produce i
creșteri semnificative i
de debite și niveluri i
de râuri din bazinele 
hidrografice afectate. 
Astfel, pentru județul 
Hunedoara va fi Cod 
galben (risc de viitun

ducând la pagube 
semnificative, dar ne
cesitând o vigilență i
sporită în cazurile de i
activități sezoniere. i

Un nou consilier local
B Hunedoara (I.D.) - Ca urmare a demisiei d- 
lui Bende Barna (demisie justificată de in
compatibilitatea creată prin ocuparea de că
tre acesta a postului de manager al Spitalu
lui Municipal Hunedoara), UDMR și-a desem
nat următorul reprezentant în Consiliul Lo
cal. Istvan Ferenczi are 37 de ani și își con
duce propria afacere, în domeniul reparații
lor auto, în Hunedoara. Istvan Ferenczi i-a 
luat locul dlui Bende în Comisia de sănătate, 
cultură, învățământ și sport, ocupând și pozi
ția de membru în Consiliul de Administrație 
al Școlii Generale Nr. 6 din municipiu. Pen
tru că a depus jurământul de credință la în
ceputul ședinței, noul consilier a avut drep
turi depline în desfășurarea acesteia, expri- 
mându-și votul în cele 31 de proiecte de ho
tărâri discutate în ședința din 28 februarie.

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

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

alături de cele mai interesante comentarii.

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

și scurte comentarii, însoțite de nume.

cuvâ® Vot prin 
* SMS

. întrebarea săptămânii: Considerați 

că Deva are nevoie de șapte 

bazine de înot?

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

Puteți vota prin SMS 
până vmeri. ora 15.

Vor fi scutiți de alergătură?
■ Schimbarea Legii 
pensiilor i-ar putea scu
ti pe pensionari de 
fuga după adeverințe.

Clara Râs___________________
clara.pas@nformmedia.ro

Deva - Proiectul urmărește 
modificarea cadrului juridic 
necesar calculării punctajului 
mediu anual pentru perioa
dele în care în carnetele de 
muncă nu sunt înregistrate 
salarii. „Până în 1962, con
form legii de atunci, nu era 
obligatoriu să se scrie sala
riul în cărțile de muncă, iar 
oamenii nu au de unde să 
obțină adeverințe”, a declarat 
ministrul muncii, Gheorghe 
Barbu. Până acum, potrivit 
legii în vigoare, dacă în car
netul de muncă nu erau

înregistrate drepturile salari
ate, pentru o anumită perioa
dă, asiguratul putea prezenta 
acte doveditoare de certifi
care. în caz contrar, drep
turile salariale luate în calcul 
se considerau egale cu sala
riul minim brut pe economie, 
în vigoare în perioada respec
tivă. Proiectul propune ca 
pentru aceste persoane, la 
determinarea punctajului me
diu anual să se utilizeze 
salariul minim pe țară, în 
vigoare în perioada respec
tivă. în această categorie nu 
intră însă și persoanele care 
au lucrat în perioadele ante
rioare datei de 1 ianuarie 1963 
pentru care, la determinarea 
punctajului mediu anual, se 
utilizează un punct pentru 
fiecare lună de stagiu de coti
zare. O altă modificare se 
referă la faptul că plata pen

modifice legea ce-i vizează peAutoritățile intenționează să 
pensionari

siilor ar putea fi făcută fără 
confirmarea talonului mov. 
Astfel, dacă Centrul Național 
de Administrare a Bazelor de 
Date privind Evidența Per
soanelor va comunica modi

ficările apărute în starea ci
vilă a pensionarilor, plata 
pensiei nu s-ar mai suspenda 
în cazul în care taloanele de 
plată sunt returnate la Casa 
de Pensii.

Hoțul de buzunare, prins
■ Un bărbat de 40 de 
ani a fost prins în fla
grant, după ce a furat 
un portmoneu cu bani.

Mihaela Tămaș_______________
mHueia.tamas @i nf rom me d i a. ro

Deva - Bărbatul Marcel P., 
din Deva, a fost prins ieri, în 
jurul orei 10:50, de către 
polițiștii Biroului Investigații 
Criminale Deva, în colaborare 
cu polițiștii comunitari, care

au reușit prinderea în fla
grant a acestuia. Totul s-a 
petrecut în incinta unei far
macii din centrul Devei, unde 
G.S., de 68 de ani, se afla în 
incinta farmaciei pentru a 
cumpăra medicamente. A 
scos portmoneul din buzuna
rul exterior al hainei și a 
cumpărat medicamentele. L- 
a văzut pe bărbatul care i-a 
furat portmoneul, a ieșit și a 
strigat după acesta. Din feri
cire în acea zonă se afla o 
patrulă de polițiști comuni

tari care l-au reținut pe hoț. 
Prejudiciul în valoare de 400 
lei a fost recuperat și restituit 
lui G.S. Marcel P. este cer
cetat în libertate sub aspectul 
infracțiunii de furt calificat. 
Dacă va fi găsit vinovat, el 
riscă pedeapsa cu închisoarea 
între 3 și 15 ani.

Pentru a nu deveni victime 
ale celor certați cu legea, 
polițiștii le recomandă cetă
țenilor să-și păstreze bunurile 
de valoare (bani, acte, telefon 
mobil) în buzunarele interioa-

Marcel P.

re ale îmbrăcămintei și să 
manifeste maximă prudență 
față de persoanele cu care vin 
în contact, în special în zo
nele aglomerate (piețe, maga
zine, mijloace de transport).

Deva (C.P.) - Un nu
măr de 130 de firme din 
țară și străinătate, dintre 
care 30 din Ungaria, vor 
participa, în perioada 8- 
11.03., la cea de-a XlII-a 
ediție a expoziției Con
fort Construct. Organiza
tă de Expo Arad Interna
țional, manifestarea este 
un târg de tehnologii și 
materiale de construcții, 
decorațiuni interioare și 
servicii conexe.

„Secția de Pediatrie
h'TÎ SfriRh*
■ Consilierii județeni a- 
preciază ca declasată 
clădirea Secției de Pedi
atrie a spitalului.

Deva (I.J.) - Clădirea Secției 
de Pediatrie aparținând Spi
talului Județean Deva este 
considerată declasată de con
silierii județeni. Ea va trebui 
să primească avizul de de
clasare și din partea Minis
terului Culturii, întrucât este 
considerată monument istoric 
de secol XX. „Clădirea este

Consilierul incomod
Deva (H.A.) - Ion Pitulescu 

îl acuză pe Mircea Moloț că 
„a vrut să scape de cel mai 
incomod consilier”. Moloț 
replică: „E o prostie”. După 
demisia lui Pitulescu din 
PNȚCD președintele Moloț 
făcea demersuri pentru 
excluderea consilierului din 
Consiliul Județean pe motivul 
traseismului politic. Răspun
sul Curții Constituționale e 
negativ. Pitulescu nu își 
pierde calitatea de consilier 
județean pentru că nu demi
sionase dintr-un partid pe lis
tele căruia a fost ales con
silier. Ion Pitulescu consideră 
gestul lui Moloț drept un act 
premeditat. „E clar că a fost 
o acțiune premeditată. Chiar 
după ședința aceea dură, în 
care eu am arătat o serie de 
ilegalități comise la Consiliul 
Județean, mai ales în dome
niul construcțiilor și repa

Mircea Moloț

la Deva
degradată și trebuie intervenit 
pentru reabilitarea ei. Ea 
necesită un nou acoperiș ale 
cărui costuri se ridică la peste 
400.000 lei. Conducerea spi
talului dorește construirea 
unui bloc materno-infantil 
chiar în incinta spitalului 
actual. Actualul amplasament 
al secției are mai multe incon
veniente: toate analizele, me
dicamentele, hrana, gunoiul 
trebuie transportate peste 
drum de spital. Oriunde în 
țară clădirile spitalului sunt 
construite monobloc. Ea poate

fi folosită ca bloc administra
tiv”, susține dr. Dan Florea, 
directorul Spitalului Județean 
Deva. Până când Ministerul 
Culturii va decide dacă va da 
aviz de declasare clădirii, CJ 
rămâne în expectativă. „De
pinde de Ministerul Culturii 
dacă va da aviz de declasare 
sau nu. în situația în care a- 
preciază clădirea ca monu
ment istoric, atunci vom face 
toate eforturile pentru accesa
rea unui program de finanțare 
european pentru restaurarea 
ei”, declară Mircea Moloț.

rațiilor de drumuri, dânsul 
(Moloț - n.r.) a dat o de
clarație presei, în care arăta 
clar că eu voi avea o pro
blemă. Deci, de acolo se arăta 
clar că va acționa în acest 
sens. Și știu, am informații că 
s-a acționat”, declară Ion Pi
tulescu. Președintele Moloț 
neagă. „E o prostie. Nu eu 
i-am ales ca să înlătur pe 
cineva. Dar am făcut demer
surile pentru a mă asigura 
dacă e legal sau ilegal ca dân
sul să fie în continuare con
silier. Și vă asigur. Dacă mi 
se spunea de către juriști și 
Ministerul Administrației că 
este incompatibil faptul că 
dânsul a trecut pe la multe 
partide, independent și așa 
mai departe, astăzi aveam un 
proiect de hotărâre de consi
liu în care îi solicitam retra
gerea din Consiliul Jude
țean”, declară Mircea Moloț.

Ion Pitulescu

De â Martie, Cuvântai Liber și www.Moo.ro oferă posibilitatea celor 
de la grădiniță și elevilor din clasele l-XII să-și exprime cele mai frumoase 
sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație pro
prie). Felicitările pot fi votata atât pe wwwJwoim», cât și prin intermediul 
taldanelor apărute în ziar în perioada 1 - C martie, completate și trimise 
pe adresa redacției din Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.37A, parter, 
sau depuse în cutiile speciale Cuvântul Liber. Mai multe taloane, mai multe 
voturi! Toate felicitările le găsiți pe www.huon.ro! în 7 martie Cuvântul 
Liber va da mici premii atât câștigătorilor, cât și mamelor lor. Succes!

Nume........
Adresa.....
Localitatea

.............................. Tel. ...
Votez pentru felicitarea

.Prenume

REGJLAMENT Felicitările ș i fotograful*■■ (.â'jtinatoril. f vor tl 1 ‘ atăî ! r» /-ar.
cât și De oortai Informați ! SUpIl^e^td ?7C, ml

ON cuvm i

mailto:clara.pas@nformmedia.ro
http://www.Moo.ro
http://www.huon.ro
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■ M DlmKrie Cantemlr,

■ București, revista științifică șl li- 
terară .Columna Iul Traian", sub 
tKfefflMKea Iul Bogdan Petriceicu

rttqii fi Mlllpal au fost judecați pentru Infracțiunea de 
og^âtșaji. •re.la.i to ' ____________________

1N2 ■ AapubHca Moldova a devenit membră a Orga-
nigpel NaUunlIor Unite, _______________
i002- trupele americane din IHintaan au început
oparațlțjnea .Anaconda’ Impotrlira talibanilor fl a 
8«pâ#AH2aida.

1°
minim

10°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie. Maxima va fi de 10°C, 

iar minima de 1°C.

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

de 7°C, iar minima de 0°C.
Duminică. Pe alocuri ploi (dimineață). 

Temperatura maximă va fi de 13°C. Minima 
va fi de circa 5°C.

Calendar Creștln-Ortodox____________________

Sf. Ier. Mc. Țeodot al Cirenei; Sf. Mc. Isihie.

Calendar Romano-Catolic

Sf. Simpliciu, pp.

Calendar Greco-Catolic

S. Teodot, ep.m.

Clătite cu brânză, la cuptor
Ingrediente: 3 ouă, 500 ml lapte, 400 g brânză de vaci, 

smântână, 2-3 linguri zahăr, stafide, esență de vanilie. 
Mod de preparare: se amestecă 3 ouă, 500 ml lapte 

ți făină până când aluatul se va face ca o smântână 

groasă. Se coc clătite care se umplu cu o compoziție 

din: 400 g brânză de vaci, un ou, 2-3 linguri de zahăr, 
stafide ți esență de vanilie. Se așază clătitele într-un 

vas termorezistent ți se acoperă cu smântână ameste
cată cu puțin zahăr ți esență de vanilie. Se dă la cup

tor pentru aproximativ 40-50 minute,

Poftă bună! (Foto, arhivă)

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: S-A-G-T- 
INIMIOARA - UNIC - TIC - BRIC - 
SEF - A - TIPA - OA - CAI - APRIL
- TAP - AA - B - RE - RȚ - MR - 
NAIBA - 0D - STEM - INSA - IRAN
- AUR - CE - VO - U - IAR - 
MICRO - SIAC

7M Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).
Bcu: David James 

Elliott, Catherine Beli, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

8:55 Armonii în natură 
til (doc., ep. 15, Italia, 

2004)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:15 Pacificatorii 
1035 Lumea citește (r) 
1125 Arhiva de serviau.

Marele Marcello 

11:30 Dănutz SRL - Super- 
maricet de divertisment 
(reluare) 

13:00 Zack ți Cody, ce viață 
Bminunatăl (ep. 13, 

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

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 

1530 Tribuna partidelor par
lamentare 

16:00 Parlamentul României 

1750 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general. 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

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

EIC u: Naveen Andrews, 
, . Emilie de Ravin, 

Matthew Fox, Jorge 
Garda. R.: Jeffrey 
Lieber, J.J.Abrams, 
Damon Lindelof

22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:20 Excursie pe apă

CKdramă, Israel/Suedia, 
2003). Cu: Lior Ashke- 
nazi, Knut Berger, Car- 
oline Peters, Gideon 
Shemer. R.: Eytan Fox 

1:15 Mai mult decât bizar
B(ep. 8, doc. SUA, 

1997)
24)5 jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo

3d0 Armonî natuă (rj 
325 Arhiva de senidu. 

Marele Marcele (r) 
330 Stele de... 5 stele (r) 
<55 kteaes generai (r) 
S25 Lraaea dtește (r)

227087
217808

I O.j.P.C. MB

929
227091
212725
„...112. .

• 981
956
955

214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

PRO TV
750 Știn. ProTv. 

Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea 
! 9:15 Tânăr șl neliniștit (s, r) 

10:15 Doi bărbați ți
B jumătate (s, f) 

l 1045 Familia Bundy (s, r) 
11:15 Omukangur (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 

13:30 La Bloc (r) 
14:00 Film artistic 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

3 Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott
1750 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați șl

H jumătate (ep. 6, come
die, SUA 2003). Cu: 
Charlie Sheen, Jon 

Cryer, Marin Hinkle, 
Melanie Lynskey 

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

! 1950 Știrile ProTv. Sport 
Vremea

2030 Film artistic
22A5 Film artistic

2:45 Film artistic (reluare)

I

I
1

$

‘1

1

4

i

f

4
i

I

6:00 în gura presei cu 

Mircea Badea. Revista 
presei

750 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran ți Dan Capatos
950 în gura presei (r) 

1050 Concurs interactiv 
11:0OVivere (serial, Italia,

Bl 999). Cu: Sara 

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

Gherghe
1345 919 FiffliAvenue

O (thriller, SUA, 1995). 
Cu: Lisa Elibacher, Bar-; 
rv Bostwick. Steohen

i

9:00 Culoarea păcatului (s). j 
Cu: Reynaldo Gianecchini, Gio-

ty Bostwick, Stephen 

Caffrey. R.: Neil Hager 

1650 Observator 
1750 9595, te învață ce să 

iad
1850 Vocea inimii (serial,

Bdramă, România, 

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

1950 Observator cu 
Alessandra Stoicescu ți 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

203) Film artistic 

2230 Experiment fatal
CKthriller, SUA 2002). 

Cu: Milla Jovovich, 
Michelle Rodriguez. R.: 
Paul W.S. Anderson 

SUPRAVIEȚUIEȘTE 
TERORII. După cum 
este deja cu iscut, fil
mul a fost realizat 
după unul dintre cele 
mai populare jocuri 
video, scos pe piață în 

1996.
030 Lege și ordine: Briga- 
Bda specială (s, polițist, 

SUA 1999). Cu: 
Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Beizer, Diane 
Neai, Dean Winters, 
ke-T, B.D. Wong

198 Contras interactiv 
238Wrere(s) 
BB919FMI Ateenue

Q(Wr>, rebiare) 

S38 Wmk (reluare)

ii* ii»-

0630-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul vanna Antonelli 1130 Confe- 
DP21130 O lume nouă (doc., 
r) 12:00 Atletism. Campiona
tul Mondial de Sală Transmi
siune directă de la Birmin- 
gham 15:30 Motomagia (r) 
16:00 Jurnalul,TVR (r) 16:30 
Cânepa, tradiție și meșteșug 

(doc.) 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Atletism. 
Campionatul Mondial de Sală 
Transmisiune directă de la 
Birmingham 20:00 D'ale lui 
Mitică 21OO Ora de știri 22:10 
Campionatul de comedie 

22:40 Home made.ro 23:15 
Coolmea distracției 0:10 60 
și ceva (ep. 3, comedie dra
matică, UK, 2005). Cu: Joan- 
na Lumley, Denis Lawson, 
James Lance

t

I

ț * •

••

f

I 
t

f

siuni cu Viviana Gibelli 1230 
Confesiuni cu Viviana Gibelli' 
13:30 Jurământul (r) 1430 ; 
Iubire ca în filme (r) 15:30 j 

Iubire de mamă (s, Mexic/SUA 
2005) 1630 Duelul pasiunilor! 

(s) 17:30 Poveștiri adevărate i 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 20:30 Fără regrete : 
(romantic, SUA 2004) 22300 ! 

lume a fiarelor (s) 030 Jură
mântul (r) 130 Poveștiri ade- ? 
vărate (r) 2:30 Extravaganta , 
Anastasia (r) 4:00 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

9:00 Levintza prezintă (r) 
10:00 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 12:30 Play 14:10 

Dragoste și putere (s) 1445 
Prichindeii (dramă, SUA, 
2000). Cu: Scott Bakula, Cyn- 
thia Nixon, Lachlan Murdoch. 
R_: Dwight H. Little 1625 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Dezastre 
în lumea sportului 1850 Focus

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1150 www.rebeli.70 (s) 1250 
Look who is winning 13:00
Tara Iu’ Papură Vouă (diver- • 19:30 Camera de râs 20:00 ’ 
tisment) (r) 1320 Lookwho is ^rl ' 
winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
Râul Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:15 Film 
artistic 2450 Justine (s)

si :

CSI - Investigații (s) 21:00 
4400 (s). Cu: Jacqueline, 
McKenzie 22:00 Trădați în ; 
dragoste 23:00 Lupta leilor 
(acțiune, Hong Kong, 1981); 
1:00 Tipic feminin (partea I) 
(comedie, SUA 2001)

- ' 
s » • 1 A14 O.i £1

jk- * 1 i.' t
<

11:00 Spitalul de urgență (r) 
12:00 Telefonul de la miezul 
nopții (r) 13:00 Fetițele Po- 
werpuff (s animație) 1330 Taz- 
Mania (s) 14:00 Terapie inten
sivă (r) 15:00 Entertainment 
News 15:15 Dispăruți fără 
urmă (i) 16:15 Viața lângă Fran 
1645 Regina din Sud (dramă, 
SUA 1955) 1950 Terapie 
intensivă (s) 2050 Entertain
ment News 2020 Dispăruți 
tară iarnă (s) 2130 Viața lângă 

Fran Z250 Prețul Miertății 
(rtiamă. SUA'Ar^a, 1998)

6:55 Viața dimineața. Cu Sorin 
Ganciu ți Oana Frigescu 950 
Euromaxx (r) 9:30 Arta (r) 
10:00 Totul despre casa mea 
10:30 Azi, mâine 11:00 Ne 

privește. Talk-show pe teme 
sociale 1250 Știri 13:05 Euro-; 
maxx 13:35 Fabricat în Ger- \ 

mania 14:35 Lumea cărților 
1535 Hobby Mix 1650 Essen- 
tze (r) 1750 Vis de vacanță. 
Emisiune de turism 1730 
Pasul Fortunei 1950 Știri 
1920 Hobby Mix 2050 Trenul 
vieții. Cu Liana Standu 2250 
High Life. Cu Monka Stan 

2350 Cmema Blitz 2<00 
Vedetele se întreabă (reluare)

905 Aproape celebri (aventuri, 
SUA 2000). 11:10 Unde vei fi 
poimâine? (acțiune, SUA, 
2004).13:10CeUarol (acțiune, 
SUA 2004). 14:45 Herbie - 
Mașina buclucașă (aventuri, 
SUA 2005). 1625 Nota per
fectă (comedie, SUA 2004). 
1800 Salvată (comedie, SUA 

2004). 1930 Qnema, dnema, 
dnema 2000 In pas CU feni- 
fa StBin (comedie, SUA 2006). 
2130 Jurnal de bord (thriller, 
SUA 2005). 23:10 Unde vei fi
poimâine? (acțiune, SUA 
2004).

ALITATEA
10:00 Realitatea de la 10:00 
1030 Deschide lumea 1320 

EU, România 1450 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 

bursieră 15:20 Fabrica 1650 
Marfă 1750 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
1850 Realitatea de la 1850 

18:50 Realitatea zilei. Cu 

Răzvan Dumitrescu 2050 
Realitatea de la 20:00 204)5 
Realitatea zilei 21:50 Prima 
ediție 22:00 Tănase și Dines- 
cu 23:00 Ultima oră 24:00 
Realitatea de la 24:00

discoveryS
8:00 Jafuri imposibile 9£0 
Automobile americane recon
diționate 10:00 Motoadete 
americane 11XX) Confruntări 
și fiare vechi 124X1 Gigantul 
aerului - Airbus A380: Tes
tarea Airbus-ului 134)0 O 
pradă mortală 14dX) Jafuri 
imposibile 15:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 16300 
Cursa 1750 Automobăe ame
ricane recondiționate 194)0 
Vânătorii de mituri 20300 Scu
fundarea inui portavion 21500 
Zece metode de a te MăH cu 

im monstru 224)0 Merfiun ia 
locui crânei 234)0 Mașini pe 
alese: Porsdie 911 Targa

made.ro
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Sinucidere „dezamorsată"
■ O tânără a văzut în 
amenințarea cu sinu
ciderea singura cale de 
a-și îndeplini dorința.

CĂLIN BlCĂZAN

1 euro_______________________________3,3920 lei
1 dolar american_____________________ 2,5654 lei
1 gram aur 55,5502 lei

Deva - Elisabeta Szilaggi a 
văzut în amenințarea cu si
nuciderea singura cale prin 
care o putea îndupleca pe 
Mărioara Molodețiu, referent 
de specialitate la Centrul de 
plasament din Deva, să o lase 
să meargă în comuna Chiejd, 
județul Sălaj, acolo unde au 
domiciliul părinții ei natu
rali. Din acest motiv fata a 
trimis o scrisoare fostului 
responsabil al Centrului de 
plasament din Săcel, în grija 
Căruia fata a stat o perioadă, 
în care scria: „Dacă nu mă 
scoți de aici (n.r. Centrul de

Nu vă temeți de coajă!

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
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

ROMPETROL 
SIF3
SIF5

■”"5W 0,33-g —
«OFARM - P.G80C
AhmKoncg ;ia

Deva (I.J.) - Există o ma
re suspiciune asupra faptu
lui că o parte a fructelor cu 
coajă reprezintă un adevă
rat pericol pentru sănătatea 
consumatorului. Pentru că 
sunt aduse în țară în con
tainere speciale, ele sunt 
tratate chimic tocmai pen
tru a rezista transportului 
fără să se deterioreze. Ști
rea a creat o adevărată is
terie, însă ea nu se verifică. 
„La punctul vamal de 
intrare în țară, orice pro
dus alimentar trebuie să 
aibă un anumit buletin de 
analiză. Dacă există orice 
fel de suspiciune asupra 
faptului că un anumit pro
dus sau coaja lui este tratat

Training UE de 44.000 euro

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. ; 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

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

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

■ Uniunea Europeană 
finanțează acțiuni 
formative la Universi
tatea Hunedoara.

Ina Jurcone__________________
ina.jurcone@infcrnimedla.ro

Hunedoara - Universitatea 
„Politehnica” din Timișoara, 
prin Departamentul de Edu
cație Permanentă, în calitate 
de inițiator de proiect și be
neficiar de finanțare, a orga
nizat, astăzi, o întâlnire de 
lucru a echipei de proiect cu 
reprezentanți ai Facultății de 
Inginerie Hunedoara, experți 
și participanți la programul 
de training în cadrul proiec
tului „Acțiuni formative pen
tru personalul de decizie din 
IMM-uri în contextul dez

►

i 
î

AVANSAȚI

8
1 2 8

2
5 6 1 8

3 8 1
7 5 9

5 4 7
4 7

8 9
6 9 5 2

începători

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

Avansați

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

Consultanți
Deva (C.P.) - Ministrul 

delegat pentru Comerț, 
Iuliu Winkler, și vicepre
ședintele PNL Dan Radu 
Rușanu își mențin inten
ția de a deveni consul
tanți fiscali, însă doar 
Rușanu s-a înscris pe lis
tele de examen pentru 
sesiunea din martie. Exa
menele vor fi organizate, 
sâmbătă, 3 martie, iar 
ministrul delegat pentru 
Comerț este pe lista do
sarelor cu rezoluția „a- 
mânat”. Winkler și Ru
șanu au figurat pe liste 
și anul trecut, însă nici- 
unul dintre ei n-a par
ticipat la examen. 

plasament din Deva) eu mă 
omor din cauza lui Molodețiu 
care își bate joc de mine. 
Dacă nu se rezolvă nimic eu 
mă omor”. Mărioara Molode
țiu afirmă că „fata dorea să- 
și vadă mama și întreba me
reu când o ducem în județul 
Sălaj la părinții ei naturali. 
Pe data de 13 februarie am 
revocat măsura de plasament 
și i-am îndeplinit dorința 
lăsând-o pe fată la Chiejd, 
comuna unde locuiesc pă
rinții ei”.
„Era imprevizibilă”

Mărioara Molodețiu pre
cizează că tânăra de 16 ani nu 
a fost niciodată în custodia ei. 
în plus se pare că fata era 
foarte imprevizibilă, iar com
portamentul ei ridica adese
ori probleme. „Fata avea 
serioase tulburări de com

chimic, el se respinge auto
mat. Nu suntem în măsură 
să discutăm ceea ce intră 
din UE pentru că ele sunt 
produse de o foarte bună 
calitate. Dacă au dispărut 
granițele dintre noi, ar tre
bui să dispară și suspiciu
nile asupra calității pro
duselor importate”, declară 
Marius Lăzărescu, director 
al Direcției Sanitar Ve
terinare Hunedoara. Astfel 
venim în întâmpinarea 
tuturor gospodinelor care 
folosesc coaja rasă de la 
lămâi și portocale pentru 
prăjituri și care s-au arătat 
îngrijorate de știrea potri
vit căreia pot crea familiei 
probleme de digestie.

voltării dinamice a afacerilor 
integrate în societatea bazată 
pe cunoaștere”. Proiectul este 
finanțat de UE prin Progra
mul Phare 2003 - Coeziune 
Economică și Socială, Com
ponenta Dezvoltarea Resur
selor Umane, Promovarea Ca
pitalului Uman, cu suma de 
44.000 euro.

Evenimentul a avut loc la 
sediul Facultății de Inginerie 
Hunedoara, care, pe tot par
cursul programului de trai
ning, desfășurat pe o durată 
de patru luni, în municipiul 
Hunedoara, a acordat tot spri
jinul necesar în buna organi
zare a acestuia.

Agenda întâlnirii de lucru 
a prevăzut prezentarea rezul
tatelor atinse ale proiectului, 
a „Raportului de monitorizare 
și evaluare a proiectului” și

Finanțări pentru firme
Deva (C.P.) - Firmele mici 

și mijlocii vor beneficia în 
acest an de finanțări neram
bursabile de până la 50.000 de 
euro prin intermediul pro
gramului de sprijin al inves
tițiilor pentru modernizare 
sau retehnologizare derulat 
de ANIMMC. Finanțarea va 
acoperi până la 60% din va
loarea investițiilor, la care se 
adaugă un credit de 25% din 
contravaloarea totală. Con
tribuția beneficiarilor eligibili 
este de 15%. Finanțarea ne
rambursabilă poate fi utili
zată pentru achiziționarea de 
terenuri, clădiri, construcții, 
mașini, utilaje și echipa
mente, mijloace de transport 
de mărfuri, brevete de inven
ție, licențe, dar și pentru con

portament și era foarte greu 
de stăpânit. în ianuarie 1998 
familia Păcurar a solicitat 
măsura de plasament pentru 
minoră. Până în 2002 în ra
poarte nu era menționat că 
fata creează probleme familiei 
respective. La un moment dat 
insă, chiar familia Păcurar a 
solicitat Primăriei Deva revo
carea măsurii de plasament 
pe motiv că fata are tulburări 
de comportament și că nu o 
mai pot stăpâni”, spune Mări
oara Molodețiu.

Activitatea școlară a fetei 
era dezastruoasă mai ales că 
tânăra nu frecventa decât în 
mică măsură cursurile. în 
ultimul an școlar fata a 
cumulat 210 absențe, dintre 
care 118 motivate. A avut 
nota doi la purtare și patru 
materii la care nu i s-au 
încheiat mediile: matematică,

Un Samtid fără sfârșit
■ Lucrările începute pe 
programul Samtid, la 
Orăștie, nu se mai ter
mină de 2 ani.

Orăștie (I.J.) - Deși în dis
cuție sunt doar 19,7 km de 
drum, adică 27 de străzi, lu
crările au fost executate par
țial, sunt de proastă calitate, 
iar apa rece încă nu curge 
prin conducte. „Orașul se a- 
provizionează cu apă de pe 
fosta rețea, care este veche și 
din fontă. Vrem să moderni
zăm strada și de aceea am ape
lat la programul Samtid”, de
clară primarul Iosif Blaga. Po
trivit acestuia, pentru fina
lizarea lucrărilor vor fi folosiți 
constructori din Orăștie. Fina
lizarea lucrărilor atât la rețea

înmânarea diplomelor de 
absolvire.

„Scopul urmărit al proiec
tului a fost promovarea pre
gătirii resurselor umane din 
sectorul IMM al Regiunii V 
Vest pentru a fi mai adap
tabile la schimbările struc
turale de pe piața muncii și 
capabile să răspundă cerințe
lor de competitivitate care 
stau în fața firmelor în per
spectiva integrării europene 
și acționării acestora pe o 
piață unică, în societatea 
bazată pe cunoaștere. Acțiu
nile principale au fost îndrep
tate spre desfășurarea unui 
amplu program de training 
derulat în toate județele Re
giunii Vest și editarea a două 
publicații, adresate sectorului 
IMM, ca instrumente de 
lucru: „Managementul afa- 

strucția, reconstrucția, extin
derea sau modernizarea de 
active corporale direct legate 
de realizarea proiectului de 
investiții. Pentru selectarea 
instituției financiare prin 
care se va derula linia de 
creditare, ANIMMC va în
cheia protocoale de colabo
rare cu instituții bancare, 
care vor stabili mecanismele 
de finanțare a investițiilor.

Se dau bani firmelor

Mărioara Molodețiu

chimie, informatică și edu
cație tehnologică).

ua de canalizare cât și la covo
rul asfaltic este necesară în
trucât Primăria Orăștie se 
simte amenințată. „Suntem a- 
menințați că dacă nu apelăm 
la serviciile Apa Prod Deva nu 
vom mai pupa nici un ban de 
la UE. Nu vrem să lucrăm cu 
ei după ce toate investițiile în 
rețea au fost făcute de firma 
de gospodărie locală. Mi se 
pare anormal ca de munca 
regiei locale să se bucure mai 
apoi o altă firmă care nu a 
contribuit cu nici un leu la 
refacerea rețelelor de canali
zare și apă. Nu există autono
mie locală, din păcate trebuie 
să recunosc asta și consider că 
este motivul principal pentru 
care lucrările în Orăștie nu s- 
au finalizat încă”, mai spune 
primarul Blaga.

Căminul Facultății de Inginerie

cerilor dinamice - ghid pen
tru IMM-uri” și „Instruire 
IMM: Feedback și impact”, 
precizează Carmen Iosip, ma
nager de proiect în Departa
mentul de Educație Perma
nentă al Universității „Poli
tehnica” din Timișoara.

Salarii asigurate
Deva (C.P.) - Trei a- 

genți economici din in
dustria de apărare, între 
care și Uzina Mecanica 
din Orăștie, vor fi spriji
niți anul acesta pentru 
plata drepturilor salari
ate ale unui număr ma
xim de 2.625 de angajați. 
Costurile presupuse de 
această măsură sunt esti
mate la 29,8 milioane lei 
și vor fi asigurate din 
bugetul statului. Con
form actului normativ, 
sprijinul financiar va fi 
acordat pentru un nu
măr de 40 de angajați de 
la Uzina Mecanica Orăș
tie.

mailto:ina.jurcone@infcrnimedla.ro
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• Zi de rugăciune. Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului" din Orăștie va găzdui 
astăzi, de la ora 17, „Ziua Mondială de 
Rugăciune". Organizată de Comitetul Ecu
menic al Femeilor din Orăștie, mani
festarea are tema „Uniți sub cortul lui 
Dumnezeu". în 2007 rugăciunea este 
săvârșită pentru statul Paraguay. (I.J.)

• Cazier. Operativitate, flori și mărțișoare 
pentru doamne au fost coordonatele 
după care au lucrat ieri polițiștii de la Ser
viciul judiciar și evidență operativă al 
Inspectoratului de Poliție al Județului 
Hunedoara. (M.S.)

Burse private
' Deva (I.J.) - La prima 
selecție pentru acorda
rea de burse private, ca
re a avut loc ieri, la CT 
„Grigore Moisil” Deva, 
s-au prezentat doar 70 de 
tineri. „Doar unii au a- 
plicat pentru bursă. Nu 
s-a arătat un interes 
prea mare pentru învă
țătură. Ei Vor completa 
cererile și la 15 martie 
se va lua o decizie în ce
ea ce privește cele două 
persoane pe care le vom 
selecta”, precizează Mi- 
hai Sîrbu, patronul fir
mei. Bursele sunt oferite 
pentru trei luni și se 
ridică la echivalentul sa
lariului minim pe econo
mie. Cei doi aleși vor a- 
vea și posibilitatea de 
angajare pe o perioadă 
de șase luni.

Congres
Deva (M.S.) - Filiala 
județeană Hunedoara 

a UDMR va fi repre
zentată astăzi și mâi

ne la Congresul 
UDMR de la Arad de 

o delegație formată 

din 14 membri. Din 

delegația hunedore- 

ană fac parte mi
nistrul delegat pentru 

comerț, luliu Winkler, 
președintele Autorită

ții Naționale pentru 

Tineret, Karoly Borbe- 

ly, și secretarul de 

stat în Inspectoratul 
de Stat în Construcții, 

Veress Edmund. Or

ganizația UDMR Hu
nedoara a formulat 

mai multe propuneri 
de îmbunătățire a 

statutului Uniunii și a 

regulamentului de 
funcționare. în cadrul 

lucrărilor va mai fi a- 

bordată tema alege

rilor pentru PE.

Șoferîtele au fost oprite ieri, în tra
fic, de polițiștii din municipiul Deva 
care le-au oferit, pe lângă un sfat bun, 
câte un mărțișor cu ocazia primei zile 
de primăvară. Acțiunea s-a bucurat de 
un real succes în rândurile conducătoa
relor auto, care au apreciat gestul de 
politețe al polițiștilor.

www.huon.ro (Foto: T. Mânu)
V /

Verificări la Profi
Deva (M.S.) - O parte dintre consilierii lo- i 

caii membri ai Comisiei de urbanism din ca- j 
drul Consiliului Local (CL) Deva, însoțiți de i 
viceprimarul Ioan Inișconi și un specialist 
din executivul Primăriei, a verificat ieri mo- i 
dul în care se respectă proiectul tehnic de i 
execuție al magazinului Profi, din zona Asto- ; 
ria. Edilii locali au răspuns astfel unei soliei- ; 
țări făcute de mai mulți locatari din blocul 
vecin magazinului, care au acuzat, în ședința j 
CL Deva, că documentația de execuție a con- i 
strucției ar fi fost încălcată. „Verificările au ; 
arătat că proiectul tehnic este respectat de 
către constructor”, a afirmat viceprimarul î 
Ioan Inișconi, după ce specialiștii și consilie- î 
rii au efectuat măsurătorile pentru a se ve
dea cât spațiu rămâne între magazin și blo
cul de locuințe. în discuțiile cu consilierii și j 
viceprimarul, mai mulți locatari s-au arătat 
nemulțumiți de faptul că nu mai au spațiu 
verde și locuri de joacă pentru copii, în ve
cinătatea blocului, și că pereții apartamen
telor au crăpat, din cauza unor compresoare 
folosite în timpul lucrărilor.

Edilii au răspuns cetățenilor www.huon.ro

Hunedoara „vine" spre Deva
■ Lucrările de reabilitare 
vor începe la jumătatea 
lunii și se vor încheia 
peste un an de zile.

Hunedoara (M.S.) 
Lucrările de reabilitare și 
modernizare ale drumului 
județean care face legătura 
între municipiul Hunedoara 
și localitatea Sântuhalm vor 
începe imediat după jumăta
tea lunii în curs și sunt pro
gramate să se încheie în luna 
martie-aprilie a anului 2008. 
Volumul de muncă este im
presionant, dacă se ține sea
ma că actualul drum, în 
lungime de 7,5 kilometri, se 
va extinde la câte două benzi 
de circulație pe sens. „Vom 
avea tronsoane în care 
lățimea fiecărei benzi de cir
culație va fi de 3,5 metri. Este 
vorba de porțiunea de la 
intersecția de la Sântuhalm

Drumul express va fi terminat într-un an de zile (Foto: t. Mânu)

până la podul de la Macon și 
de la pasajul CFU-IUG până 
la benzinărie și pârâul Petac. 
Doresc să mulțumesc con
ducerii societății IUG pentru 
faptul că ne-a cedat teren, 
fără bani, pentru extinderea

benzilor de circulație în acea 
zonă”, a afirmat președintele 
CJ Hunedoara, Mircea Moloț. 
Pe celelalte tronsoane de 
drum se vor menține cele 
patru benzi de circulație, 
numai că pe fiecare sens de

mers va fi o bandă de 3,5 
metri și una de 2,5 metri, 
aceasta din urmă fiind desti
nată mașinilor grele. Tot dru
mul va avea prevăzute acosta
ment, rigole și șanțuri de 
scurgere a apelor pluviale.

„Regina - în pericol!"
Deva (S.B.) - Centrul de vi

zitare Nucșoara al Parcului 
Național Retezat găzduiește o 
întâlnire a specialiștilor în 
păsări răpitoare. Mai mult de 
20 de biologi sunt prezenți, 
pentru două zile, la dezbateri 
pentru a discuta și a face de
monstrații privind acvilele de 
munte și șoimii călători. 
Inițiativa aparține Grupului 
„Milvus” și este susținută de 
Administrația Parcului Națio
nal Retezat, care are ca sim
bol acvila de munte, pasăre 
ce apare și pe sigla Parcului. 
Aceste dezbateri ale biolo
gilor, cu subiectul menționat, 
sunt extrem de importante,

având în vedere că păsările 
răpitoare au un loc extrem de 
important în ecosistem. Pe 
parcursul zilei de astăzi este 
organizată o deplasare pe 
Valea Râul Mare, un teritoriu 
al unei perechi de acvilă de 
munte.

Kerekes Istvan AFIAP: Acvila 
regală

Babele hunedorenilor
■ Unii hunedoreni mai 
cred în „Babe". Alții le 
consideră „bancuri 
țărănești".

Deva (H.A.) - Odată cu pri
ma zi de primăvară, cu prima 
zi a lunii Mărțișorului, au 
început și zilele Babelor.
Babe bune, babe rele

Vechile credințe populare 
spun că fiecare om trebuie să 
își aleagă câte o babă. Iar așa 
cum va fi vremea în ziua ba
bei alese, așa îi va merge tot 
anul. Unii mai cred și acum 
în aceste legende și își aleg, în

fiecare an, câte o babă. „Mi- 
am ales o babă, chiar 8 mar
tie. Sper să fie frumos, pen
tru că așa mă gândesc că va fi 
viața mea în acest an”, spune 
Rodica Fugătă. „Baba mea es
te în 6 martie. Sper să fie fru
mos și să ne bucurăm de aces
te zile de primăvară. Babele 
sunt și mai rele, și mai bune. 
Dar a mea, baba din 6, știu că 
va fi bună și frumoasă”, spune 
încrezător Nicolae Băloi. Alții, 
însă, consideră vechile cre
dințe „bancuri țărănești”. „Eu 
nu cred în asemenea bancuri 
țărănești. Mă înțelegeți? Po
vești. Astea sunt problemele 
în țara asta?”, ripostează, de-

Reprezentant la Veneția
Hunedoara (I.D.) - Uni

versitatea Națională de Arte 
București a desemnat-o pe 
hunedoreanca Alexandra 
Zgâmbău să reprezinte Ro
mânia la expoziția „A San- 
gue Fredo”, care va avea loc 
în perioada 19-28.03. la In
stitutul Român de Cultură 
și Cercetare Umanistică 
„Nicolae Iorga” din Veneția. 
Alexandra Zgâmbău s-a năs
cut în Hunedoara în 24 apri
lie 1982. în anul 2005 a ab
solvit Universitatea de Arte 
București, în prezent ur
mând cursurile de mașter

în specializarea grafică. Pe 
parcursul anilor a prezentat 
un bogat program expozi- 
țional în țară și în Republi
ca Moldova. La revenirea în 
țară, Alexandra va expune 
lucrările la Galeriile de Ar
tă din Hunedoara. Pentru că 
Alexandra este hunedorean- 
că și, în același timp, pen
tru că între Universitatea 
de Arte București și munici
palitatea hunedoreană exis
tă un parteneriat cultural, o 
parte din cheltuielile nece
sare acestei deplasări vor fi 
acoperite din bugetul local.

Marian Ion Nicolae Băloi Rodica Fugătă
ranjat de întrebare, Marian 
Ion. Vechile credințe nu mai 
sunt transmise din generație 
în generație. Firul s-a rupt. 
„Nu sunt în măsură să spun 
despre babe. Nu știu ce sem
nificație au. Nu mi-a spus ni
meni”, recunoaște Dan Dami- 
nescu. Pentru cei care cred în 
Babe, oracolul popular spune

că „dacă în prima zi a babelor 
va ploua, va fi ploaie de rod, 
iar dacă nu, va fi un an de 
secetă. Gel ce visea^și în 
noaptea babei celei dintâi își 
va găsi în 12 zile ursitul sau 
ursita”, spune Marcel Lapteș, 
etnograf la Centrul de Con
servare și Valorificare a Tra
dițiilor Populare Hunedoara.
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Câinii vagabonzi - eutanasiați
■ Autoritățile locale din 
municipiul Deva răspund 
opiniilor formulate pe 
forumul Cuvântul liber.

Deva (M.S.) - în urma opi
niilor formulate de cetățeni 
pe forumul Cuvântul Liber, 
pe tema câinilor vagabonzi, 
autoritățile locale din Deva 
au oferit răspunsul așteptat, 
în rezumat, oamenii au soli
citat reducerea numărului de 
câini vagabonzi și luarea u- 
nor măsuri care să protejeze 
populația.

De asemenea, una dintre 
opinii se referea la falșii 
iubitori de animale, 
„adoptă” câinii
posturi după care îi elibe
rează pe străzi. în acest caz s- 
a formulat ideea ca animalele 
să fie marcate, să se țină o 
evidență asupra adopțiilor, 
iar în cazul în care câinii 
sunt regăsiți pe stradă să fie

care 
din adă-

pedepsită persoana care i-a

preluat din adăpost și i-a 
abandonat, din nou, în oraș. 
„Ne interesează oamenii”

Primăria Deva va începe în 
această primăvară o nouă 
campanie de strângere de pe 
străzi a câinilor vagabonzi, a 
declarat viceprimarul Florin 
Oancea. „Punem accent pe 
sănătatea oamenilor. De ace
ea, rămân consecvent ideii că 
trebuie eutanasiați câinii care 
nu sunt adoptați în termenul 
legal. Am fost aleși în funcții 
de oameni și ei trebuie să fie 
protejați, nu câinii”, a spus 
viceprimarul Florin Oancea, 
menționând că autoritățile au 
proiecte mult mai importante 
de finanțat decât construirea 
de adăposturi pentru animale. 
„Nu avem suficienți bani pen
tru construcția de locuințe 
sociale și cred că acestea sunt 
mult mai importante. Devenii 
trebuie să înțeleagă un aspect 
sună frumos să protejăm ani-

nu ține doar de autorități; 
Dacă toți cei care afirmă că 
sunt iubitori de animale ar 
adopta câte un câine și l-ar 
îngriji acasă, atunci nu ar mai 
fi probleme”, a conchis vice
primarul municipiului Deva.
Audienta devine Agora

Din raționamente ce țin de 
copyright și infrastructură 
tehnică denumirea forumului 
cetățenesc al Cuvântului liber 
își va schimba denumirea, 
începând cu săptămâna vii
toare, din Audiența CL în

I Audiența CLI

Agora CL. Cititorii care ar 
dori să participe la forumul 
nostru sunt rugați să trimită 
un e-mail cu subiectul „Ago
ra C.L.” pe adresa de e-mail a 
redactorului-șef al C.L., Adri
an Sălăgean (adrian.salagean 
@informmedia.ro). în care să jjj 
specifice numele, adresa, pro- w 
fesia și eventual un număr de 
telefon la care pot fi contac
tați.

Primăria Deva anunță o nouă campanie de eirtanasiere a câindormalele. dar această problemă

http://www.huon.ro
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cuvâjb Mai greu decât cu Dinamo
SPORT

J» încredere. Marin Tudorache, 
antrenorul Jiului Petroșani, a declarat că, 
„dacă vom juca așa cum am făcut-o cu 
Dinamo și dacă jucătorii mei vor fi lucizi 
la finalizare, atunci vă spun că puține vor 
fi echipele din divizia A care ne vor bate 
în acest retur. Am mare încredere în 
această echipă". (V.N.)

• Cupa Mărțișorul. La bazinul de înot 
din municipiul Hunedoara se desfășoară 
mâine „Cupa Mărțișorul" la natație. Par
ticipă sportivi născuți în perioada 1993- 
1998, de la CSS Hunedoara, CS Delfinul 
și CS Fair Play Hunedoara. (V.N.)

Mihai Leu

■ Tehnicianul Jiului este 
îngrijorat de agresivi
tatea bistrițenilor și tim
pul scurt de pregătire.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Meciul cu Gloria 
Bistrița, de astăzi, de la ora 
15.30, în etapa a XXI-a a Ligii 
I, va fi mai greu decât cel cu 
Dinamo din runda prece
dentă, a declarat Marin Tudo
rache, antrenorul de la Jiul 
Petroșani. „Va fi mult mai 
greu decât la București. Glo
ria este o echipă agresivă, cu 
un ritm bun, iar noi sperăm 
să găsim antidotul prin care 
să-i învingem la Petroșani”, a 
spus tehnicianul.

De remarcat în primul 
rând faptul că, în partida cu 
Gloria Bistrița, Jiul nu poate 
conta pe serviciile lui Bădoiu, 
Drida și Lițu, accidentați. 
„Actualul sezon este total 
compromis pentru Bădoiu. El 
nu va mai juca până la vară”, 
a precizat Tudorache. Bădoiu

"Minerii" vor avea un meci foarte dificil astăzi (Foto: cl>

va pleca în această lună la un 
consult de specialitate la o 
clinică din Belgia. în urma 
accidentului de mașină avut 
anul trecut, jucătorul acuză 
dureri mari la glezna picioru
lui drept, iar din această 
cauză nu s-a mai antrenat de 
aproape cinci luni.

Portarul Ionuț Curcă, adus 
de la Ceahlăul Piatra Neamț 
pentru trei ani și jumătate, 
nu a fost inclus în lotul pen
tru meciul cu Gloria Bistrița. 
Tehnicianul Marin Tudo
rache a declarat că portarul 
Curcă nu este la punct cu 
pregătirea fizică. „Pentru

meciul cu Gloria am doi por
tari: pe Ilie Anton, care a 
apărat foarte bine în meciul 
cu Dinamo și pe Olteanu”, a 
spus Tudorache, care s-a 
arătat dezamăgit de faptul că 
a avut la dispoziție doar două 
zile pentru a pregăti meciul 
cu elevii lui Sabău.

Scântei, eliminări și 
contestații la Simeria 3

Mihai Leu revine la curse
Hunedoara (C.M.) - Pilotul hunedorean 

Mihai Leu s-a dovedit dependent de adrena
lină și competiții și s-a înscris la startul 

noii ediții a Campiona
tului Național de Rali
uri, deși în vară 
declarase că renunță la 
curse. Fostul campion 
mondial la box va 
debuta, azi, în noul 
sezon, odată cu startul 
Raliului Brașovului, 
prima etapă a Campi
onatului Național de 
Raliuri al României. 
Leu va concura pe 
același Mitsubishi 
Lancer Evo 9 cu care a

avut mari probleme tehnice sezonul trecut, 
dar cu un nou copilot, Flavius Câmpeanu, 
din București, și cu o nouă echipă tehnică. 
„Mi-ar fi lipsit prea mult emoțiile pe care le 
oferă o astfel de competiție și nu am putut 

mâ retrag. Am un nou copilot, o nouă 
■fiipă tehnică, iar mașina a fost 
îmbunătățită, fiindu-i schimbate motorul și 
cutia de viteză. Nu vom începe chiar în 
forță, pentru că nu am făcut prea multe 
teste, dar pe parcurs sperăm să mergem din 
ce în ce mai tare. Obiectivul nostru la Rali
ul Brașovului (programat vineri și sâmbătă 
n.r.) este o clasare pe locurile 3-5, iar la 
următoarele etape poate pretențiile vor 
B*ește”, preciza Mihai Leu.

■ Partida din Cupa 
României la futsal din
tre Olimpic și Dava a 
fost foarte tensionată.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Simeria - Olimpic Simeria 
și Dava Deva, cele două 
echipe hunedorene din Liga a 
ILa futsal, au pus suflet ca 
intr-un- meci de cupă euro
peană în partida directă din 
cadrul turului II al Cupei

Olimpic - Dava 8-6 (2-4)
Au marcat: Moț (3), Jicmon (2), 
CI. Popovici, A. Popovici, Danciu 

/ A. Paul (2), Mateescu (2), Konig, 

Bota.
Olimpic: Șendrilaru, Deak - 

Mihăiescu, Moț, CI. Popovici, B. 
Buta, Moglan (cpt.), Jicmon, A. 

Popovici, 0. Buta, Danciu, Filip. 
Antrenor: Gal Carol.

Dava Deva: Manolache - A. 
Bota, A. Paul, Konig, Mateescu, 

Hanciu.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a Vlll-a, din 24 febru
arie a.c.: Avantaje Deva - EFC Anonimii Deva 8-6; Pow- 

er, Brad - Electroconat Deva 10-2; Rodostar Deva - Eti

României, disputată miercuri 
la Simeria. întâlnirea a avut 
toate elementele spectacolului 
de calitate, de la răsturnări 
de scor și tensiune, la eli
minări, ratări incredibile și 
contestări ale deciziilor arbi
trilor, chiar dacă nivelul de 
joc n-a depășit granițele ligii 
secunde.
Contraatacuri ucigătoare

Dava s-a prezentat cu un 
Tot restrâns, de șase jucători, 
fără căpitanul Cățănaș (acci
dentat), având doar o singură 
schimbare. Totuși, în ciuda 
acestui aspect care confirma 
oarecum declarațiile dinain
tea partidei că nu-i intere
sează Cupa României, devenii 
au fost primii care au marcat. 
Tinerii de la Dava s-au apărat 
exact și au profitat de 
greșelile gazdelor, cum li s-a 
ivit ocazia, și au marcat de 
două ori pe contraatac, arma 
lor favorită. Din acel moment 
meciul s-a încins, iar ambele 
echipe au punctat de câte 
două ori, iar la pauză scorul 
a fost de 4-2 pentru Dava.

Olimpic Simeria s-a calificat mai departe (Foto cl)

După pauză, Olimpic a" 
revenit pe parchetul sălii cu 
un suflu nou. Gazdele au pus 
presiune pe jumătatea ad
versă, dar tot Dava a fost mai 
eficientă, scorul ajungând la 
3-6 după alte contraatacuri ale' 
devenilor. Noul antrenor al 
gazdelor, Carol Gal, s-a do
vedit inspirat și, pe fondul 
căderii fizice a celor de la 
Dava, a găsit soluții pentru a 
desface lacătul defensivei 
devene.

a fost eliminat, iar Moț a 
transformat penalty-ul. Ulti
mele minute au fost pline de 
adrenalină. Alin Paul de la 
Dava a fost eliminat pentru 
fault din spate, decizie contes
tată vehement de deveni, iar 
Olimpic a profitat de superi
oritate și s-a desprins la 7-6. 
în ultimul minut, Olimpic a 
acumulat șapte faulturi de 
echipă, iar Dava a beneficiat 
de a doua lovitură de penali
tate de la 10 metri. Portarul

Dual Deva 3-0; City Taxi Deva - Magic Geoagiu, nu s- 
a disputat; Anonimii Deva - Rodostar Deva 7-4.

Clasament
1. Power Brad 8 7 1 0 76-20 22
2. Avantaje Deva 8 7 0 1 64-38 21
3. Rodostar Deva 8 5 0 3 45-26 16
4. Anonimii Deva 8 4 0 4 58-44 12
5. Electroconat 8 4 0 4 37-46 12
6. Maqic Geoaqiu 8 2 0 6 25-50 6
7. City Taxi Deva 8 1 0 7 30-87 3
8. Eti Dual Deva 8 0 0 8 15-39 0

Programul etapei de mâine, 3 martie: Electroconat Deva 
- Magic Geoagiu; Rodostar Deva - Power Brad; City 

Taxi Deva - Avantaje Deva; Anonimii Deva - Eti Dual 

Deva.

Olimpic s-a apropiat la un 
singur gol (5-6), iar cu trei 
minute înainte de final tabela 
arăta 6-6, după ce Bota a 
comis henț pe linia porții și

Olimpicului, Șendrilaru, a 
intervenit salvator, iar la faza 
următoare Olimpic s-a des
prins la două goluri (8-6) și a 
tranșat soarta calificării.

Etapa a XXba: vineri, 2 martie. Jiul - Gloria Bistrița; 

sâmbătă. 3 martie: Urziceni - Farul; FC Național - CFR 

□uf UT A - FC Argeș; U Craiova - Rapid; duminică, 4 

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

Timișoara - Dinamo; Ceahlăul - Oțekii.

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 Cluj 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. Otelul 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. Urzkeni 20 6 4 10 16-22 22
15. Ceahlăul 20 5 3 12 14-30 18
16. FC Arqeș 20 4 3 13 13-26 15

17. Jiui 20 3 5 12 9-25 14
18. FC Național 20 3 5 12 14-31 14

A plecat la Oradea
Deva (V.N.) - Portarul 

Valentin Lipitor a părăsit Jiul 
Petroșani și va semna un con
tract de joc cu echipa din liga 
a doua FG Oradea, după ce 
pregătirea din iarnă a făcut- 
o cu echipa din Vale. An
trenorul Marin Tudorache nu 
a fost mulțumit de prestația 
portarului în meciurile de 
Verificare. „Valentin și-a ma
nifestat primul dorința de a 
pleca, spunând că a primit o 
ofertă financiară foarte bună 
de la Oradea, așa că nu m-am 
opus plecării lui”, a precizat 
tehnicianul.

Baschet
Deva (V.N.) - în organizarea 

Direcției Județene pentru 
Sport și Inspectoratului Școlar 
Județean, la Liceul „Constan
tin Brîncuși” din Petrila se 
desfășoară mâine Etapa Ju
dețeană Licee la Baschet 
Băieți. La întreceri sunt aștep
tați sportivi de la Liceul Pe
dagogic „Sabin Drăgoi” Deva, 
CT „Transilvania” Deva, 
Liceul „Constantin Brîncuși” 
Petrila, Liceul Teoretic Pe
troșani, Liceul „Mihai Vi
teazul” Vulcan și Liceul ,J.C. 
Brătianu” Hațeg.

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci parte 
din familia Cuvântul 
Liber, ca • I ’j o i L I (z iar 

noi te răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 martie 
poate să te desemneze 
chiar pe tine 
câștigătorul unui 

'dWluV/K!!

Fii Abonatul lunii 
Martie!
Cu CL, ai numai de a 
câștigat!

â
REGULAMENT: I a a<f .1 corv urs nu poi 
participa dnijâidîH C..C. Inlorm Media 
5.R.I si nici rudele ,i<i".lc.r i de gradele 
I si II i xlr.iqF>rea -.<■ va fa< c in 30 mar- 
lie. ora 12 ui moi! .il<- ih»; din baza 
de date a abunatiL^ ( l loți cei care 
yor >,a asisle •Jini .c’ipian ia redacție. 
Recitii midIih’i; LI. .11275, irit. 
8R()6.
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vineri, 2 martie 2007

Vând ap. 1 cameră (01)
l
1 • ca—i li parter, 8 mp, lângă Baroul de 
’ avocati, șl hala șl construire parțial finalizată, 

lângă RAR. Tel. 0723/514133. (D

Vând ap. 2 camere (03)

• urgent, confort 1, zona Miorița Deva, 
contorizări apă gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. 
(T)
• decomandate, gresie + faianță, st 65 mp, 
balcon închis, termopane, et. 3, zona Romstal,

' preț 45.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418, 
. (Al)

e decomandate, contorizări, balcon Închis, et 3. 
Bulevardul Oecebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)

f • decomandata, contorizări, balcon, gresie, 
‘ faianță et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
| 0745/639022,0726/316796. (Al)

I • Minerului, dec, centrală termică gresie, 
j faianță lavabil, parchet balcon închis, mobilă 

nouă preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661.
| (A2)

: • bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
i termică balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
, 0724/305661. (A2)
1 • Dada, etaj Intermediar, balcon, centrală 
l termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
> 221712,0724/305661. (A2)
j • 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, bale, bucătărie, semidec, CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893.

. (A2)
i « Zamflrescu, et 4, acoperit cu tablă hol șl 
l bucătărie mărite, gresie șl faianță termopane, 
I (X preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
i • Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet 
: gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
! 0745/367893. (A2)
’ • dec, parchet faianță repartitoare, apometre,
I st=60 mp, zona l. Corvln, preț 1.150 mld., neg, tel. 

0742/290024. (A3)
J • semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat 

mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1200 m|d,ne^țel. 0742/290024. (A3)
• drcullree*», faianță parchet, balcon închis,

i etaj Intermediar, zona Dacia, preț 970 mll, neg, 
, tel. 0742/290024,232060. (A3)
! • urgent apartament 2 camere decomandate, 
t 56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine
• întreținut contorizări, preț 130.000 ron nego

ciabil tel 0730/474275,0740/535095. (A4)
I • 2 apartamente cu 2 camere, la parter, Ideale 
i pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață ambele 
’ cu centrală termică bucătărie modificată 
! parchet ocupablle In 48 ore, preț 155.000 ron, 
■ neg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
! • <0 mp, decomandate, zona Romtelecom, 

‘ parchet gresie, faianță bucătărie mare, debara 
i cămară hol central, tară modificări, preț 140.000 
i ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
î (A4)
, • foarte rrantejot, 60 mp, zona Emlnescu, etaj 
! bun, modificări, bucătărie mare, cu balcon mană 
i închis, centrală tennlcă parchet gresie, faianță 
I preț 130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
, 0740/535095. (A4)
I • centrata termicâ proprie, suprafață mare, 
i bucătărie modificau, zugrăvit Emlnescu - 
I Astoria, preț 125X00 lei, neg, tel. 223400, 
( I B6.0751/573684. (A5)

I • etajl, încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
î faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje,
- Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel, 223400, 
i 0720/387896,0751/573684. (A5)
j • contorizări, parchet, repartitoare, balcon,

Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel, 223400,
' 0720/387896,0751/573684. (A5)
I • doc, etaj Intermediar, centrală termică 
1 proprie, ușă metalică parchet lulul Maniu, preț
I 33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 

0751/573684. (A5)
i o balcon kichis, beci, parchet contorizări, Aleea 
' Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel.
i 223400,0720/387896,0751/573684. (AS)
I • zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
l llvlng mare, CT cu telecomandă termopane etc„
• mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 

0745/786578 (AS)
j • zona Zamflrascu, 2 camere, circuit gresie,
I 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 centrata, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg„ tel. 0746/779288. (A8)
• dec, nudflple îmbunătățiri (gresie, faianță 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg., tel. 0740/317314. 
(A9)
• dec, camera cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu, 
Deva preț neg., tel. 231300. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel, 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, mu coi , 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, modficat termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
07881/158483. (A10)
• Brad, mod , living, balcon închis, gresie,
preț negociabil, zonă centrală, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Deva, zonă bună et 1, balcon, centrală 
termică parchet îmbunătățit preț 154.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• urgent zona I. Corvln, etaj 1, 2 bă, balcon, 
garaj, boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări modeme, centrală termică 
termopane, gresie, faianță 2 băl, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușa metalică amenajat 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, grade, 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 
din 4 camere, superamenajat zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofertă foarte bună zona Școala Gen. Nr. 6, etaj 
1, contorizări, Igienizat total, ocupabil Imediat 
preț 88.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095.(A4)
• cu sufragerie șl bucătărie modificate, centrală 
termică termopane, balcon, parchet gresie, 
faianță amenajat șl Igienizat recent zona 
Decebal, preț 160.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,232808. (A4)
• In blocufc noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau la schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• dea, il 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvlt Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• rtrcut atei 1, contorizări, balcon închis, 
parchet KogăJnlceanu, preț 180X00 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• stal 1, 2 balcoane, vedere In 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684 (A5)
• zona împăratul Tralan, 3 camere decoman
date, et bun, st 105 mp, modificat 2 băl, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT. garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 auro, neg. 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona , Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• doc, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj Intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel, 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva preț neg,, tel. 231300. (A9)
• Brad, 2 băl, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, telefon 
0254/613368 0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613366,0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613368 0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613368 0788/040490,0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

Vând case, vile (13)

Cumpâr ap.2 camere (04)

• urgent Dwa, plata imediat tel. 215212. (Al)
• exdus parter, în Deva, zona Dacia. Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316798 (Al)
• foarte 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, 
Kogâlnlceanu, piață se oferă preț bun, plata 
imediat cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095(44)

• decomandate, zona Progresul, et 3/4, balcon 
mare, 2 băl, centrală termică parchet st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semidec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024.232060. (A3)
• doc, CT, 2 balcoane, 2 bă, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro. super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zona agitai ultracentral, decomandate, îoo 
mp, centrală termică termopan peste tot 
parchet 2 bă 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 băl 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)
• rt L dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg, tel, 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• doc, ota| 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)
• to Poiana Narciselor; dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• B-did L Maniu, în L-uri, s-120 mp, amenajat 
living, 2 bă, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pa "arpațl etaj 1, dec, neamenajat 2 bă, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0746/164633. (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 Corvln, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc, 2 bă (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5. 6 camere (09)

Vând ap. 3 camere (05)

• dM—eMț ceartă temică termopane, 
gresie ♦ faianță tobă nou. st 90 mp, tafcon 
închis. zona Regresul preț UBB ndd. nego- 

M.teia742rtllM&UU

• tețrtrt» Borirterioart, amenajat ocd- 
oeraM centrase tenncă gna i^u mp, neoseoc 
9500 euro negodrt, tel S722464004. (Al)

• mmLO—<A6caasedeairandate.i>+MI 
et bui 3 Ml CT. 2 Meom mt condțkmt t 
âunos te—tefoă graf JBBdBB ron, nea. tel

CUWfflk

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență In 
Deva. Tel. 0254/215795. (D
• sau schimb casă în Deva 4 camere, garaj, 
curte, grădină încălzire centrală cu apartament 
3 ■ 4 camere, în Deva plus diferență exclus inter
mediari. Tel. 219588 (D
• tn Deva, 4 camere, hol, bucătărie, baie, 
centrală termică termopane, sc 240 mp, teren 
800 mp, garaj, zonă ultracentrală ideal mediu pt 
firmă preț 210.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• Deva, 3 camere, hol mare, bale, bucătărie, 
boxă garaj, apă gaz, canalizare, curte betonată 
preț 81.000 euro, tel. 0726- 710903. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, bale, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 șl dlfierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camera, hol mare, bucătărie mare, bale, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet bucătărie de vară flaraj, curte șl 
grădină st=i.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camera, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină, garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• R+l, 4 camere, 2 băl, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• zona Emheecu, mal Jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
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 in zonă 

bună + diferență ocupabil Imediat preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț340X00 euro, neg, 
tel. 0745/164633.(^7)
• zona căJugâranl 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2U mp, preț 420300 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Iknorta, P+M, s=190 mp, la parter: llvlng, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dreslng, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină stsSOO mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• construcție 2MM, p+m, llvlng, bucătărie, 2 băl,
3 dormitoare, terasă flaraj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg, tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1190, P+E, llvlng, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro. neg, tel. 0745/786578 (A8)
• In SânhâialnijS camere, bale, bucătărie, llvlng, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg, tel. 
0745/511.776. (A9)
• iu—dto Deva zonă centrală 3 camere, bale- 
bucătârle-hol-terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg, tel. 231300, 
0740/317314. (A9)
• (D+P), 6 camere, 2 băl, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz șl pe lemne), garaj, 
anexe, ST=300 mp, zona Parc Deva preț 190300 
euro, neg, tel. 212.141,0745/511.778 (A9)
• —a, ta Deva 3 camere, bucătărie, bile 
(gresie, faianță), curte, ST =6 mp, zonă ultra
centrală Deva preț 150.000 euro, neg, tel. 
231300,0745/511.776. (A9)
• Brad sl 2 ha teren, zona Dealu Mare, vălișoara, 
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, 
telefon 0254/613366.0788/040.490, (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• 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 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 

0254/613.366,0788/040490. (A10)
• Brad, șuri, grădină șl 2ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, llvlng, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie, preț nego
ciabil, telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, ai curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, ama B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

Cumpâr casă (14)

• inint, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

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

• casă formată din 2 corpuri șl anexa, foeâ 
saptlcă apă gaz, curant, cu temife afe
rente 70 ari șl 21 ari pâdm, ki satul Șan, 
comuna Somn, nr. 14 TeL 0729/991017. 
P/LOD

• casa ta comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• cad ta satul Tâmpa, comuna Băcia, 3 
camere, bucătărie, baie, anexe, curte șl 
grădină mare, preț 130JXX) lei. Tei. 
0254/234107,0726/390037.  (6/23D2)

• crt ta satul Bretea Mueșană teren agricol 
preț negotiabă Tel 0254/215795.0)
• ta M km de Deva, 3 nhde * garai 800 mp, 
teren canetarț (A gn, anrț 8U00 ewo, 
teLO722AM0Dl(Al)
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Case de vacanță (15)

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

Vând garsoniere (19)

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

• inant, Dwa, lullu Maniu, 34 mp, renovată 
parchet gresie, faianță balcon închis, ocupabilă 
Imediat preț 67X00 lei. Tel. 0722/564004. (T)

• aainldM UM—telaH, zona Gojdu, preț 
75000 ron, teL0740/210780. (Al)
• samlduc, contorizări, et 1, zona lullu Maniu, 
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• o cameră bale, termopan, parchet, faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542. seara (A2)
• doc, bucătărie, bale, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Emlnescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

• zona a. Enescu, suprafață mare, preț 100,000 
RON. neg, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, parchet, bucătărie, bale, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (Ăl)

• dec, bucătărie, bale, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80,000 RON, neg., tel. 
074V154401,227542, seara. (A2)
• Dada, el 4, semidec., s=26 mp, bale, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367883. (A2)

• mm 22 Decembrie, dec., etl/ă s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
1154X» RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urț â MMâăM, parchet gresie, faianță 
repartitoare, balcon IncHlMttg Intermediar,1 
zona Mărâștl, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• umană oenddec, 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 cameră 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)

• zom Gojdu, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet ocupabilă 
Imediat ■ urgent ■ preț 6&000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zom Gojdu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă 30 mp, contorizări, 
gaz 2 focuri, apometre, parchet preț 76.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• zom Dorobanți etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță bine întreținută preț 
31.500 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

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

Deva:
1 Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 16;
8 Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
6. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
8 Cepromin;

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia”

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

G« u-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
L SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid);
8 SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)
Stateuhaln nr. 25

Annntnzlle de rtc* publici
tate atent ga adulte pentru

f

www.infoeuropa.ri

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

«OAN

http://www.infoeuropa.ri
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• dec, apaaadv, faianță bucătane mărită 
zonă liniștită Emmescu, preț 57000 lei, neg, tel 
223400,07207387896,075V573684. (A5)
• dec, compus! din hol, cameră bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• de lux, complet mobilată și utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5>
• In Dada, parter, dec, parchet, gresie, faianță 
ușă metalică, contorizări, preț61500 lei, neg, tel. 
206003.230324. (A7)
• zona Emlnescu, etaj 3. semidec, laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg, tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg, tel. 
0745/164633,206003. (A7)

• ta ontew dec, etaj 3. fâră îmbunătățiri, liber, 
preț 86.000 lei. neg, teL 0749/268830,206003. (A7)
• agent, zona Dacia, dec, et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)

• dec, anomtaU (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet. CT, zona Dada, preț ZL000 
euro, neg, tel. Z31.800.0740/317314. (A9)
• Brad, vând garsoniere, conf. 1, zona peste 
luncoi, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.49'"78f 158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte urgent 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)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăsti, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317314. 
(A9)

Noua Jetta.

Vând terenuri (21)

• piM ta Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tei. 
0723/301296,0723/225229. GD
• Intravlsn, Tâmpa, IO euro mp, 1800 mp, fs 13 
m, curent 380, apă canalizare, gaz metan și 
cablu tv. Tel. 218165, după ora 20. (T)
• loc de casă Hunedoara ■ Hășdat, 3500 mp, fs 
21 m, apă gaz, curent, loc drept zonă liniștită 
preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. 
(T)
• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)

Perfecta din toate unghiurile.
Unul dintre liderii mondiali în producția de echipamente sportive, CASCO GROUP. 
societate "cu capital german, caută pentru punctul de lucru din Satu Mare:

Responsabil logistica
Responsabilități.

contact permanent cu firma-mamă;
organizarea activităților de import/export, ținerea evidenței întregii documentații 

aferente si colaborarea cu partenerii locali;
întocmirea rapoartelor despre circulația mărfurilor;
centralizarea și înaintarea comenzilor către furnizori, urmărirea îndeplinirii lor;
asigurarea standardelor de calitate pentru serviciile de logistică;
întocmirea de analize și previziuni economice;
contact permanent cu clienții.

ani;

cunoașterea limbii engleze reprezintă avantaj; 
MS Office;

Cerințe;
experiență profesională de minim 5 
studii superioare de specialitate; 
cunoștințe avansate de limba germană

- experiență în utilizarea programului
capacități de comunicare:
autonomie în desfășurarea activității;
dinamism, rezistență și disponibilitate pentru program prelungit de muncă; 
spirit de echipă;
hotărâre și seriozitate în îndeplinirea atribuțiilor.

atractivă;
masă;
de avansare profesională; 
tralning în străinătate;

salarizare 
bonuri de 
posibilități 
cursuri de 
decontarea cheltuielilor de transport; 
telefon mobil de serviciu.

Acum cu taxe vamale 0%.

Eventuala experiență profesională dobândită In străinătate reprezintă avantaj.

Responsabil cu întreținerea utilajelor
Responsabilități:

întreținerea din punct de vedere tehnic a parcului de utilaje a societății, pe 
bază de program dinainte stabilit;

păstrarea evidenței exacte, la zl, a utilajelor;
respectarea normelor tehnice și de proces tehnologic.

i . . ajri Jsris ic<: „ssbimaz Jnsow »
cunoștințe ăvăriealo în domeniile electronicii, pneumaticii, flldnawltoll ștj vpoanfciiifi 
experiență de minim 5 ani tntr-un domeniu asemănător de activitate; 
cunoștințe de utilizare a tehnicii de informatică; 
autonomie In luarea deciziilor;
dexteritate:
dinamism, 
cunoștințe

Oferta noastră:
• posibilități

activitate cu multiple provocări de natură profesională; 
siguranța socială specifică unei societăți germane; 
salarizare atractivă: 
bonuri de masă.

Noua Jetta este olimuzină perfectă din toateunghiurile: are taxe vamale 0%, 
un design exterior elegant și un interior spațios. Toate acestea la un raport 
calitate-preț foarte avantajos. Noua Jetta la un preț de numai 13.795 Euro*.

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape7 Te așteptăm la Centrul Volkswagen 
Wiișoara, Calea Lugojului* biftircapc aeroport! -■

disponibilitate pentru program prelungit de munca; 
de baza de limba germana.

I

de avansare profesionala;

CV-urlIe se pot depune adresa: 
SC CASCO GFtOUP SCS 
Parc Industrial Sud, FN
•44027 Satu Mare
e-mall: e.kovacs@casco-group.rQ
Informații suplimentare la tel. 0261-760.171.

Noua Jetta

Mojortatw IM i".’i p. piei ttoii TVA H Ekn o, pieț «n TVA' 16,416 Euro cwwtwi combustibil (l 100 kM ".4. ciruae CO (f'100 km) l

Autodub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcați* aeroport, telefon: 0256-289892, 287316

(82903)
(82836)

r r r * ** z *5W Z M

219112,219581 0726/223889,0726/118355

Ofertă nentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru: «•
• Pamararea unor,afaceri «capital de lucru aînmmn
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate șl fără activitate 1 
iMb

AICI
POATE 

n 
RECLAMA 

TA!

«CLAME

mailto:e.kovacs@casco-group.rQ


vineri, 2 martie 2007 CUVAffll. MICĂ HTBUCmTK /it

; Organizează pentru doamne șl domnișoare, cu ocazia 
f dlel di 8 MARTIE, o dupMszs minimali la

rc-îlaurânliii sin incinta nctaleliii, în comeanis nuzicn 
gi retro și a meniului bavarez.

< Vi AȘTEPTAM CU MMI

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marți Joi,sâmbătă 
Informații telefon: 0257-254 4940 

(81220)

Drăxlmaîer D

'a

Relații ți rawviri la tal: 0254/210935; 0254/210932; 0254/569163.
S-

CASA DE ECONOMII $1 CONSEMNAȚIUNI

Firma: S.C. LISA DRĂXLMAIER AUTOPART ROMANIA SJLL, 
Punct de lucru Hunedoara; Fabrică producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:

y Domeniul de activitate: producerea de cablaje electrice și 
elemente de interior pentru industria auto

Client: BMW
Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI Jb

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE W
PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA ȘI LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

WEGATECH
Primăvara aceasta, cartul de credit CEC are 0% dobânda

ANGAJEAZĂ
■ CEC lansează o ofertă promoțională pentru cârdurile de credit MasterCard 
pentru persoane fizice, ce se va derula In perioada 1 martie * 15 aprilie 2607.

tânăr absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru al califica in meseria de

TEHNICIAN SERVICE

CERINȚE:
Studiile tehnice ți domiciliul In DEVA constituie un avantaj.

SE OFERĂ:
Posibilitatea de a lucra intr-o echipă tânără, intr-un mediu modem, profesional și în 

plinădezvoltare;
Pachet de beneficii motivant și in acord cu pcrfonnaniele realizate.

Persoanele care îndeplinesc cerințele de rriai sus și doresc să-și depună candidatura pentru postul 
scos la concurs sunt rugate si trimită până cel târziu îh 10/03/2007 CV-ul cu fotografie și scrisoarea de 

Intenție in care si se menționeze postul solicitat (prin pașii, fax sau c-mail) la:

• zona Sântuhakn, Intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent apă, tel. 0740/013971. (A2) 

o ingent, teran Intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
o urgent grădnă + construcție casă, livadă, 
fântână curent st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
o teren tatravBan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• teren Infraritan, st=625i mp,fs20m, ideal pt 
casă, facilități: apă, curent gaz, acces din drum, 
zona Sântandrel, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Emlnescu, 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 la 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 44 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498, (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• «1=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688.(45)
■ Intravilan, it=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684 (A5)
• Inlravian, li DN 7, st 3041 mp, fs 90 rn.cunr.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. (48)
• Deva, IntmlMi, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Probleme cu calculatorul ?— . cn Computer —
' < i Trouhleshooters

TECHNtJLflBY 8 S3 L V S S

Service, reparații, rețele,.- 
vânzări calculatoare, I 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(76609)

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiuue turistici și 
agroturistlcă

• Manager in turism
r^r-nrasrarar-î înscrieri zilnic, între orele 9-16,
USQHlIlaUH până la data de: 20.03.2007

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
■ Ml FVCJI ALUMINIU PROflLBBIHAU

■ OIAM TIRMOMN • JALUZILB VIimCALI ■ RULOURI

• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX

MaeterCerd CEC, In perioada menȘonată, nu vor plăti dobânda pentru tran
zacțiile efectuate prin cârd (plăți la comercianți sau retrageri de numerar) pâ
nă la data de 01.06.2007. După expirarea acestei promoții, CEC va percepe 
o dobândă de numai 17,5% pe an, In prezent cea mai scăzută de pe piață.

Cerințe:
-minim 8 clase
-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 TRAIAN, NR. 19.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEL. 0254/207733 sau 0354/403733
FAX. 0254/207721 sau 0354/403721 (81454)

-De asemenea, CEC acordă cea mai mare perioadă de grație din sistemul 
bancar, pe cârdul de credit, de până la 59 de zile calendaristice pentru plata

-Umila de creditare care poate fi obtinuță prin cârdul de credit CEC așunge pâ
nă la trei venituri nete, fără a depăși Insă 50.000 de lei. De asemenea, rețeaua 
de echipamente electronice pe cane o pot utiliza beneficiarii unui cârd de credit 
CEC este de 390 de A T M -uri si peste 1.300 de POS-url.

(82919)

• Intravflin ta Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă preț 80 euro, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Balan, Deva, parcele de525mp,prețdela
8 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhakn spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan Diva, zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9)
• regent, IntnvBan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 66 euro/mp, tel. 0745/511.775 (49)

• percaââ tatai 550400 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier. rezidențial, preț 18 
euro/mp neg„ tel. 0745/511.776. (49)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag , 6 ha, zona Blâjenl, preț 
negociabil, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, M ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro ■ 
Ploiești, preț atractiv, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșclor, lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040490. (Aii»

• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în sat 
Dudeștl (Dealu Mare), preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (410)
• Brad - Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613 366,0788/040490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613366,0788/040490.0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 03 ha + pădure pentru construcție, case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșuful. preț 
negociabil, telefon 0254/613366.0788/040490, 
0788/158483. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, tir. Viorele, bL 5, suprafața 
10" ir , a lat, pă gaz, centrata 
termic*, ini ri ferestre termopan, preț 
negodaiATeL 0744,541244 (13/27.02)

e Deva, 32 mp, parter, amenajat cu Intrare 
stradă funcționabil, ocupabll Imediat, 28.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
e Bata da producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.Z00 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
e ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, Intrare din stradă 
Ideal pt sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
e zona MâiMI, st 24 mp, toate facilitățile, gruo 

' sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8) 
e urgent, Den, 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 comercial 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent zona Blâjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

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

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

Auto străine (37)

CumDăr teren (22)

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

• apațlu amenajat ca firmă și casă în 
construcție pe spațiu, 1118 mp, central, 
Certeju de Sus, preț 20.000 euro, negociabil. 
Relații tel. 0744/599521. (4/26.02)

• caut pentru închiriat spațiu de depozitare, 
minim 300 mp, cu acces pentru TIR, în Deva sau 
Hunedoara. Tel. 0744/181677.

• SCOrion Comlmpex SRL Brad închiriază 
hală Industrială situată ta Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajata, 
acces din DN, parcare, TeL 0728/078090, 
0729/942066. (10/L03)

• vând Mata, toata extrasele, af 2002, 
61000 Ion, preț 4800 cura, negodabl TeL 
0788/045115. CF274I2)

• vând Peugeot 309, af 1988,1786 cmc,.. 
uși, gri-metallzat, stare foarte bună, cau
ciucuri șl telescoape noi, baterie în 
garanție. Tel. 0723/541417, 0254/610192 
Brad. (5/28.02)

, parte a unei corporații internaționale mass-media 
* i care deține poziția de lider in publicarea de ziare 

$1 servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad șl Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

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

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e 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,
ff. mnii- camelia.gaga@informmediajro

(321351

• ofer spre închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată, preț 350 ron/lună. Tel. 
0722/564004. (T)
• Deva, 20 mp, zona Piață, 250 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• st 95 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. tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră, dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 
gresie, ușă metalică, preț 400 ren + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
o zona Bajan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
o zona Micul Dai las, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil dini aprilie. (A7)
• pe DN 7, st=SO 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, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu 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. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633.(A7)
• zona Uc Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• amenalat, S-434 mp, zona centrală, Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231800,0740/317314. (A9)

• vând Renauk Laguna II, af 2001, motor 19 D( 
extrase full, 105.000 km, toate taxele plătite la; 
ireproșabil. Tel. 0723/270348. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutMtari CHroen C2S, D1400, 
tartină iitfiă 14 tone; atare de lUnctkmm. 
TeL 0721/Z99X4,744664, (10/27A2)- - - -c

Camioane, remorci (39)

• vând autoipedalâ furgon Izoterm Mg 
DAF Euro L af 2004, capadtata 2B tom, 
tartină utita 124 tona, itare prefect*.

Utilaje, unelte, industriale 
agricole (40)

• ofer tpre închiriere camion de 74 tone i 
macara pentru transport materiale i 
construcții, miniexcavator 34 tone, cupe 
picon. Tel. 0748/93241L 0788/831918. (T)
• vând agregat vitrină frigorifică, 600 W, i 
capsulă nouă, ofer garanție. Tel. 218165, du; 
ora 20. (T)

• vând ataVtâmplărie, motor 54 kW, 3000 
ture, fonlTeL 0726/730213. (15/27.02)

■ vând tractor, 42 cp, stare foarte bună de 
funcționare, preț 10400 ron, informații la 
telefonul 0744/521309. (2/27.02)

Mobilier și interioare (47)

Imobile schimb (30)

■ garsonieră, confort 1. zona Teatru Hunedoara, 
cu apartament 2 ■ 3 camere, exclus Micro 5/2,6, 
7, ofer diferență. Tel. 0726/219741,0726/4342363. 
(T)

• dulap, HbBotecă mare, bibliotecă mică, 
fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3 
mobilă bucătărie, preț convenabil. T 
0723/851439. (T)
• urgent și foarte convenabil canapea extt 
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună, 1 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. T 
0723/040707. (T)

Auto românești (36)

• vând „Frumoasa americană", sarcina 
utilă 3 tone, cu prelată, ITP la zL stare 
perfectă de funcționare. TeL 0721/239364, 
744664.(10/2782)

• vând /dezmembrez autospecială RABA 
10215, sarcina utilă 8 tone, stare perfectă 
de funcționare. TeL 0721/239364, 744664, 
(10Z27J2)

• vând 2 uși cu toc, 50 lei bucata, geam dtelu, 
toc, 30 lei, 16 geamuri simple fără toc, 10 
bucata. Tel. 0723/455092,711063. (D
• vând mobBâ veche, aragaz nou Bosdțprefe 
cu schelet metalic în suprafață de 60 mp. T 
0723/514133,235570. (T)
• vând regent mobilă bucătărie, aU 
suspendată, mască chiuvetă, lemn mas 
servantă mahon, birou, mobilă hol, bibliote
copii, lustră, mochetă. TeL 218084,0722/5868 
0724/643045. (T)
• vând uși de apartament capitonată, prej 
lei. Deva, tel. 212107.
• vând mobBâ combinată, pat dublu, dul. 
vitrină, măsuță cu fotolii, toate stare fba 
bună. Tel. 0720/400422. (T)

Z-------- --------------------------
Va preocupă sănătatea dumneavoastră 

și a celorlalți?
Sunteți adepfii unui stil de viafă normal? 

Vă dorifi o afacere de succes?
UFE-CARE vă invită mărfi, 6 martie, ord
17.00, la Restaurantul HEAVEN să afiafi 

cum vă în ibogăfifi viața NATURAL
■Km

rn.cunr.de


Candriii:

ANGAJEAZĂ
OSPĂTAR
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Comemorări (76) Decese (75)

W1EN

★★★★

experiență minimă în domeniu 
cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 
prezență plăcută 
abilități de comunicare și relaționare.

CV-urile se depun la sediul Hotelului W1EN, 
Calea Zarandului nr.55 sau se trimit pe fax 233 331, 
email Georgiana@hotelwien.ro, până la data de 
02.03.2007.

Societate Comercială din Brad, de producție ți distribuție

Se împlinește un an de la încetarea din viață a 
scumpei noastre soție și mamă

PUIA MARIA ADRIANA
Parastasul de pomenire va avea loc la Cimitirul de pe 
str. M. Eminescu, ora 11,30, sâmbătă 3 martie. Te vom 
păstra mereu în sufletele noastre.

Soțul Marcel, fiul Vlad și mama Mărioara

-TL

V

Cu adâncă durere în suflet ne despărțim de cel care a 
fost un bun tată și bunic

dr.ing. CERNELEA EUGEN 
înmormântarea va avea loc sâmbătă 3 martie, ora 13, 
la Cimitirul de pe str. M. Eminescu, Deva.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Fiica, dr. Cernelea Eugenia, și nepoata Floriana

Angajează urgent agenți comercial

- disponibilitate pentru program prelungit;

- experiență minimă 1 an;

- domiciliul stabil In zona Bradului. 

Pachet salarlal motlvant.

(3/1.03) (11/1.03)

Relații la telefonul 0749/169739. CV-urlIe se trimit prin fax la 
nr. 0254/613550. (82448)

Corector
pentru punctul de lucru din Deva

5C Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internetîn vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât șl în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Condiții:
■ absolvenți de liceu cu diplomă de 

bacalaureat și experiență în mass-media;
• cunoștințe operare PC (Word, Excel, Microsoft 

Outlook);

• abilități comunicare și muncă în echipă,
• seriozitate șl disponibilitate la program de lucru 

fexibil;

• cunoașterea limbii engleze (constituie avantaj).

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

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795.00

Altele (61)

• vând dopuri pentru scaune. Tel. 0723/227569. 
(T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Borza Voichița Maria. Șe declară nul. (8/1.03)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Piscoiu Veronica. Se declară nul. (9/1.03)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Urs Cristina Maria. Se declară nul. (2/1.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vaidasigan Pompei. Se declară nul. (6/1.03)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

Citații (63)

• vând rochii și compleuri de seară, cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 - 46. Tel. 
218084,0722/586808.0724/643045. CD

• Pârâtul Savu Nicolae este citat la Judecătoria 
Deva, dosar 2423/221/2006, în proces de divorț 
cu Savu Ionela Maria, în data de 7.03.2007. 
(1/1.03)

Materiale de construcții (53)

• vând bite (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 45 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 
45 m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă cu 
toc, dimensiuni 1,20/130 m, preț negociabil. Tel. 

» 0254/215795.CD
cB «vând dstanțferi pentru fier-beton. Tel.

0723/227569. (T)

Bijuterii (54)
• caut femele serioasă pentru îngrijirea unui 
copil de 8 ani, fără alte activități, casnică Tel. 
0726/523833. (T)

• vând 350 g argint cu 1 leu/gramul, cizme, 
pantofi și sandale de seară, noi, toc înalt, nr. 38, 
25 lei fiecare. Tel. 0721/148802. (T)

Electrocasnice (56)

• vând M^dmlăzi frigorifice, cadă de duș <Sn 
fontă, cada tonta, centrala Boscn tiraj normai. 
Tel. 0746/US3955. (T)
• vând lagari aragaz, combină frigorifică, 
mașină automată, caicuiator, nu v 
muzicali mașini de cusut electrică Singer, 
mașină de cusut Momea, chitară, tociri irite 
CU geamut 218084.0722/586806 0724/6G045. 
m

1

Astăzi se împlinesc 6 luni de la plecarea dintre noi a 
iubitei noastre mamă, bunică și străbunică

DRĂGĂNESCU ANA
din Petros, Baru. Amintirea ei vie, chipul ei blând, 
frumos și drag le vom păstra mereu în inimile noastre. 
Fiicele, fiul, nora și ginerii, nepoții și strănepoții.

Dumnezeu s-o odihnească

Prestări servicii (72)

• Crașa Go|du, Deva, Al. Viitorului, nr. 5 (lângă 
Crucea Roșie) face înscrieri copil 1 ■ 4 ani; 
program zl - 4 ron; săptămânal ■ 4,9 ren. Tel. 
230250, orele 6-16. (1/23.02)
• •faeton lucrări în domeniul Instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc„ sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. CD
• Armă da transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/dln Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în flecare joi. Tel. 
0740/302283. (78296)
• mamă a 2 copil, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer șl pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. CD

Oferte locuri de muncă (74)

• îngălăm 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-mall restoer- 
mltage®aol.com. informații la tek 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)
• angsiim șoferi cu categoriile C și D. Retațl I la 
tel. 0254/231394, 0788/005452. 072Q/545757. 
(7/27X2)
• ingMcz vânzătoare pentru magazin, locali
tatea Holdea, nr. 1 (lângă stația CFR); preferabil 
din Deva, Simeria, Dobra. Relații la adresă 
(6/28.02)
• Asociația de Proprietari nr. 93 Deva I. Maniu, 
bl. F, parter, angajează administrator • atestat șl 
cenzor, specialitatea financiar ■ contabilă CV 
până în 7 martie 2007. Tel. 0745/510216. (7/28X2)
• Motel Lowe Sântuhalm angajează barman ■ 
recepționer șl bucătar. Salariu atractiv. Relații la 
tel. 0254/210935,0720/230181. (5/1.03)
• Pizzeria Ptey Deva, str. M. Eminescu (lângă 
Poliția județ) angajează plzzar sau preparatori 
pizza, condiții Avantajoase. CV-urile se depun la 
sediul firmei. Informații latei. 0723/165413 sau 
224401, orele 9-16. (9/22.02)
• producător de flori caut colaboratori din zona 
rurală și urbană pentru desfacere la domiciliu, 
în târguri sau magazine. Informații la tel. 
0744/577942.(81022)
• societate comercială angajează montatori 
tâmplărie pvc. Relații la tel. 0724/524803. 
(7/23.02)
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați. Tel. 223950,0744/605685. (5/22.02)
• confecțloneresamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04. TeL 
213244, orele 9-16.
• confecționer-uamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțtoner-asamblor articole din .textile, 
Hunedoara, 49 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 5.03. Tel. 213244 
orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Hunedoara, 15 
posturi, data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• confecționer cablaje auto, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecționer tricotaje după comandă Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier administrația publică Deva, 12 
posturi, data limită30.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• consilier administrația publică Deva, 2 
posturi, data limită31X3. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• consilier economic, Deva, 4 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consilier economic, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consâler economic, Vulcan, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consider, expert, inspector, Brad, 1 post, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.

(09701329/1,03)
• conslllor, export, inspector, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• coraBer șl consultant juridic, Deva; 6 posturi, 
data limită 30X3. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contabil, Den, 1 post data limită 5.03 Tel. 
213244, orele 9-16.
• eontaM, Hațeg, 2 posturi, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contablHef, Hațeg, 1 post data limită 5.03. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• eontaM, Mnwta, 1 post, data limită 28.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor caftite Oriptle, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e croitor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04 
Tel. 213244, orele 9-16.'
e craâtor pfera la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dbector general societate comercială, 
Slmerla, 1 post data limită 28X3. Tel. 213244, 
orele9-16
• dkuctor general societate comercială, 
Slmerla, 1 post data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• dfrector eocMato comercială, Deva, 1 post 
data limită 14X3, Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• dbuctar torit Lupeni, 1 post data limită 
1003. TeL 213244, orele 9-16
• «Wtor, Câtan. 2 posturi, data limita 31X7. TeL 
213244, orele 9-16
• dtoghn, Deva, 1 post data limita 9X3. Tel. 
213244, orele 9-10
• dulșfwr.Dm, 2 posturi, data llmitâ30X3. Tel. 
213244, orele 9 -16
• dulghr, Deva, 20 posturi, data limită 19/B. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgheri Hațeg, 2 posturi, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher, Hunedoara, 1 post data limită 31X3. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher, Sbneria, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Călan, 3 
posturi data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• atactridM de întreținere șl reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 31.03. TeL 213244, orele9 ■ 16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 25 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• •tectfdan de întreținere și reparații, 
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9 -16
• electrician de întreținere și reparații 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de mină, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• electrician exploatai* rețele electrice, Deva, 2 
posturi, data limită 2.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele9-16
• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 1403. Tel, 213244 orele 9 ■ 16
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, 1 post, data limită 31.03., perioadă deter
minată. Tel. 213244 orele9 ■ 16
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• faianțai, Deva, 20 posturi, data limită 19.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• falanțar, Himedoara, 1 post data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

Citește!
Cuvântul

i

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Hunedoara este alături de familia Cernelea la 
pierderea celui care a fost un mare specialist și om de 

S? aleasă omenie,
J dr. ing. CERNELEA EUGEN

Sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace

(82656)

Suntem alături de familia îndoliată în greaua durere 
pricinuită de încetarea din viață a celui care a fost un 
om deosebit,

dr.lng. CERNELEA EUGEN
Sincere condoleanțe! 

Dumnezeu să-l odihnească! 
Familia Farca Roman șl Cornelia

(11/1.03)

Cu nemărginită durere in suflete, suntem alături de 
familia greu Încercată la dispariția fulgerătoare dintre 
noi a celui care a fost

domnul inginer DUDUCĂ ALEXANDRU
Odlhnească-se în pace! 

Colectivul „Elite Guard FRI” Deva

• falantar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
22.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• flerar-betonist, Hațeg, 2 posturi, data limită 
1.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist pentru cazane de abur și de apă 
fierbinte, Hunedoara, 1 post data limită 15.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• frigoriferist, Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• frizer, Orăștle, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• himallst, Călan, 13 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• galvanlzator, Orășde, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
9.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer căi ferate, drumuri și poduri, Deva, 1 
post data limită 12.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer căi ferate, drumuri și poduri, Deva, 1 
post data limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer căi ferate, drumuri și poduri, Hune
doara, 3 posturi, data limită 22.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post, data limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții civile, industriale, Deva, 1 
post data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Inginer construcți civile, industriale, Deva, 1 
post data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer construcții civile, industriale, Lupeni, 1 
post data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
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FIRMĂ DE DISTRIBUȚIE 
angajează:

•GESTIONAR 
•ȘOFER DISTRIBUȚIE 

Asnocnaie itfarescte, cu domidM ri DEVA și experiență de minim 
un <m m domeniu sunt rugetos să fcvniiâ un CV la fax: 
Q254/231.068, emai monicamiiO>"n"maMejD

(81461)
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Informația te privește!

(4/1.03)
• Inginer conitrucțil civile, industriale, Lupeni, 1 
post data limită 30.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• Inginer constnidl civile, Industriale, Slmerla, 
1 post data limită30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer construcți hidrotehnice, Deva, 1 post 
data limită 5.03. Tel. 213244 orele 9 -16
• Inginer de cercetare în construcții civile, Deva, 
1 post, data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, Deva, 
1 post, data limită 10.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• Inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244 orele 9 -16.
• Inginer electromecanic, Simeria, 1 post data 
limită 2603. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Inginer electronist, transporturi, telecomu
nicații, Orăștie, 1 post data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer Instalații pentru construcții, Simeria, 1 
post data limită 28.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• bnbuteDatorRuldtsub presiune, Hunedoara, 1 
post, data limită 20.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
limită 15.03. Tel. 213244, orele ^1’1|iPOstun’ ata

• tocâreâtor-descâicător, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer minier, Hunedoara, 1 post data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• hginer producție, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• inginer producție, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Inginer rețele 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 resurse umane, Hațeg, 1 post, data 
limită 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.

• Instalator apă canal, Simeria, 2 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244 orele 9 • 16.
• Instalator tocâlzlre centrală și gaze, Lupeni, 1 
post data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• batatatorlncâMre centrală și gaze, Petroșani, 
10 posturi, data limită 15X3. Tel. 213244 orele 9 • 
16
• Instalator Instalați tehnico-sanitare. Hune
doara. 3 posturi, data limită 31X3- perioadă 
determinată TeL 213244, orele 9 -16
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• Cel mai prost album. Cântărețul bri
tanic Robbie Williams a fost recompensat, 
ieri, la Londra, cu premiul pentru cel mai 
prost album, „Rudebox", premiu decernat 
de prestigioasa revistă muzicală britanică 
NME.

• Gripă aviară la om. Un fermier din 
provincia Fujian, din sud-estul Chinei, a 
fost infectat cu virusul H5N1, a anunțat, 
ieri, agenția China Nouă.

Havane Ieri s-a încheiat la Havana, 
în Cuba, Havano Festival, cu o gală
unde s-au licitat țigarete humidores cu 
semnătura lui Fidel Castro. (Foto: epa)

S-au reunit
Los Angeles (MF) - 

Fostele membre ale tru
pei Destiny's Child, des
trămată în 2006, s-au 
reunit pentru un nou 
videoclip al lui Beyonce 
Knowles, „Get Me Bo- 
dy”. Beyonce a fost 
foarte încântată de noua 
colaborare cu fostele sale 
colege Michelle Williams 
și Kelly Rowland: „A fost 
incitant pentru că am 
făcut niște momente 
coregrafice... a fost ca în 
vremurile bune”.

Misiune pe 
Lună

Berlin (MF) - Germa
nia vrea să organizeze 
prima sa misiune fără 
echipaj uman pe Lună, în 
2013, a indicat directorul 
de programe al Centrului 
german aeronautic și 
aerospațial. Misiunea, 
care ar putea fi organi
zată în colaborare cu alte 
țări europene, ar avea ca 
obiectiv, printre altele, 
prelevarea de Heliu 3, 
care se găsește în can
tități extrem de mici pe 
Terra, și care ar putea fi 
utilizat pentru produ
cerea de energie.

Goldblum (Foto: EPA)

Hărțuit
Los Angeles (MF) - 
Jeff Goldblum a 
obținut un ordin de 
restricție împotriva 
unei femei despre 
care actorul a 
declarat că îl 
hărțuiește de mai 
mulți ani. Un 
judecător din Los 
Angeles i-a ordonat 
Lindei Ransom să nu 
se apropie la mai 
mult de 100 de 
metri de actor. Gold
blum (54 ani) spune 
că Ransom a venit la 
ușa domiciliului său 
de 20 de ori în 
ultimele 30 de zile și 
de 50 de ori în 
ultimele 3 luni. 
Actorul i-a mai spus 
judecătorului că Ran
som, pe care a întâl
nit-o la un curs de 
artă dramatică, i-a 
trimis scrisori de 
amenințare.

Cei doi porcușori au fost fotografiați 
la grădina zoologică din Hanovra, Ger- | 
mania. (Foto: epa)

'.... ...... .................

Fondurile „Prințesa Diana"
Londra (MF) - Reprezentanții organizației 

care strânge fondurile „Prințesa Diana” au 
anunțat că vor oferi în jur de 30 de mil
ioane de lire în următorii cinci ani, dintre 
care zece milioane de lire se vor duce către 
organizații care ajută refugiații și pe cei 
care cer azil. Fondurile Diana sunt contro
versate, pentru că alocă bani unor cauze nu 
tocmai populare, cum ar fi cuplurile de 
homosexuali sau comunitatea romă. Banii 
vor fi alocați și pentru a găsi alternative 
pentru pedepsele cu închisoarea pentru 
tinerii infractori, pentru a ajuta comuni
tatea romă și pentru cuplurile de homosexu
ali și lesbiene care adoptă un copil. Sarah 
McCorquodale, sora Dianei, este președin
tele și membru al organizației de caritate, 
fundație care se va Închide atunci când 
banii vor fi cheltuițL

Riscă să facă închisoare
Los Angeles (MF) - Moște

nitoarea lanțului hotelier 
Hilton a fost arestată de poliție 
marți seara, la Los Angeles, în 
timp ce se afla la volanul 
mașinii sale. Ofițerii de poliție 
au oprit-o inițial pentru că rula 
cu farurile stinse, a indicat 
sergentul Duane Allen. După 
ce reprezentanții forțelor de 
ordine și-au dat seama că vede
ta șofa fără permis aceștia 
i-au confiscat mașina, un Bent- 
ley Continental GTC în valoare 
de 190.000 de dolari, pe care 
Paris a primit-o cadou de 
Crăciun. Hilton (26 ani) a fost 
condamnată pe 22 ianuarie la 
trei ani de supraveghere judi
ciară după ce și-a recunoscut

Paris Hilton (Foto: epa)

vinovăția în urma acuzației de 
conducere în stare de ebrietate, 
în septembrie, Paris a fost 
arestată la Hollywood după ce 
poliția a remarcat că aceasta 
conducea mașina în stare de 
ebrietate. Potrivit Parchetului, 
tânăra femeie riscă o pedeapsă 
de trei luni de închisoare.

The Doors a primit o stea
■ Trupa The Doors a 
primit o stea la Holly
wood, pe celebrul „bule
vard al gloriei".

Los Angeles (MF) - La 40 de 
ani de la fondarea uneia din
tre trupele care au marcat isto
ria muzicii rock, doi dintre cei 
trei membri supraviețuitori ai 
grupului condus de celebrul 
Jim Morrison, clăparul Ray

Robbie Krieger și Ray Manzarek
(Foto: FAN)

Manzarek și chitaristul Robbie 
Krieger, au asistat la ceremo
nia de inaugurare a stelei care 
a fost așezată pe Hollywood 
Boulevard, la câțiva metri de 
intrarea teatrului Kodak.

Trupa „The Doors”, fondată 
în 1967, la Los Angeles, este 
celebră neutru mai multe 
hituri rock, precum „Light my‘ 
fire”, „The end”, „Riders on 
the storm”. Grupul nu a 
supraviețuit mult timp după 
moartea solistului Jim Morri
son, în 1971, la Paris, la vârs
ta de 27 de ani.

Manzarek (68 ani) și Krieger 
(61 ani) au format în 2002 tru
pa The Doors of the 21st Cen- 
tury. pe care au rebotezat-o 
Riders on the Storm după ce 
cel de-al treilea membru 
supraviețuitor al The Doors, 
toboșarul John Densmore, i-a 
dat în judecată. Densmore a 
refuzat exploatarea comercială 
a moștenirii artistice a grupu
lui original.

Andreea este născută 
în zodia Capricorn, îi plac 
modelling-ul sportul și ' 
arta.

(Foto: T.Manu)

Fata zilei o găsiți și pe 
wwwJmon.ro
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Va fi eclipsă totală de Lună
■ Eclipsa totală se va 
putea vedea în România, 
în 3 martie, și va debuta 
la ora 22:18.

București - O eclipsă totală 
de Lună, care se va putea 
vedea în întregime din Româ
nia dacă vremea va permite 
acest lucru, va avea loc în 
noaptea de 3 spre 4 martie, 
informează Societatea Astro
nomică Română de Meteori 
(ȘARM). Este prima eclipsă 
totală de Lună după mai bine 
de doi ani, precedenta având 
loc pe 28 octombrie 2004.

Eclipsa din 3 martie este 
una lungă: durata fazei totale 
va fi de 1 ora și 13 minute. In
teresant este faptul că va fi vi
zibilă parțial de pe șapte con

Fazele Lunii in timpul unei eclipsei totale

tinente. O eclipsă de Lună are 
loc atunci când aceasta intră, 
total sau parțial, în conul de

(Foto: EPA)

umbră al Pământului. în mo
mentul eclipsei (în perioadă de 
totalitate), Luna nu dispare

complet în umbra 'Pământului, 
fiind în continuare iluminată 
de lumina solară reflectată și A 
refractată de atmosfera tere- “ 
stră. în funcție de cantitatea de 
nori și praf și alte particule 
prezente în atmosferă în acel 
moment, Luna are în timpul 
totalității eclipsei o anumita 
strălucire și culoare - de obi
cei, roșu cărămiziu. Eclipsa 
din 3 martie va debuta la ora 
22:18 când Luna va intra în 
penumbra Pământului. Totuși, 
abia în jurul orei 22:45 penum
bra terestră va începe să fie 
observabilă în partea sud- 
estică a Lunii. Treptat, penum
bra terestră va deveni tot mai 
evidentă în zona estică a dis
cului lunar. La ora 4:23, Luna 
va ieși din penumbra Pămân
tului, iar eclipsa se va sfârși.

Au votat cea mai populară carte
■ Romanul „Mândrie și 
prejudecată", scris de 
Jane Austin, a fost aleas 
în urma unui sondaj.

Londra (MF) - Romanul 
„Mândrie și prejudecată” a 
primit titlul de cea mai popu
lară carte într-un top realizat 
în urma unui sondaj din 
Marea Britanie cu ocazia Zilei 
Mondiale a Cărții. Romanul a

fost ales de 20% dintre cei 2.000 
de participanți la acest sondaj.

Pe locul al doilea în top s-a 
situat trilogia fantastică „Stă
pânul Inelelor” scrisă de J. R. 
R. Tolkien, aceasta fiind ur
mată de romanul „Jane Eyre” 
de Charlotte Bronte.

Cărțile din seria „Harry Pot- 
ter”, care au transformat-o în 
milionară pe scriitarea brita
nică J. K. Rowling, s-au situat 
pe locul al patrulea în top și

sunt urmate, pe locul al cin
cilea, de „Să ucizi o pasăre 
cântătoare”, scrisă de scri
itoarea americană Harper Lee.

Biblia s-a situat în top pe 
locul al șaselea.

Lista este completată de „La 
răscruce de vânturi”, de Emi- 
ly Bronte, trilogia „Materiile 
întunecate” a lui Philip Pull- 
man, „1984” de George Orwell 
și „Marile speranțe” de 
Charles Dickens.

Modelul filipinez
Alicia Mayer a purtat 
frunze de salată pentru 
o campanie PETA, care 
a avut loc în orașul 
MakatL Oamenii sunt 
îndemnați la dietă vege- 
tariană. (Foto: epa)
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