
Magazin
Penelope Cruz 
și Orlando 
Bloom sunt 
împreună

/p. 12

â
Azi:
Plus de Informații, 
plus de fotografii: 
www.huon.ro

CUVÂW
FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-rriail: cuvantul@informmedia.ro

Anul 18, nr. 4521

Sâmbătă
3 martie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Vremea va fi în general frumoasă.

Dimineața La prânz Seara

Amenințare cu 6 bombe
Protejați

Deva (C.P.) - Județul 
^Hunedoara este unul 
wfintre cele mai protejate 

în ceea ce privește riscul 
seismic, a declarat Mihai 
Șahiu, directorul Inspec
toratului de Stat în Con
strucții. Aceasta datorită 
faptului că suntem apă
rați de arcul carpatic îm
potriva undelor seismice 
cu epicentrul în Vrancea 
sau în Banat, /p.5

Atenție la 
radiere!

Deva (T.S.) - Potrivit 
Serviciului de înmatri- 

^p»lare a Vehiculelor Hu- 
fiedoara, autovehiculele 
ale căror certificate de 

| înmatriculare, în baza 
J vechii legislații de. până 

în 1997, nu au fost 
preschimbate până la 
data de 31.10.2001, se 
radiază dacă deținătorul 
nu solicită preschim
barea certificatului în 
termen de 90 de zile de 
la intrarea în vigoare a 
legii. /p.3

Fazele eclipsei

Eclipsă
București (C.M.) - 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 noap
tea de 3 spre 4 mar
tie, informează Soci
etatea Astronomică 
Română de Meteori.

Accident 
lafirfhi
Brașcv (C.M.) - Prima 
probă specială a Rali
ului Brașovului la care 
participă și Mihai 
Leu, a fost anulată ca 
urmare a unui acci
dent. Pilotul Alexan
dru Pițigoi a derapat 
în virajele din zona 
Cabanei Aviatorilor și 
a izbit un stâlp care a 
căzut peste trei 
spectatori.

■ Aproximativ 450 de 
elevi au fost evacuați, 

, ieri, după un apel de 
amenințare cu bombă.

Deva (T.S.) - O amenințare 
cu bombă, anunțată ieri, în 
jurul orei 8,10, la serviciul 112 
„a pus pe jar” echipa de

pirotehniști din cadrul In
spectoratului Județean de Po
liție Hunedoara. De la celălalt 
capăt al firului o voce anunța 
că la Colegiul Tehnic Transil
vania au fost amplasate șase 
bombe. în urma apelului, jan
darmii și polițiștii deveni au 
izolat zona, iar echipa piro
tehnică din cadrul Detașa

mentului Poliției de Inter
venție Rapidă (D.P.I.R.) și un 
lucrător de la Serviciul Arme, 
Explozivi, Substanțe Toxice s- 
au deplasat la obiectivul vizat. 
Timp de o oră, specialiștii au 
căutat materialul exploziv, 
fiind ajutați de un câine spe
cial antrenat în detectarea de 
bombe. Până la urmă, alarma

s-a dovedit a fi falsă. Cât 
despre „teroristul de servi
ciu”, el a fost identificat în 
aproximativ jumătate de oră 
de la înregistrarea apelului 
telefonic. Este vorba de un 
elev din clasa a șaptea, al 
Școlii Generale Nr.3 care, 
probabil, nu voia să meargă la 
școală, /p.3

UE cere spații pentru animale
Hunedoara (C.B.) - Normele impuse de 

Uniunea ,Europeană grădinilor zoologice în 
ceea ce privește cazarea și 

îngrijirea animalelor 
aflate în captivitate 
sunt foarte drastice și 
ar putea duce la 

i închiderea mai multor 
grădini din țară, iar 
principalul factor de 

care se țjne cont este 
. jyfcfe»,., spațiul prea mic 

de care dispun 
animalele, /p.3
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CUVÂNTUL LIBER

intre Azerbaidjan și Salvador
Turismul lomânesc se numără printre cete mai puțin compe
titive d-n lume, cauza fiind infrastructura aeriana și mfiejă.

■ procent de competitivitate in turism

75. Azerbaidjan

74.*

54. Bulgaria

3,31

Elevii și dascălii de la 
Școala Generală Nr. 3 au 
așteptat în curte mai mult 
de o oră până când 
specialiștii pirotehniști au 
dat verdictul: “Nu este nici 
O bombă!”. (Foto: Traian Mânu)
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întâlnire pentru autostradă
■ Autoritățile județene 
doresc să afle cât mai 
este de lucru până când 
vom avea autostradă.

Deva (M.S.) - Conducerea 
Consiliului Județean Hune
doara a programat, pentru 
mijlocul săptămânii viitoare, 
o întâlnire cu reprezentanții 
Companiei Naționale de Au
tostrăzi pentru a se afla care

este stadiul proiectului de con
strucție al by-pass-ului pre
văzut a se realiza între Deva 
și Orăștie. „Dorim să aflăm ce 
se face în acest proiect. Anul 
trecut s-a spus că în luna mar
tie a acestui an va fi finalizat 
studiul de fezabilitate și ter
menii de referință pentru lici
tația lucrărilor”, a afirmat 
vice-președintele CJ Hune
doara, Dorin Păran. El a men
ționat că autostrada Coridorul

4 Pan-European Arad-Sibiu 
este un proiect al Ministeru
lui Transporturilor și că 
autoritățile doresc să cunoas
că mai multe detalii despre 
calendarul implementării 
acestuia. Un punct de interes 
al discuțiilor ar putea fi expro
prierile de terenuri, subiect 
sensibil după ce mai mulți 
săteni din Hărău s-au arătat 
nemulțumiți de valoarea des
păgubirilor acordate.

Contract semnat
Deva (M.S.) - Primarul 

Devei, Mircia Muntean, a 
semnat contractul de exe
cuție pentru complexul 
de șapte bazine de înot 
din zona stadionului. Pro
iectul are o valoare de 7 
milioane de euro, .este 
prevăzut să fie finalizat 
anul viitor și va include, 
în afara bazinelor, dife
rite spații de recreere.

Fără târg de animale
■ Târgul de animale din 
municipiul Hunedoara va 
fi desființat pe motive 
de costuri.

Hunedoara (I.D.) - Târgul de 
animale care se desfășura 
periodic în Hunedoara în zona 
cunoscută de localnici drept 
„la gazometru” va fi desființat. 
Pentru amenajarea acestuia 
conform normelor europene, 
Primăria Hunedoara ar fi tre
buit să investească circa 
400.000 lei, investiție consi

derată mult prea mare față de 
utilitatea spațiului. în locul 
unde se desfășura târgul pen
tru animale va fi mutat târgul 
de vechituri care acum se 
desfășoară săptămânal în Cen
trul vechi, în piațeta din Str. 
Rotarilor. Și asta pentru că, 
deși nu are o viață foarte 
lungă, târgul de vechituri s-a 
dovedit un succes: tot mai 
mulți hunedoreni vin sâmbăta 
să cumpere sau să vândă ceva 
aici, 1 tarabele improvizate 
întinzându-se până pe podul 
de peste Cema.

Di Vernichescu 
Iuliu (Deva) se va 
bucura de cei 50 
lei puși în joc la 
concursul puzzle, 
destinat cititorilor 
de probă. Pe 
lângă acești bani, 
Cuvântul Liber îi 
mai aduce știri 
proaspete, în 
fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp 
de o lună. 
Felicitări!

(Foto: M. Șerban)
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• Arestați. Poliția spaniolă a arestat joi, 
în capitala Spaniei, trei persoane bănuite 
de legături cu atentatele din martie 2004 
de la Madrid, soldate cu moartea a 191 
de persoane și pentru care sunt judecate 
29 de persoane. Poliția consideră că cele 
trei persoane au legături cu o rețea de 
susținere a teroriștilor care au părăsit sce
na masacrului.

Reconfirmat
Roma (MF) - Liderul 

forțelor de centru-stânga 
din Italia, Romano Pro- 
di, a fost reconfirmat, 
ieri, în funcția de pre
mier după ce a primit 
votul de încredere din 
partea Camerei inferioa
re a Parlamentului de la 
Roma. Romano Prodi a 
câștigat miercuri votul 
de încredere în Senat, 
obținând 162 de voturi 
pentru și 157 împotrivă.

Gyurcsany 
avertizează

Londra (MF) - Antise
mitismul este în crește
re în Ungaria, după va
lul de demonstrații de a- 
nul trecut împotriva Gu
vernului socialist al ță
rii, a declarat premierul 
Ferenc Gyurcsany pen
tru cotidianul The 
Țimes. întrebat dacă a 
avut loc o renaștere a 
antisemitismului după 
protestele din septem
brie și octombrie 2006, 
el a răspuns: „Trebuie 
să afirm că nu au mai 
existat

atât de 
multe
re
marci 
antise
mite ca 
în pre
zent”.

Viktor lușcenko
(Foto: EPA)

Singura 
alterna
tivă
Tbisl (MF) - Preșe
dintele ucrainean Vik
tor lușcenko a apre
ciat joi că țara sa nu 
are o altă alternativă 
decât aderarea la 
NATO, chiar dacă o 
mare parte a popu
lației se opune aces
tui demers. „Este mai 
bine să construiești 
ceea ce toată Europa 
construiește, mai de
grabă decât să a- 
dopți o abordare 
specială care va sfârși 
prirra-prtwpcao:’ 
confruntare într-o 
lume care în prezent 
este bipolară", a 
declarat lușcenko în 
timpul vizitei sale în 
Georgia. „Sunt con
vins că nu există nici 
o alternativă serioa
să" pentru aderarea 
Ucrainei la NATO, a 
declarat el. lușcenko 
a stabilit ca obiectiv 
intrarea țării sale în 
NATO, însă acest 
proiect este departe 
de a fi acceptat în 
unanimitate de 
cetățenii ucraineni.

Liviu Babeș, comemorat.
Brașov (MF) - Brașovenii au comemorat, 

ieri, împlinirea a 18 ani de când Liviu Cor
nel Babeș și-a dat foc pe pârtia Bradul din 
Poiana Brașov, cu câteva luni înainte de Re
voluția din 1989, în semn de protest față de 
regimul comunist.

La ceremonia organizată chiar în locul 
unde și-a dat foc brașoveanul au participat 
aproximativ 40 de persoane, majoritatea re
voluționari, foști deținuți politic, membri ai 
Asociației „15 Noiembrie 1987” și autorități 
locale.

Liviu Cornel Babeș a fost comemorat 
printr-o slujbă de pomenire, prin dezvelirea 
unei plăci comemorative la biserica din Po
iana Brașov și prin lansarea unui site ofi
cial dedicat eroului martir.

Liviu Cornel Babeș avea 47 de ani când- 
și-a dat foc, în 2 martie 1989, pe pârtia Bra
dul din Poiana Brașov, în fața câtorva sute 
de turiști români și străini, în semn de pro
test față de tirania regimului ceaușist. Cu
prins de flăcări, bărbatul s-a prăbușit la ba
za pârtiei, lăsând în urma lui o bucată de 
carton pe care scrisese: „Stop Morder, 
Auschwitz-Roînânia 1989”. După câteva ore, 
brașoveanul a murit la Spitalul Județean 
Brașov. Brașovenii au aflat despre sacrifi
ciul lui Liviu Babeș de la postul Europa Li
beră și mulți s-au dus la înmormântare, 
chiar dacă nu-1 cunoscuseră.
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Ultimatum de la
■ Premierul lansează un 
ultim apel către partide, 
în caz contrar urmând 
să amâne alegerile PE.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a 
declarat, ieri, la finalul discu
ției cu liderii partidelor parla
mentare, că dorește să lanseze 
un ultim apel la responsabili
tate din partea clasei politice, 
precizând că, în caz contrar, 
va decide amânarea alegerilor 
pentru PE.

„Situația politică internă a 
involuat ca urmare a conflic
tului dintre Parlament și pre
ședintele României acjucân- 
du-ne în situația de a discuta 
din ce în ce mai serios pe te
ma amânării alegerilor pen
tru Parlamentul European ca
re au dată 13 mai. Pentru a 
evita acest lucru vreau să fac 
un ultim apel la responsabili

tate”, a afirmat Tăriceanu.
Premierul a apreciat că su

biectele legate de referendu
mul pentru suspendarea pre
ședintelui și votul uninomi
nal sunt „politicianiste” și a 
cerut opoziției să amâne dez- 
»...................... ’.................. ........

Pmmiirul

La doar două luni de 
la aderarea Româ
niei, clasa politică 
oferii românilor și 
Europei un spectacol 
care pare să nu se 
mai termine.

................ ........    V 
baterile privind suspendarea, 

„în loc s<1(p,epboncențrăm 
asupra alegerilor 'europene 
care ar trebui să marcheze 
succesul aderării noastre la 
UE, noi pierdem și timp, și 
bani, consumându-ne energii
le într-un război politic care 
va avea în final un singur

premier 
pierzător §i acesta este popo
rul român”, a spus Tăriceanu.

El a arătat, ca „un proeuro- 
pean convins”, că ochii Euro
pei și a întregii lumi vor fi 
ațintiți asupra României pen
tru a vedea cum este derulată 
această dezbatere politică și 
cât de serioase vor fi discuții
le pe această temă.

Șeful Guvernului a precizat 
că dorește să explice că refe
rendumul pentru votul unino
minal inițiat de președinte va 
duce la un rezultat neconclu
dent deoarece este puțin pro
babil ca, prin această inițiati
vă, să se reușească atragerea 
a 10 milioane de persoane ca
re să se prezinte la vot, . ' k

Președintele Traian-Băsps-,sî 
cu i-a trimis premierului Tă
riceanu o scrisoare în care îi 
solicită să nu amâne alegerile 
pentru Parlamentul Euro
pean, informează Administra
ția prezidențială.

Vizită neoficială
Budapesta (MF) ■ Pre

ședintele Ungariei, Lasz: ■ 
lo Solyom, va efectua, în- d 
tre 12 și 15 martie, o vizi-^J 
tă neoficială în Transil-. 
vania, urmând să susțină 
un discurs la Opera Ma
ghiară din Cluj, a decla
rat purtătorul de cuvânt 
al Președinției Ungare, 
citat de agenția MTI. .,

Laszlo Solyom va sus
ține un discurs la Opera 
Maghiară din Cluj, pe 14 
martie, care va fi trans
mis în direct de televi
ziunea ungară de stat, 
Duna TV.

Solyom va vizita, de a-, 
semenea, localitatea Al-- 
bești-Târna.va, undflaeag 
fostAtoltxjpefttru u&imâf* 
oară, poetul revoluționar^ 
Șandor Petofi. Șeful sta
tului ungar se va întoar- L 
ce în Ungaria din Ora- fi 
dea, pe 15 martie.

î Explozii Nouă bombe
' plantate în fața unor

case au explodat ieri la
Kirkuk, nordul Irakului, 

i deflagrațiile soldându-se
cu 15 răniți. (Foto: EPA)

Disensiuni în Parlamentul European
■ Membrii PE nu reu
șesc să ajungă la un a- 
cord pe tema unui raport 
critic la adresa Croației.

Bruxelles (MF) - Membrii 
Parlamentului European nu 
reușesc să ajungă la un acord 
pe tema unui raport critic la 
adresa Croației, mai ales că 
Zagrebul încearcă să convin
gă eurodeputații să tempereze 
tonul documentului, relatează 
publicația electronică EUOb- 
server.

Proiectul de raport, realizat 
de eurodeputatul socialist 
austriac Hannes Swoboda,

critică modul în care Croația 
cooperează pentru prederea 
criminalilor de război, cerând 
Guvernului de la Zagreb să 
reformeze sistemul judiciar și 
administrativ.

„Judecarea criminalilor de 
război continuă să fie submi
nată de ostilitatea autorități
lor locale față de rolul Croa
ției în conflict”, subliniază ra
portul, exprimându-și regre
tul că Zagrebul acoperă costu
rile pentru apărarea genera
lului Ante Gotovina, judecat 
de Tribunalul Penal Interna
țional.

Gotovina, considerat erou 
de mulți croați, a fost arestat

la sfârșitul anului 2005 sub â- 
cuzația de crime de război.

Proiectul de raport îndeam
nă Croația să aplice reformele 
necesare unei economii de 
piață competitive și să rezolve

La rândul său, Croația a 
distribuit un document prin 
care respinge concluziile ra
portului.

„Croația a decis să acopere 
parțial costurile apărării ge
neralului Ante Gotovina pen
tru că așa a procedat în că
zui tuturor generalilor croați 
judecați de TPI, dat fiind că 
aceștia au venituri foarte 
mici”, explică Executivul de 
la Zagreb.

Occidentali răpiți în Etiopia
Addis Abeba (MF) - Amba

sadorul Franței la Addis Abe
ba, Stephane Gompertz, a de
clarat, ieri, că mai mulți tu
riști occidentali, dispăruți în 
nordul Etiopiei, au fost răpiți.

Mai mulți britanici se nu
mără printre persoanele date 
dispărute în nord-estul Etio
piei, a anunțat, ieri, Ministe
rul de Externe de la Londra.

„Putem confirma că mai 
mulți turiști occidentali au 
dispărut în estul Etiopiei, 
printre ei aflându-se cetățeni 
britanici care au legături cu 
Consiliul Britanic, cu Minis
terul de Externe și cu Depar

tamentul pentru Dezvoltare 
Internațională”, a anunțat Mi
nisterul. „în acest stadiu nu 
putem confirma altceva. Am
basada noastră cooperează cu 
guvernul etiopian și încearcă 
să afle ce s-a întâmplat. Gru
pul participa la un circuit or
ganizat într-o regiune cunos
cută pentru peisajele geologi
ce”, a anunțat ministerul bri
tanic de Externe.

Agenția de turism Origins 
Ethiopia a semnalat dispari
ția la 27 februarie a 11 fran
cezi și a trei britanici, în re
giunea Afar, situată în nord- 
estul Etiopiei

Continuă negocierile
Paris (MF) - Cei cinci 

membri permanenți ai 
Consiliului de Securitate al 
ONU și Germania au con
venit, joi, în cadrul unei te- 
leconferințe, să continue 
dezbaterile în vederea a- 
doptării celei de-a doua re
zoluții pe tema Iranului, a 
anunțat Ministerul francez 
de Externe, citat de AFP.

„Teleconferința a avut 
loc la nivel de directori po
litici, iar discuțiile vor con
tinua pentru stabilirea con
ținutului viitoarei rezolu

ții”. a afirmat ^purtătorul 
de cuvânt al ministerului, 
Jean-Baptiste Mattei, fără 
a face alte comentarii.

Cele șase mari puteri im
plicate în dosarul nuclear 
iranian (Statele Unite ale 
Americii, China, Rusia, M- 
area Britanie și Germania) 
încearcă să ajungă la un 
acord pentru aplicarea de 
noi sancțiuni Teheranului, 
după refuzul Republicii Is
lamice de a-și suspenda 
controversatul program nu
clear.
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* Permise suspendate. în urma con
troalelor efectuate, ieri, de către polițiștii 
Serviciului Rutier Hunedoara, s-au aplicat 
133 amenzi la legea circulației. Dintre 
acestea 11 au fost aplicate pentru viteză 
excesivă. S-au ridicat în vederea suspen
dării 8 permise de conducere. (T.S.)

•Jurământ. Un număr de 69 de experți 
contabili și contabili autorizați, membri ai 
CECAR Hunedoara, au depus ieri jurămân
tul specific celor care au această 
profesie. (C.P.)

Minerii acuza
Petroșani (M.S.) - Liga 

Sindicatelor Miniere Va
lea Jiului (LSMVJ) sus
ține că doi dintre foștii 
locotenenți ai lui Miron 
Cozma, Dorin Loiș și 
Constantin Crețan, sunt 
grav bolnavi în peniten
ciarele în care sunt în
chiși și afirmă că acesto
ra nu li se acordă trata
mentul medical de care 
ar avea nevoie. De ase
menea, Liga reclamă fap- 
iul că după moartea în 

Penitenciar a lui Ionel 
Ciontu, un alt locotenent 
al lui Cozma, familia 
acestuia nu ar fi primit 
nicio informație privind 
cauzele „acestui deces 
suspect”. în replică, co
mandantul Penitenciaru
lui Bârcea Mare, insp. 
șef princ. Emanoil Bota, 
a afirmat că starea de 
sănătate a lui Dorin Loiș 
este bună, acesta fiind 
consultat ieri de medicul 
șef al unității. în ceea ce 
privește cauzele morții 
lui Ionel Ciontu, familia 
acestuia trebuie să se 
Ipreseze Penitenciarului 

pital de la Jilava, unde 
deținutul a fost dus, 
înainte de deces.

Partene- 
rîat școlar 
Deva (S.B.) - Colegiul 
Tehnic „Transilvania" 
Deva împreună cu 
„Les Compagnons du 
Devoir-Reims" din 
Franța au pus bazele 
unui proiect bilateral 
franco-român, al cărui 
obiectiv principal este 
realizarea unui schimb 
de experiență. Acesta 
se materializează prin 
stagii în întreprinderi 
din România, respec
tiv în Franța. Prima e- 
tapă a proiectului este 
în derulare și se va 
încheia în data de 9 
martie. Ea cuprinde 
vizita unei delegații de 
16 elevi-ucenici tâm
plari francezi, în Deva, 
care efectuează un 
stagiu de formare în- 
tr-o fabrică de mobilă 
deveană. în afara pro
gramului de practică, 
elevii francezi partici
pă la o serie de pro
grame cultural-artisti- 
ce. în cea de-a doua 
etapă a proiectului, o 
delegație a Colegiului 
Tehnic „Transilvania" 
Deva se va deplasa în 
Franța, în regiunea 
Bordeaux.

Zona verde câștigă
Hunedoara (I.D.) - Municipiul Hunedoara 

este recunoscut ca fiind orașul cu cele mai 
multe spații verzi din județ. Goana după 
orice bucățică de pământ pe care s-ar putea 
ridica o clădire, mai ales în zona centrală, a 
acoperit însă destul din terenul altădată des
tinat rondourilor cu flori, copaci și iarbă. La 
rând au venit spațiile dintre blocuri. Un ast
fel de spațiu este cel dintre blocurile turn 
CM, de pe Strada 22 Decembrie, spațiu pen
tru care și-au depus proiectele trei firme. 
Primăria Hunedoara â propus și a patra so
luție constructivă. Astfel, ar fi urmat să se 
construiască aici fie o clădire pentru birouri, 
fie o micropoliclinică, fie un spațiu pentru 
birouri, sau o clădire care să cuprindă spații 
pentru birouri și locuințe. Comisia de Urba
nism a CL a aprobat varianta propusă de 
Primărie. Această variantă a căzut la vot, în 
ședința din luna februarie a CL. Astfel con
silierii au ales să lase acel spațiu liber.

. RMtue >/

r i

i

„Moda" atacurilor cu bombă
■ în mai puțin de 
două luni, au existat 
trei alarme false cu 
bombă în județ.

Tiberiu Stroia__________ ,______
tlfaerlti.strola@lnformmedia.ro

Deva ■ Se pare că alarmele 
cu bombă au devenit un fel de 
modă printre hunedoreni. In
cidentul de ieri este al treilea 
de,acest gen, petrecut în acest 
an, în județul Hunedoara. Pri
mul a avut loc în municipiul 
Hunedoara, la începutul lunii 
februarie, când o voce de co
pil a anunțat că în sediul BCR 
din localitate a fost amplasată 
o bombă. Iar al doilea caz de 
acest gen s-a petrecut la în-

S-au folosit câini special dresați (Foto: t. Mânu)

ceputul acestei săptămâni, în 
comuna Lelese, situată la câți
va kilometri de municipiul 
Hunedoara.

Referitor la cazul de ieri, 
directorul școlii, Maria An

drei, a declarat că „în semes
trul trecut copilul care a su
nat la 112 a avut media la pur
tare scăzută din cauza nu
mărului mare de absențe ne
motivate, însă nu este un co

pil care să ne fi creat pro
bleme”.

Purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, Bogdan Nițu, a 
declarat că „amenințarea cu 
bombă este considerat act te
rorist, iar cazul a fost preluat 
de Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism 
(DIICOT). în cazul persoanelor 
majore, astfel de gesturi se 
pedepsesc cu amendă în va
loare de 500 de lei, închisoare 
de la 1 la 3 ani, și de aseme
nea trebuie achitate costurile 
de deplasare ale echipelor de 
intervenție.

Având în vedere că tânărul 
este minor, anchetatorii vor 
stabili care va fi pedeapsa 
aplicată”, a spus Bogdan Nițu.

Spații mai mari pentru 
animale la Zoo
■ La Hunedoara s-a 
început mărirea spații
lor pentru animalele de 
la grădina zoologică.

Hunedoara (C.B.) - Normele 
drastice impuse de Uniunea 
Europeană grădinilor zoolo
gice din țară ar putea duce la 
închiderea acestora dacă spa
țiul pentru animale nu va fi 
mărit. Potrivit normelor euro
pene, spațiul destinat animale
lor închise în incinta grădini
lor zoologice ar trebui mult 
mărit. Pentru lei, dimensiunea 
țarcului va trebui mărită la 
2500 mp, pentru țigri la 
mp, iar pentru jțApșMfCwC 
mp. Pentru respectarea nor
melor, UE a emis un termen 
de doi ani, timp pe care ad
ministratorii grădinilor zoo

logice din țară trebuie să-l 
folosească pentru a încheia 
lucrările de extindere a țar
curilor.
La Hunedoara s-a început

La Grădina Zoologică din 
Hunedoara lucrările de ame
najare au început încă de 
luna trecută, iar administra
torul Ciprian Hodor apreciază 
că nu vor exista probleme în 
asigurarea spațiului necesar 
pentru animalele deținute. „în 
acest moment lucrările sunt 
oprite din cauza vremii, dar 
sper că săptămâna viitoare 
timpul se va încălzi pentru a 
pute, termina cât mai repede 
.pe‘.a$,’;îpceput..'Pentru ani
malele pe care le avem putem 
asigura fără probleme spațiul 
necesar. Situația delicată este 
reprezentată de bani. Până

Salvarea Zoo costă 500.000 de euro (Foto: CL)

acum lucrările s-au derulat 
din fonduri proprii, dar vom 
fi nevoiți să mai cerem bani 
de la Consiliul Local, Minis
terul Administrației și Inter1 
nelor și de la diferite fundații. 
Până la sfârșitul lunii noiem
brie trebuie să terminăm 
amenajarea țarcurilor la noile

dimensiuni”, spune Ciprian 
Hodor.

Un studiu de fezabilitate 
efectuat de o firmă dș spe
cialitate relevă faptul că suma 
necesară pentru finalizarea 
lucrărilor la Grădina Zoolo
gică din Hunedoara se ridică 
la 500.000 de euro.

Radierea se face automat
■ Aproximativ 10.000 
de proprietari de auto
turisme trebuie să-și 
preschimbe certificatul.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Prin certificate de 
înmatriculare eliberate con
form Decretului nr. 328/1966 
se înțelege acele certificate 
emise până în anul 1997, care 
potrivit H.G. 778/1995, H.G. 
166/1997 și H.G. 1015/2000 
(hotărâri privind modificarea

Regulamentului pentru apli
carea Decretului nr. 328/1966), 
trebuiau schimbate până la 
31.10.2001. în perioada iunie - 
octombrie 2006, Serviciul Pu
blic Comunitar Regim Permi
se de Conducere și înmatric
ulare a Vehiculelor Hunedoa
ra a transmis celor aproxima
tiv 10.000 de posesori ai unor 
astfel de certificate scrisori de 
atenționare. în urma acestui 
demers, au fost preschimbate 
aproximativ 500 de documente 
model vechi, restul opinând că 
nu mai există fizic, întrucât 
au aparținut, în general, unor

unități economice desființate, 
pentru care nu s-a solicitat 
radierea vehiculelor din evi
dență. Certificatele valabile 
sunt doar cele eliberate în
cepând cu anul 1997, în sistem 
informatic. Restul sunt nule.

Atenție, se radiază!

Administrator 
cercetat

Deva (M.T.) - Adminis
tratorul unei societăți co
merciale din Deva, fără 
antecedente penale, este 
cercetat de polițiștii Biro
ului de Investigare a Fra
udelor Deva, care i-au do
cumentat că, în perioada 
decembrie 2006 - ianuarie 
2007, a emis patru file 
CEC, în valoare totală de 
9.700 lei, fără a avea dis
ponibil în cont, prejudi
ciul nefiind recuperat.

Mărțișoare - premii pentru abonații CL
■ Abonații Cuvântul 
Liber se bucură de un 
început de primăvară 
plin de premii.

Deva (M.Ș.) - începutul lu
nii martie a însemnat, pentru 
abonații CL, mărțișoare sub

formă de premii. Dna Carpa 
Nicoleta (Hunedoara) se va 
bucura de un cuptor cu mi
crounde, dl Joseph Corneliu 
(Deva) va putea cheltui cei 
100 lei câștigați, dna Barr 
Veronica (Hunedoara) are un 
nou fier de călcat, dna Bân- 
descu Maria (Deva) va spăla

mai cu spor cu ajutorul unei 
noi mașini de spălat, iar dl 
Domocoș Petre (Hunedoara) 
dorește să doneze cei 100 lei 
câștigați unui orfelinat din 
Hunedoara. Un gest aparte 
care merită tot respectul nos
tru. Vom reveni cu detalii în 
edițiile următoare. Felicitări

tuturor și nu uitați că există 
și un concurs de fidelitate 
pentru abonați, putând să 
deveniți câștigători fără să 
faceți absolut NIMIC, singura 
condiție este de a fi abonatul 
nostru în continuare.

Se anunță o primăvară 
minunată alături de CL.

BANDESCU MARIA

mailto:tlfaerlti.strola@lnformmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1841 - 5-a născut, la Holod, Jud. Bihor, publicistul 
loslf Vulcan (foto), direetor-fondator al revistei 
.Familia" (m. 1907).

1847 - S-a născut Alexander Gra
ham Beli, inventatorul telefonu
lui._____________
1871 - 5-a născut Constantin 
Argetoianu, om politic, diplomat.
1882 - S-a născut Ion Mihalache, 
om politic, fondator al partidului 

țărănesc._____________ _ _______________________________
1930 - S-a născut Ion lllesci, om politic șl fost 
președinte al României.

%

Prognoza pentru astăzi
în general timp însorit. Maxima va fi de 

11°C, iar minima de 4°C.

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

de 9°C, iar minima de -re.
Luni. Timp însorit. Temperatura maximă 

va fi de 11°C. Minima va fi de circa -1°C.

Calendar Creștln-Ortodox__________ ____________
Pomenirea celor adormiți; Sf. Mc. Eutroplu, Cieonic și 
Vasillsc din Capadocia.

Calendar Romano-Catolic__ ______________
Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaș m

Calendar Greeo-Catollc_____________________
Ss. Eutropiu, Cieonic șl Basllisc, m. Pomenirea morțiior.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Luni, 5 martie, se va sista furnizarea energiei elec
trice, în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
9.00 - 14.00 Deva, pe Aleea Romanilor bl. 18;
9,00 - 14.30 în localitățile. Bolu (de Brad), Hărțăgani și 

în Brad, str. Libertății bl.Dl;
11.00 - 14.00 în Simeria pe ștr. V. Alecsandri, D. Can- 
temir și P. Maior.

P-V,___ _ ________________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă 
Luni, 5 martie, furnizarea gazului metan nu va fi între
ruptă.

Apă________ ■ _____________________i
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 5 martie, furnizarea apei potabile va fl între
ruptă între orele:
8.00 - 15.00 în Deva, pe străzile: Mărăști, Mărășești, 
Pescărușului, Vânătorilor, GR. Doja, Al. Moților șl Al. 
Nuferilor;
8.00 - 14.30 în Hunedoara, pe bd. Dacia, bl. 4, 5, 6; 
10.00 - 14.00 în Hunedoara, pe str. Hășdat, Rotarilor 
(parțial) și str. Serei;
8.00 - 14.00 în Hunedoara, cartierul Micro 4; str. M. 
Viteazul, bl. Bl, 82, B3, B4, B5; bd. Dacia bl. B2 și 
B3; Aleea Câmpului bl. Bl și C21; str. Mureșului bl. Al 
și C3.

REȚETA ZILEI

Paste Carbonara
Ingrediente: 250 g paste, 200 g kaizer, 2 ouă, 1/2 
cană de parmezan ras, 3 linguri unt.
Mod de preparare: Se pune apa la fiert cu puțină 
sare și ulei. Când apa clocotește se pun spaghetele. 
într-o tigaie cu puțin ulei se prăjesc cubulețe de 1/2 
cm de kaizer. Se bat ouăle și se amestecă cu 
parmezanul ca să fie o pastă ceva mai moale decât 
smântână. Pasta, caldă încă, se pune în cratiță și se 
amestecă cu restul de unt și cu spaghetele scurse de 
apă, în așa fel încât acestea să fie „acoperite". Se 
adaugă ouăle și kaizerul și se amestecă totul.

Poftă bună! (Fote arhivă}
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Berbec

Este posibil să luațl o hotărâre importantă și definitivă, cu 
privire la ruperea unor relații. In viitor, se va dovedi că ați 
procedat corect. Nu veți avea de suferit.

Taur

Șefii vă apreciază seriozitatea și ideile constructive. Nu este 
exclus să fiți propus pentru o mărire de salariu. Puteți 
faceți planuri pe termen lung. jM

o

Gemeni

Dimineață aveți șanse să vă afirmați la serviciu. Din păcate, 
s-ar putea să vă atrageți invidia colegilor. Nu este exclus 
să aveți discuții cu persoana iubită.

Rac

Este momentul să vă ocupați de situația financiară. 
Partenerul de viață vă susține și este convins că veți reuși. 
Nu întâmpinați probleme deosebite!

Leu

Relațiile cu partenerul de viață urmează un curs ascendent. 
Nu vă contraziceți cu o rudă mai în vârstă, care dorește să 
se amestece în viața dumneavoastră.

Fecioară

Profunzimea ideilor și ambiția vă ajută în activitatea pro
fesională și în afaceri. Rezolvați cu ușurință toate pro
blemele. Evitați speculațiile de orice fel!

Balanță

Aveți posibilitatea să finalizați proiecte îndrăznețe, mai ales 
în domeniul afacerilor. Sunt șanse mari să evoluați pe plan 
profesional și social. Mult noroc!

Scorpion

Zi prielnică schimbărilor importante pe plan profesional. 
S-ar putea să fiți propus pentru o plecare în străinătate, la 
un schimb de experiență sau un curs.

<
Săgetător

Pot apărea schimbări neașteptate în viața dumneavoastră. 
Aveți prieteni care vă susțin, la fel și familia. Este o zi 
favorabilă studiului, comunicării.

Soluția Integrantei din nu- 

mărul precedent: T - R - C

- S - COFETĂRIE - RO - 

ECLER - STICLA - SA - I - 

EH - OPT - PATIT - OAC - 

CATAIF - A - GAJ - RITOS - 

DEȘT - ALA - PE - TAP - OT 

-LAI - NUGA - SER - C - U

- OHO - COMIC - FALA

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgente 112
Rdmpierl 981
Jandarmerie 956
Politie 955
0‘J.P.G. HD 214971
Deranlamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 2 21145

Capricorn

La serviciu, șefii vă apreciază Ideile. Este posibil chiar să 
fiți premiat. După-amiază, s-ar putea să aveți probleme 
de sănătate. Nu vă faceți griji.

Vărsător

Aveți toate șansele să rezolvați problemele financiare ale 
familiei. Sinceritatea vă ajută să vă consolidați relațiile și 
să vă faceți noi prieteni. Evitați discuțiile!

Pești

Aveți mai multe întâlniri de afaceri care se vor dovedi 
fructuoase. Dimineață primiți o veste bună care vă schimbă 
planurile pentru mâine. S

7:30 Legenda lui Lobo (ep.
2, aventuri, SUA, 
1962)

8:00 La Zoo (doc. Aus
tralia)

8:10 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy

9:30 Joaca de-a poveștile 
10:00 Arta Iul Noe. Emisiune 

dedicată iubitorilor de 
animale

10:35 Pericole în natură (ep.
3, doc. Australia) 

11:30 Cinemaniacii
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
12:35 O vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
14:20 Timpul trece... (come-

Qdie romantică, SUA)
15:55 Vile și palate celebre 
16:30 Parteneri de week-end 
17:00 La poliție sau la

El mănăstire (s)
17:50 Celebritățile timpului

El tău (1 episod)
18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Surprize, surprize...
Anul 9... Partea I.
Prezintă Andreea 
Marin Bănică

21:50 Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Profesioniștii.

Invitată Uca Marinescu 
- explorator român 
care a cunoscut lumea 
trecând pe la Polul 
Nord și Polul Sud.

0:10 Operațiunea Delta 
Forte V (thriller, SUA 
1999) Cu: Trae 
Thomas, Todd Jensen, 
Anthony Bishop. R.: 
Yossi Wein

1:50 La poliție sau la 
El mănăstire (s, r)

240 JianaM TVR (r)
320 Cartea euopeană. 

CM) 27 (r)
330 taicote In nauaă (r) 
4:45 O vedrtă... popMară 

(reluare)

7:00 Prăjiturică 
(desene animate)

730 Fetitele Powerpuff 
(desene animate) 

8:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore? 

10:15 Doi bărbați $1 
El jumătate (s, r) 

10:45 Familia Bundy (s, r) 
11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champlons League 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Roxanne (comedie, 

HSUA/Canada, 1987).
Cu: Steve Martin, Daryl 
Hannah, Rick Rosso- 
vich. R.: Fred Schepisi 

15:15 Alibi din dragoste 
Q(comedie romantică, 

SUA, 1988). Cu: Tom 
SelleckR.: Bruce Beres- 
ford 

17:15 Mesaje de dincolo (s, 
SUA, 2005). Cu: Jen- 

Blnifer Love Hewitt, 
Aisha Tyler, David 
Conrad

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

2030 Eraser
□(film de acțiune, 

Statele Unite ale 
Americii, 1996). 
în distribuție: 
Amold Schwar- 
zenegger, 
James Caan, 
Vanessa Williams. 
Regia: 
Chuck Russell 

23:00 Ucigași de schimb
S (acțiune, SUA 1998). 

în distribuție: 
Yun - Fat Chow, 
Mira Sorvino, 
Michael Rooker, 
Kenneth Tsang, 
Jurgen Prochnow, 
Til Schweiger, Danny 
Trejo. R.: Antoine 
Fuqua

130 Eraser (film, r)
330 Udgași de scharA 
Q(fikai) 

53OAB><foâ^oste 
□(reluare)

630 919 Ftfth Avenue 
□(film, r)

830 In gura presei, cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Familia Grabb (come-
TOdle, SUA, 2002). 

în distribuție: Dennis C. 
Alpert, Lance Arthur ( 
Smith, Larry A. Lee, 
Randy Quaid. 
Regia: 
Matthew Diamond, 
Andrew Tsao.

11:00 Desene animate: 
Animax: Căpitanul . 
Scartet; Aventurile lui 
Jadde Chan

12:00 Desene animate: Jetix: 
Copiii de la 402; 
Familia Tofu

13:00 Știri 
13:15 Fetida 
14:00 V.I.P. (serial) 
15:00 Folclorul contraatacă

(serial)
1830 Săptămâna financiară 
19:00 Obsen/ator. Sport 

Meteo

20:45 Fotbal:
U Craiova vs FC Rapid

22x15 Experiment fatal
S (thriller, SUA, 2002). 

Cu: Milla Jovovich, 
Michelle Rodriguez. R.: 
Paul W.S. Anderson. 
SUPRAVIEȚUIEȘTE 
TERORII. După cum 
este deja cunoscut fil
mul a fost realizat 
după unul dintre cele 
mai populare jocuri 
video, scos pe piață în 
1996.

130 Putere de foc (ultima 
Sparte) (SF, SUA 2002).

Cu: Marguerite More- 
au, Malcolm McDow- 
ell, Dennis Hopper, 
Danny Nuca. R.: 
Robert Iscove

MO Conaes hteradw 
Mont»—»
430 V U*. (s, r)

JMc Cegă de b 402

7:00 Pescar hoinar (r) 730 
Cânepa, tradiție și meșteșug
(r) 8:00 încurcăturile lui Zack
(s) 830 Megatehnicus 9:00 
D'ale Iu' Mitică (r) 10:00 
Natură și aventură (r) 10:30 
Campionatul de comedie (r) 
11:00 Proiect IT 11:30 Atle
tism: Campionatul European 
de Sală Transmisiune directă 
de la Birmingham 1330 Are
na leilor (r) 14:30 Orgolii (s) 
16:20 Atletism: Campionatul 
European de Sală Transmisi
une directă de la Birmingham 
18:00 Miracole (s) 19:00 Lumi 
ciudate (doc. Marea Britanie, 
2002) 19:55 Europa altfel 
20:05 Unitatea specială 2 (s) 
2130 Ora de știri 22:10 Doam
nele de la malul mării (dramă, 
Marea Britanie, 2004) 24:00 
Transfer (r)

1130 Agenția de turism 12:00 
Ghem, set și meci (serial, 
Canada/Franța, 2004) 13:00 
Tibanu' 13:30 Pet Zone 14:00 
Indonezia - Frumusețea sălbă
ticiei 1530 Fotbal Liga I Burg- 
er: Unirea Urziceni - Farul Con
stanța 17:00 Rowan Atkinson 
- Omul spectacol 18:00 Ba
ronii (s) 1830 Știri Național TV 
20:00 Țara Iu1 Papură Vouă 
(divertisment) 20:15 Geroni- 
mo: Legendă americană 
(dramă, SUA, 1993) 22:30 Pe 
cont propriu (dramă, SUA, 
1994) 0:30 Justine (s)

14:15 Viața lângă Fran (r) 
14:45 Dispăruți fără urmă (r) 
15:45 Verdict: Crimă! (s) 
16:45 Harababura (comedie, 
România, 1991) 1930 Dru
mul spre casă (ep. 17-18, 
comedie, SUA 2003). Cu: Kyle 
Howard, Sasha Bamese, Mar- 
go Harshman 20:00 Enter- 
tainment News 2020 Monk 
(s) 2130 Viața lângă Fran (s) 
2230 Acasă, printre străini 
(dramă. Rusia, 1974) 2430 
Lege și fărădelege (s) 130 
Joan Arcade (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
630 Rebelde (r) 730 Iubire de 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 8:45 Rosalinda (s) 
11:00 Celebritate (s) 1330 
Iubire ca în filme (r) 15:30 
Daria, iubirea mea (s) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Rebelde 
(s) 2030 Speranța regăsirii (co
medie romantică, Anglia/SUA, 
2002). Cu: Colin Firth, Minnie 
Driver 223 0 0 lume a fiarelor 
(s) 030 Poveștiri adevărate (r); 
1:30 Daria, iubirea mea (r) 
3:15 Extravaganta Anastasia 
(s) 4:00 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s)

7:30 Desene animate 8:00 
Emisiune interactivă 9:00 
Copiii de la 402 (d. a.) 10:00 
Imobiliare Blitz 11:00 Auto- 
forum 11:40 Tele RON 13:00 
Sport, dietă și o vedetă 1330 
Interviurile Cristinei Țopescu 
1430 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:30 Camera de râs 15:40 
Nuntă în 48 de ore (r) 17:00 
Viceversa (r) 18:00 Focus 
19:30 Mondenii (r) 20:00 
Megastar - live 24:00 Gosford 
Park (comedie, SUAAnglia/ 
Italia/Germania, 2001). Cu: 
Michael Gambon, Kristin Scott 
Thomas, Maggie Smith 2:00 
Clubul privat (film erotic)

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

9:30 Rezervația (aventuri, 
SUA 2005). 1130 Doi oameni 
de încredere (comedie, Franța, 
2004) 12:40 Băl, care mi-ai 
șutit mașina? (comedie, SUA 
2000) 14:05 Beauty Shop 
(comedie, SUA 2005). 15:50 
Cronicile din Namla: Leul, 
vrăjitoarea și dulapul (aventuri, 
SUA 2005).18:10 în cotzi 
(dramă. SUA, 2004)20:00 
Gaifield (aventuri, SUA 2004). 

2120 Arsene Lupin (acțiune, 
Franța, 2004). 2330 Sin Gtv 
(acțiune, SUA 2005). 135 Hfl 
16 (comedie, Irlanda, 2005).,.ț.. .,

«Hn tth«uni
10:45 Ziarul realității 11O0 
Realitatea de la 11:00 11:10 
Tănase și Dinescu (talk-show) 
(r) 13:00 Realitatea de la 

: 13:00 13:20 Money Express
1520 Fabrica 16.00 Realitatea 
de la 16:00 1630 3 x 3 1735 
3x3 1845 Realitatea sportivă 
19:00 Realitatea de la 19:00 
20:10 Eurosceptid, cu Adrian 
Ursu 22:05 Expediții 2230 
Părerea mea 2330 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Jurnal de 
mare audiență 2430 Reali
tatea de la 2430

7:30 Dreptul la sănătate (r) 
8:00 Jurnal european (r) 9:05 
Top Fan X (r) 10:00 La limită. 
Autoshow 10:30 Documentar 
11:30 Campionatul național 
de fotbal în sală 13:00 Fan X 
14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu 
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
1600 Esentze 1700 High Life 
(r) 18:00 Briefing - știrile 
săptămânii 1930 Secretul 
lui Nemesis (comedie, Româ
nia, 1985). Cu: Ion Besoiu, 
Gheorghe Dinică, Emil Hossu 
2130 Direct în pat 2200 
Trenul vieții (r) 2430 Legea 
afacerilor (r)

10:00 Curse 1130 Motoci
clete americane 1230 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
13:00 Curse și fiare vechi 
1400 Regii construcțiilor Ter
minalul South Ferry 15:00 
Vânătorii de mituri 1630 
Bărbații în alb 1700 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 1800 
Istoria invențiilor 1900 Auto
mobile americane recon
diționate 2000 Tehnologie 
externă 2100 Detonatorii 
2200 Vinovat sau nevinovat? 
2300 Povești medicale ui
mitoare 2430 La ui pas de 
moarte 100 Fenomene 
stranii: Blestemd
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Dm (CPJ • Portalul cuprinde Informații complete 
I despre plantele și florile pe care le putem cultiva în 

gradina Sunt incluse Indicații privind temperatura, 
udatul, necesarul de lumini.

___________________________________________________________

După 30 de ani de la tragedie
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’ euro___________________________________ 3,3926 e
1 dolar american________________________ 2,5771 lei
1 gram aur 55,0262 lei

■ Se împlinesc 30 de 
ani de la cutremurul 
din 77, care a avut 
efecte devastatoare.

DK
HUNEDOARA
Farmacl» „Eneraotarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. li. ©-• 717659
Farmacie .Graen Line*, mn-eiC" md. Dada, nr?' 
33.®- 748080.

■ DEVA....  ~~”~
Farmacia „Belii Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ®- 231515.
Farmacia nr.1 «Ramadla*. non-stop, Flața Wlctorlel, 
nr. 29. ®-* 211616, 224488.

Clara PAs____________________
clarapai©lnformmedia.ro

Deva - Cutremurul din 1977 
s-a produs la ora 21:22, a avut 
o intensitate de 7,2 grade pe 
Scara Richter și a făcut, în 55 
de secunde, 1578 de victime, 
din care 1424 numai în 
București. La nivelul întregii 
țări au fost circa 11.300 de 
răniți și aproximativ 35.000 de Biserica lenei - demolată Bloc distrus Hotel Victoria - distrus

Amplasarea aparatelor radar în data de
03.03.2007:____________________________
- DN 7: Veței - lila - limita jud. Arad;

- DN 68A; Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

i

I

*

Amplasarea aparatelor radar în data de 
04.03.2007:_________________________________
- DN 7: Zam - llia - Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Asigurare
După numeroase amâ

nări și dezbateri s-ar pă
rea că în acest an va in
tra în vigoare și legea ca
re prevede asigurarea o- 
bligatorie a locuinței. Vor 
fi asigurate obligatoriu 
împotriva dezastrelor nu
mai construcțiile cu desti
nație de locuință nu și 
bunurile din interiorul 
lor sau dependințele. Va
loarea minimă a asigu
rării va fi de 20.000 de 
euro.

locuințe s-au prăbușit. Majori
tatea pagubelor materiale s- 
au concentrat la București 
unde 33 de clădiri și blocuri 
mari s-au prăbușit. Tot orașul 
Zimnicea a fost distrus și s-a 
trecut la reconstruirea sa din 
temelii. Epicentrul cutremu
rului a fost localizat în zona 
Vrancea la o adâncime de cir
ca 100 km. Printre victimele 
cutremurului s-au numărat și 
câteva personaje marcante: 
Toma Caragiu, A.E. Bacons- 
ki, Alexandru Bocăneț, Doina 
Badea.

în seara zilei de 4 martie, 
Nicolae și Elena Ceaușescu 
participau la banchetul oficial

oferit de președintele Nigeriei 
în cinstea oaspeților. După a- 
flarea veștii cei doi s-au îm
barcat în avion și în cursul 
nopții au revenit în țară, 
instituind starea de necesi
tate. După calmarea generală, 
foarte mulți oameni au aju
tat la îndepărtarea dărâmă
turilor, la salvarea victimelor 
și pentru restabilirea rețe
lelor utilitare (apă, gaz, tele
foane, curent). Mulți au 
lucrat ore în șir fără să se 
odihnească. Au fost trimise 
ajutoare din toată țara către 
zonele afectate. Cutremurul a 
distrus numeroase monu
mente istorice și obiecte de

artă, unele însă au fost demo
late, profitându-se de situație, 
din ordinul familiei Ceau
șescu, victime fiind cu precă
dere lăcașurile de cult (ex. 
Biserica lenei).
Bulina roșie

Autoritățile doresc să 
aplice o bulină roșie pe 
clădirile vechi care riscă să 
se prăbușească la un eventu
al cutremur. Aceste clădiri 
vor trebui reabilitate, acolo 
unde se mai poate face acest 
lucru. Măsura se va aplica 
pentru început în București, 
urmând să se extindă în 
întrega țară.

SDD0KB
Reguli:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

8 4
5 4 9 8

9 5

7 8 6 5 4
7
8
6

1 2 6
2
4
3

9 3 8 4 1
3 5 1 7

5 1 3 8
AVANSAȚI

8 5
1 29 4

1 3 5 4
6 4 5

7 2 9 6
3 9

9 4
1 2 5

4 5 1 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

Locul de depunere a cari 
cetățenii comunitari în vede 

în listele electorale specia.. r_„. _. 
alegerile în Parlamentul Europear iOr 
«or organiza în comuna Șoimu;, județul 

Ite^doara, îh data de 13 mai 2007. s-a 
jjttGMrt ia sediul Primăriei comunei 

Șoimuș nr. 310, comuna 
Bgknedoara, la secre-

~ zînic, între

Legenda stăpânei 
Castelului din Carpați
■ Cetatea Colț care l-a 
inspirat pe Jules Verne 
se pare că l-a inspirat 
și pe Andersen.

Hannelore Acârnulesei

Râu de Mori - Locul care 1- 
a inspirat pe Jules Verne 
atunci când a scris romanul 
“Castelul din Carpați” este 
învăluit în legendă. Bătrânii 
din Râu de Mori își amintesc 
și acum o veche poveste, pe 
care o știu de când s-au 
pomenit pe aceste meleaguri. 
Legenda dăinuie din vremea 
când Cetatea Colț, pentru că 
despre ăst loc minunat este 
vorba, era stăpânit de o tânără 
domniță. Fata se chema Ileana 
Cândea. Povestea Cetății Colț 
și a preafrumoasei sale stă
pâne este uluitor de asemă
nătoare cu basmul scriitorului 
german Hans Christian

Andersen, “Lebedele”. Le
genda povestește că frumoasa 
Ileana avea un flăcău ce îi era 
tare drag. Dar vremuri grele 
s-au abătut asupra oamenilor. 
Iar cetatea a fost năpădită de 
cete de tătari. Flăcăul cel drag 
tinerei domnițe fu răpit de 
tătari și dus nimeni nu știa 
unde. De atunci Ileana stătea 
zi de zi pe zidul cel mai înalt 
al cetății și privea pierdută în 
zare, doar-doar, s-a întoarce 
dragul ei acasă. într-o noapte, 
povestesc bătrânii satului, fata 
adormi pe zidul cel înalt. Iar 
în vis îi apăru flăcăul cel 
departe dus. El îi spuse fetei 
că doar atunci va fi eliberat 
din robie când ea va toarce 
atâta fir de aur cât să ajungă 
până la locul unde el era ținut 
prizonier. Localnicii povestesc 
că fata a început să toarcă. A 
tors și a tors până în zorile 
dimineții când, istovită, a 
adormit. Doar atunci când s-a

Cetatea Colț (Foto: CL)

trezit a văzut că tot firul tors 
după miezul nopții se prefă
cuse în fir de aur. A tors 
gheme uriașe de fir de aur, 
care în timpul zilei se deșirau 
și se întindeau pe un drum 
lung, pe care fata îl putea 
vedea de pe zidurile castelu
lui. într-o zi, când fata nu a 
mai vâzut capătul firului de 
aur, flăcăul ei drag se

întoarse acasă. Firul de aur 
tors de Ileana ajunsese până 
la temnița în care acesta era 
închis. Povestea stăpânei Ce
tății Colț dăinuie și azi în sa
tul Râu de Mori. Iar zidul cel 
mai înalt al cetății, unde 
Ileana își aștepta iubitul, nu 
s-a dărâmat nici astăzi. El 
poate fi văzut, în ruinele 
bătrânului castel.

Galerii de artă

Teatru

Petroșani. Teatrul Dramatic „I.D. Sâr- 
bu” prezintă, sâmbătă, ora 18.00, 
premiera spectacolului „Anna Chris- 
tie”, de Eugene O’Neill. Biletul de 
intrare costă 10 lei.

Concerte
Deva. în data de 4 martie, ora 19.00. 
la Biserica Greco-Catolică „Immacu- 
lata" din Deva va avea loc concertul 
de muzică vocal-corală și instrumen
tală .0. primăvară, dragă-mi ești!’ 
susținut de Corala camerală 
.Sargeția'. dirijor prof. Nicolae Icobes- 
cu. in concert vor evolua și elevi 
Lsceuiui de Muzică și Arte Plastice

Hunedoara. La Galeria de Arte a 
municipiului Hunedoara poate fi vizio
nată expoziția de pictură „Mitologii 
subiective", semnată de artistul plas
tic Nistor Coita.

„Sigismund Toduță” Deva: Diana 
Tudose, Răzvan lonuț Anemțoaiei, 
Alexandru Lazăr.

Grădini Zoo

Hunedoara. Grădina zoologică situată 
în zona „Ciuperca” oferă relaxare în 
mijlocul naturii alături de animale. 
Aceasta este deschisă zilnic, între 
orele 8.00 - 20.00, iar prețul biletu
lui este de 5.000 de lei vechi pentru 
copii și 12.000 lei vechi pentru adutți.

„Mg* Club Latino”, dm Deva, Calea
Zararsoului. cu program zilnic între

•rrrt'rrfrrrrrrrr-rfffttf 

orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din Deva, b-dul N. 
Bălcescu, bl. 12A - parter, oferă, zil
nic, întFe orele 9.00 - 2.00, distracție 
cu ruleta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristocrat" - club de noapte cu locații 
în Deva. Str. Pescărușului, nr. 42, și 
Simeria, str. Gheorghe Doja, nr. 39. 
Tel. 004-1723121382.
„John’s Cafă". Cocktail-bar din Deva, 
deschis, zilnic. între orele 08.00 - 
02.00. pe str. Mihai Eminescu. nr.2. 
Tel. 0254/233511.
„Zinc Club", la parterul Hotelului 
„Deva”, oferă tot ceea ce poate face 
o seară plăcută. Periodic, organizează 
petreceri șt spectacole.

Turim
Parâng. 0 noapte la o cabană aflată 
în imediata apropiere a pârtiilor de 
concurs costă doar 10 euro pentru o 
persoană. Până la Petroșani se poate 
ajunge cu trenul sau cu mașina. Cei 
care aleg calea ferată însă mai au de 
parcurs de la gară câțiva kilometri 
cu taxiul. Până în vârful muntelui mai 
este de parcurs un traseu cu 
telescaunul, de 30 de minute.
Pasul Vâlcan. Una dintre atracțiile Văii 
Jiului care prinde din ce în ce mai 
mult contur, stațiunea Pasul Vâlcan, 
situată la 1440 m altitudine în Munții 
Retezat, la 20 de km de Petroșani, 
dispune de pârtie de schi, recent 
omologată, cu o lungime de 680 m 
și de instalație de teleschi. Stațiunea 
oferă turiștilor prețuri extrem de avan
tajoase. Ca ajungeți în Pasul Vâl
can trebuie să porniți către localitatea 
Vulcan de unde, după un drum de 
munte de 7 km, se ajunge în stațiune.

clarapai%25c2%25a9lnformmedia.ro
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De la portar, la director
■J«.

• Tinichigii. OMFM organizează, până în 
14.03.2007, la București, acțiunea de 
înscriere în banca de date pentru per
soanele care au meseria de tinichigiu 
industrial (experiență în montarea tablei). 
Se pot prezenta doar persoane de sex 
masculin, cu vârsta între 20-35 ani. (I.J.)

• UK. Persoanele interesate să lucreze 
legal în agricultură în Marea Britanie o 
pot face în condițiile în care sunt apte de 
muncă, au experiență și abilități necesare, 
dovada că sunt clinic sănătoase, că au 
cunoștințe de limbă engleză, care le per
mit să relaționeze și să înțeleagă rigorile și 
normele din societatea britanică. (I.J.)

Specialiștii în resurse umane sfătuiesc angajații 
nemulțumiți să nu recurgă la demisie până nu ana
lizează cu atenție motivele care i-au determinat să 
ia această decizie. înainte să faceți pasul decisiv, 

răspundeți la 10 întrebări și nu uitați să vă gândiți 
dacă nu sunteți cumva dv cel care nu se adaptează 
la mediul de lucru actual.
1. De ce ai plecat de la ultimul loc de muncă?
2. Ce sperați să găsiți la noul loc de muncă?
3. Aveți aceleași probleme ca și la precedentul loc 
de muncă?
4. Ce „vină" v-ați putea atribui singur pentru că 
unele probleme se regăsesc și la noul job?
5. Ce credeți că ați putea face să se 
îmbunătățească atmosfera din birou?
6. La ce sunteți dispus să renunțați pentru a crea 
atmosfera dorită?
7. Ce sunteți dispus să faceți pentru a fructifica 
oportunitățile?
8. Ce veți face pentru a vă asigura că nu intrați 
într-o companie unde să găsiți exact aceleași pro
bleme?
9. Cum faceți să nu rămâneți fără resurse între cele 
două slujbe?
10. Un job mai scurt de doi ani nu e considerat o 
experiență semnificativă. Cum veți depăși acest 
obstacol dacă nu aveți o rețea de cunoștințe și 
dacă vă dați demisia fără să aveți deja contractul 
semnat cu noua companie?

■ Un inginer în indus
tria alimentară a lucrat 
doar patru ani pe spe
cialitatea sa.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - în cei aproape 30 de 
ani de serviciu, Mircea Boboc 
a lucrat doar patru ani în 
specialitatea sa: inginer în 
industria alimentară. Aceas
ta se întâmpla în urmă cu doi 
ani, când a lucrat ca director 
adjunct la o firmă de morărit 
și panificație. „Am lucrat 22 
de ani în industria cărnii. 
Aici am făcut toate meseriile 
posibile, de la portar la direc
tor. Am lucrat și la protecția 
copilului, iar acum sunt 
funcționar public la APIA 
Hunedoara. în toată această

Recrutare pentru Occident
■ Compania de recru
tare KraftQuelle oferă 
sute de contracte de 
muncă pentru tineri.

Deva (I.J.) - Locurile de 
muncă oferite sunt în hote
luri de lux de pe Coasta 
Mediteranei (Italia, Grecia, 
Spania, Cipru). Programul, 
destinat în exclusivitate tine
rilor din spațiul comunitar, 
reprezintă varianta euro
peană pentru Work & Travel 
USA. Datorită experienței de 
succes avute în anul 2006, 
considerat an-pilot pentru 
România, compania Kraft 
Quelle a devenit reprezentan
ta autorizată și exclusivă a 
acestui program în tara noas

Mircea Boboc (Foto: CL)

perioadă, cel mai greu a fost 
în industria cărnii. Era îna
inte de Revoluție și era un 
adevărat calvar să aprovi
zionăm Valea Jiului, Călan- 
ul și Hunedoara unde era 

tră. Selecția și interviul cu 
angajatorul străin vor avea 
loc în zilele de 3 și 4 martie, 
la București, Palatul Națio
nal al Copiilor, Sala Europa, 
de la ora 9,00.

Contractele care se oferă au 
o durată de un an și cuprind 
inclusiv perioada vacantei de 
vară.

Condițiile minime pentru 
eligibilitate sunt: vârsta între 
18-30 de ani, cunoașterea 
lim-bii engleze la nivel a- 
vansat, preferabil încă o 
limbă străină, disponibilități 
pentru activități sportive în 
aer liber, atitudine optimistă, 
orientată spre client

Pe lângă câștigurile mate
riale, a experienței de viată și 
a câștigului de CV, acest pro- 

concentrat un mare număr de 
muncitori. în 1993 firma a 
fost vândută unui agent eco
nomic, iar conducerea a fo'st 
exclusă din sistem”, spunea 
Mircea Boboc.

Tinerii vor putea munci în hoteluri de lux (Foto: ci)

gram oferă tinerilor perspec
tiva de a învăța o meserie cu 
totul nouă pentru turismul 
românesc, aceea de „organi- 
zâtori de evenimente. în 
hoteluri de lux”, prin trai- 
ningul gratuit pus la dis
poziție de către firma angaja

Schimbările aduse in soci
etate creează posibilitatea 
mai multor opțiuni profe
sionale. „Cele mai mari sa-, 
tisfacții profesionale le-aia 
avut doar când am lucrat m 
specialitatea mea. Azi, pentru 
un angajat e mai greu la locul 
de muncă, dar mentalitatea 
este schimbată și poți opta 
pentru mai multe oferte. Le- 
am recomandat copiilor mei 
cariera militară pentru că 
oferă o viată ordonată, civi
lizată, plină de satisfacții, dar 
au preferat domeniile tehnic 
și economic. Important este 
că le place”, adaugă Mircea.

Cu toate sfaturile pe care 
le-ar da altora în ceea ce 
privește alegerea unei oferte 
de pe piața muncii,. bărbatul 
apreciază că, dacă ar fi acum 
la început de drum, ar alege 
să devină fermier.

toare. Se lucrează în echipe 
de tineri care provin din 
toată lumea, în condiții de 
plată și muncă egale, intr-un 
mediu de înaltă ținută.

Pentru aplicații onlinT? 
www.ofertajob.ro, sau
www.workandstudy.ro

S.C. angajează

r
in domeniul publicitar

'■Hgli sușrfMv'utf re se obțin la sediul societății din Deva, 
str. I. Creangă, bl. 29, parter, sau la tel. 0728/913.083, 
W-MHIe se depun la sediul firmei sau se pot trimite la 
fax: 0354/409976 sau email: Dubliartdesian@yahoo.com.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Hunedoara,
cu sediul în Deva, str. C.A. Rosetti, nr. 9, anunță pentru data de 20.03.2007, ora 10

CONCURS
Pentro ocoparoa unul post da BIOLOG 

in cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor.

Condițiile de participare la concurs, tematica și bibliografia, precum și alte 
relații se pot obține la sediul unității sau la tel. 211773, 215740, 230699.

(82150)

Angajează pentru punctul de lucru din Hunedoara

REPREZENTANT VÂNZĂRI
Cerințe:
• studii medii/superioare

• cunoștințe operare PC
• posesor carnet de conducere 
categoria B

Relații: fax 0254/719717, 
virgil.pavelîadsc- 
foodingredients.ro.

CV-urile se trimit până în data 
de 9.03.2007.

(82092)

angajează de urgență:
- Tâmplari, operatori de prelucrarea lemnului
- Muncitori necalificați pentru a urma cursul de 

calificare în meseria de tâmplar
- Femei de serviciu, COR 913201, contract de 

muncă pe durată nedeterminată, fracțiune de normă 
4 ore/zi

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

Relații suplimentare, depunere CV și programare pen
tru interviu, la sediul societății, în Deva, str. Dr. Victor 
Șuiaga, nr. 2, tel. 227886.

(83121)

WEGATECH
ANGAJEAZĂ

tânăr absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru a-l califica în meseria de

TEHNICIAN SERVICE
CERINȚE:

Studiile tehnice și domiciliul în DEVA constituie avantaje. Lf» 
•Ct 
00

SE OFERĂ: ~
Posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, intr-un mediu modem. profesional și in 

plina dezvoltare;
Pachet de beneficii motivant și in acord cu performanțele realizate.

Persoanele care indcplmc'C cerințele <ie -iui nus ivesc âă-ss depună candidatura pentru pesivi 
scos ta concurs sum rugate să torana pana cd tkvsu 3-. ini:.' >« ' O -ui cu Moara fie și scrisoara de 
t»t rafie /T care si se ■nrtxxr/e wtbriw: pras Eat -aHC-mxii U

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

______________ Angajează______________
INGINER AGRONOM ABSOLVENT AL 

FACULTĂȚII DE AGRICULTURĂ / AGRONOMIE
Se oferă:

- pachet salariat motivant + tichete de masă

- posibilitatea de dezvoltare a carierei profesionale într-o companie 
modernă, conform cerințelor Uniunii Europene

- experiența în domeniu constituie un avantaj.

Activitatea desfășurată este asistată de consultanță tehnică de spe
cialitate.

Informații se pot obține la tel. 0254-247570, 0745-600329

CV-urile se pot trimite la fax: 0254-241942 sau prin e-mail la adresa: 
fares@frs.ro până la data de 09.03.2007.

(82220)

Motorul tie cât/we locun 3e muncă pouivit pentru lifte

Societate Comercială din Brad, de producție și distribuție

Angajează urgent agenți comerciali
Cerințe minime:

- disponibilitate pentru program prelungit;
- experiență minimă 1 an;
- domiciliul stabil în zona Bradului. 
Pachet salariat motivant.

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

Firma: S.C. LISA DRAXLMAIER AUȚOPART ROMANȚA S.R.L, 
Punct de lucru Hunedoara: Fabrici producătoare de cabla je 
electrice pentru autoturisme:
Descrierea companiei:
j Domeniul de activitate: producerea de cablaje electrice și 

elemente de interior pentru industria auto
J Client: BMW

Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR St BANSAMBLURI 
ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODl CȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA Șl LOCALITĂȚILE
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe:
-minim 8 dase
«conștiinciozitate, seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muuru

Responsabilități:
- etectuarea de operații specifice, Ia standarde de înaltă calitate:
- îndeplinirea normei în unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordine Interioară;
- munca în erhițja șî orientarea spre client;

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN 
CV I.A ADRESA: HUNEIXIARA, B-DUL TRA1AN, NR. 19.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEI- 6254,207733 sau 0354/403733 
* » V e’M^?O7721 ^*u 0354/403721 Î.64

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
http://www.ofertajob.ro
http://www.workandstudy.ro
foodingredients.ro
mailto:fares@frs.ro
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atacul Jiului nu are valoare

• Adunare generală. Marți, 6 martie, la 
localul „Dolce Vita" din Deva va avea loc 
adunarea generală a reprezentanților 
echipelor din Campionatul Județean de 
Fotbal. Se va face o analiză a turului 
campionatului 2006-2007, se vor lua 
unele măsuri organizatorice și va fi plani
ficat returul. (V.N.)

■ Jiul a fost sterilă in 
ofensivă și s-a dovedit 
vulnerabilă în defensivă 
la fazele fixe.

Le-au pus gând rău 
campionilor

Deva (C.M.) - Parcursul aproape perfect 
al campioanei FC CIP Deva care are 17 vic
torii și un egal în 18 etape nu e deloc pe 
placul adversarilor. Invidioasă la culme pe 
succesul campionilor, Athletic București, 
ocupanta locului secund, le-a pus gând rău 
devenilor cu care vor juca, duminică, de la 
ora 14.00, la București. „Au invitat la meci 
reprezentanți ai FRF, pentru a le arăta cum 

șe vor administra ei prima înfrângere din 
©test sezon. în plus, pentru a-și atinge 
obiectivul au pus la cale tot felul de strate
gii ciudate. La fel ca Ștefan cel Mare care 
pârjolea totul în calea turcilor, cei de la 
Athletic au ales să joace într-o altă sală 
decât în cea în care evoluează de obicei, 
sală care e mai mică și are suprafața de 
tartan, sperând că noi nu o să ne aco
modăm. Inidiferent de manevrelor lor, noi 
avem cea mai bună echipă și o să învingem 
fără probleme”, comenta Paul Grecu, 
vicepreședintele FC CIP. „Va fi un meci 
greu, dar vom câștiga pentru că Athletic nu 
face atât de bine faza de apărare ca Energo- 
construcția și îi putem surprinde. Cei șapte 
internaționali care au fost în Slovenia au 
venit obosiți la echipă, dar acum s-au 
refăcut și vor fi din nou oameni de bază ai 
thipei noastre”, preciza Karoly Gașpari;

trenorul FC CIP.

Petroșani - Cursa pentru 
evitarea retrogradării a 
devenit un fel de misiune 
imposibilă pentru Jiul, după 
ce echipa din Petroșani și-a 
mai bătut un cui în talpă, 
pierzând, vineri, acasă, cu 
scorul de 0-1. partida cu Glo
ria Bistrița. La fel ca în par
tida cu Dinamo, minerii n-au 
jucat rău, dar au fost,trădați 
din nou de compartimentul 
de atac. Dulcea și Paleacu 
(care de fapt nu e atacant) nu 
au reușit să înscrie nici 
acum, iar Jiul a rămas cu cel 
mai slab atac din Liga I, cu 
doar nouă goluri marcate și 
a ajuns pe ultimul loc, fiind 
devansată de FC Național la 
golaveraj.

Antrenorul Jiului, Marin

(Foto: CL)Fără Vrăjitoarea, plecat în iarnă,

Tudorache. a declarat că, 
înaintea meciului, și-a aver
tizat jucătorii să fie atenți la 
fazele fixe. însă ei s-au dove
dit superficiali și au încasat

Stadion: Jiul. Spectatori: 1000
A marcat: Mureșan (min. 80). Mureșan a reluat cu capul, de la opt metri, 
după un corner de pe partea dreaptă executat de Nalați.
Jiui: Anton - C. Dinu, Kalai, Mihart (M. Petrescu '85), Lungan - M. Voicu, 

Bicfalvi, Pâcleșan, M. Gheorghe (Borza 39) - Dulcea, Paleacu (Găldeanu 
76). Antrenor: Marin Tudorache.
Gloria: Albuț - D. Matei, Barras, Mureșan, Sepsi - M. Rus.(Predescu '61), 
R. Mărginean, Nalați (V. Stoica '90+1), Aștilean (Băd '80) - Roszel, Zaharia. 
Antrenor: loan Ovidiu Sabău.

gol în urma unui corner. 
„Așa cum mă așteptam, 
Bistrița ne-a pus probleme la 
fazele fixe. Eu le-am spus 
jucătorilor să fie atenți, dar 
ei nu au înțeles acest lucru. 
Gloria a câștigat meritat, pen
tru că a practicat un fotbal 
mai pragmatic”, a declarat 
Tudorache. Totuși, tânărul 
tehnician al Jiului s-a arătat 
mulțumit de evoluția echipei, 
însă este îngrijorat din cauza 
sterilității ofensivei. „Facem 
meciuri bune, dar din păcate 
nu reușim să marcăm. Mai 
avem șanse de salvare de la 
retrogradare pentru că mai

sunt 13 meciuri și dacă vom 
câștiga opt ne salvăm”, a sub
liniat Tudorache. în replică, 
antrenorul Gloriei, Ovidiu 
Sabău, nu considera că echi
pa sa a avut un start perfect. 
„Prima repriză ne-a apar
ținut, dar am ratat trei mari 
ocazii de gol. Jiul are jucători 
buni, care ne-au pus în difi
cultate, dar Albuț (portarul 
Gloriei n.r.) a fost foarte 
inspirat și și-a făcut datoria. 
Nu pot să zic că avem un 
start perfect de campionat. 
Este doar bun, pentru că tre
buie să rămânem modești și 
realiști”, a precizat Sabău.

- r Z v „ v i" z r.
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Deva (V.N.) - Etapa a XXI-a: vineri, 2 martie, Jiul - 
Gloria Bistrița; sâmbătă, 3 martie: Urzicem - Farul; FC 
Național - CFR Cluj; UTA - FC Argeș; U Craiova - Rapid; 
duminică, 4 martie: Pandurii - Poli lași; FC Vaslui - 
Steaua; Poli Timișoara - Dinamo; Ceahlăul - Oțelul.

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. Oțelul 20 9 3 8 27-34 30
8. FC Vaslui 20 8 5 7 26-30 29
9. UTA 20 7 4 9 17-20 25
10. Poli lași 20 6 7 7 23-27 25

• 11. U Craiova 20 6 7 7 22-33 25
12. Pandurii 20 6 5 9 15-22 23
13. Farul 20 5 7 8 21-22 22
14. Urziceni a o 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. Jiul 20 3 5 12 9-25 14
18. FC Național 20 3 5 12 ; 14-31 14

Vicecampioană națională
Deva (V.N.) - Recent, la București s-a 

desfășurat Campionatul Național de 
Atletism, juniori I, fete. într-o companie

Alexandra Alioani

selectă, cu reprezen
tante ale cluburilor 
școlare din țară, au 
concurat și sportive de 
la CNS Cetate Deva. 
Cel mai bun rezultat 1-ă 
obținut Alexandra 
Alioani, la pentatlon, 
cu cele 3397 de puncte 
ea situându-se pe locul 
II, devenind vicecam
pioană națională. Este 
a opta medalie câș
tigată de antrenoarea 
Laura Caia la campi
onatele naționale, din

care patru de argint. De asemenea, a rea
lizat un nou record personal. Iată și alte 
rezultate obținute de elevele antrenorului 
Mihai Luca: Mihaela Truțulescu, locul IV 
la 1500 m; Simona Giura, locurile VI la 
triplusalt și lungime; Grațiana Strava, locul 
VIII la 3000 m, Crina Chiorean, record per
sonal la 400 și 800 m.

Derbi hunedorean între 
Corvinul și Minerul

Deva (V.N.) - în Liga a Il-a 
de fotbal începe astăzi returul 
cu etapa a XVIII-a, etapă în 
care se întâlnesc și cele două 
echipe din județul nostru care 
activează în seria a Il-a. 
Așadar, în derbiul hunedore
an se întâlnesc Corvinul 2005 
Hunedoara și Minerul Lu
peni.

Hunedorenii îi au ca 
oaspeți pe ocupanții locului 
3 în clasament, despărțiți de 
locul doi doar de golaveraj. în 
tur „minerii” au format o 
echipă care a devenit re
velația seriei.

Așadar, antrenorul de la 
Corvinul, Titi Alexoi, nu este 
degeaba îngrijorat. Echipa sa

este pe locul 11, la șase 
puncte diferență de cei din 
Lupeni și are probleme de lot. 
Este vorba de faptul că în 
partida de astăzi nu poate 
miza decât pe 16 jucători, din 
care șase sunt juniori. 
„Adevărul este că nu putem 
să umplem foaia de joc. Vom 
lua o decizie după meci”, a 
spus Alexoi.

La rândul său, Dan Mă- 
năilă, tehnicianul „mineri
lor”, a spus că se confruntă 
cu mari probleme de efectiv. 
„Voi dezbrăca un portar și-i 
voi da sarcini de mjlocaș, 
pentru că altă soluție nu am. 
îmi trebuie 18 jucători pe foa
ia de joc”.

CJ de volei
Deva (V.N.) - La Liceul Teo

retic „Traian” Deva s-a des
fășurat recent Campionatul 
Județean Licee la volei, fete, 
la care au participat echipe de 
la următoarele instituții 
școlare: Colegiul Național 
„Decebal” Deva, Grupul Școlar 
„Mihai Viteazul” Vulcan, Co
legiul Național „Emanoil Goj- 
du” Hunedoara, Liceul Peda
gogic „Sabin Drăgoi” Deva, 
Grupul Școlar „Grigore Moi- 
sil” Deva și liceul gazdă. Iată 
rezultatele înregistrate: GȘ 
Vulcan - CN Hunedoara 0-2; 
Liceul „Traian” - GȘ Deva 2- 
0; CN Decebal - GȘ Vulcan 2- 
0; LP Deva - Liceul „Traian” 
0-2; CN Hunedoara - CN Dece
bal 0-2; GȘ Deva - LP Deva 1- 
2. în urma rezultatelor obți
nute, finala mică s-a disputat 
între Liceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi” Deva și CN „Emanoil 
Gojdu” Hunedoara. Au câști
gat devencele cu scorul de 2- 
0. în finala mare au ajns 
sportivele de la Liceul Teore
tic „Traian” și Colegiul Națio
nal „Decebal”. A câștigat echi
pa gazdă. Așadar, campioană 
județeană este ehipa de la 
„Traian”, care în perioada 9- 
11.03 va participa la faza inter
județeană de la Caransebeș.

FmAL/MGA 1 n-1 I
Deva (V.N.) - Programul etapei a 18-a, sâmbătă, 3 martie: C.F.R. Timișoara 
- Auxerre Lugoj; F.C. Bihor - F.C. Caracal; ISC Turzii - Building Vânju 
Mare; Dacia Mioveni - Unirea Dej; FC Corvinul ;20Q5 Hunedoara - Minerul 
Lupeni; Gaz Metan Mediaș - Poli II Timișoara; U. Cluj - F.C. Baia Mare; 
C.S.M. Rm. Vâlcea - F.C. Târgoviște; FCM Reșița - Apulum Alba lulia.
Clasament
1. U Cluj 17 11 5 1 27-11 38
2. Dacia 17 8 5 4 19-12 29
3. Minerul 17 9 2 6 21-17 29
4. FC Caracal 17 9 1 7 22-18 28
5. CS ISCT 17 7 6 4 17-14 27
6. CSM R. V. 17 8 2 7 19-17 26
7. FCM Reșița 17 7 4 6 21-14 25
8. FC Tîrqoviște 17 7 4 6 14-14 25
9. Apulum 17 6 6 5 1.3-13 24
10. CFR 17 7 3 7 19-24 24
11. Corvinul 17 5 8 4 26-18 23
12. Poli II T. 17 5 7 5 17-12 22
13. Gaz Metan 17 5 3 9 17-22 18
14. FC Bihor 17 4 6 7 18-24 18
15. Buildinq 17 4 5 8 10-15 17
16. FC B.M. 17 4 5 8 14-25 17
17. CS Auxerre 17 3 6 8 13-19 15
18 Unirea Dej 17 4 2 11 14-32 14

REGULAMENT: I a acest concurs nu pot 
participa angaiatn S.C Inform Media 
S.R.L si nici rudele acestora de gradele 
I si II txlragerea se va face în 30 mar
tie, ora 12, in mod aleator, din baza 
de date a abonatilor CL Toți cei care 
v<n sa asiste sunt așteptați la redacție. 
Relații suplimentare la tel. 21 1275, iht. 
KSOf'i.

srriuu

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci parte 
din familia Cuvântul 
Liber, ca jjj'JJl d (, iar 
noi te răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 martie 
poate să te desemneze 
chiar pe tine 
câștigătorul unui 
3;VI M'j’/ICÎI
i'dAX.'LL'
Fii Abonatul lunii 
Martie!
Cu CL, ai numai de ș 
câștigat!

mailto:cipriair.marinut@inforiiimedia.ro
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mcmrr Schuster agreat la Real Madrid• Fotbaliști uciși. Doi fotbaliști irakieni 
au fost uciși, vineri, în timp ce se antre
nau la Ramadi, a anunțat poliția locală, 
informează The Guardian, în ediția elec
tronică.
Cei doi, Mohammed Hamid, în vârstă de 
27 de ani, și Mohammed Mishaan (23 de 
ani), au fost împușcați mortal. Ei erau 
componenți ai echipei Ramadi FC.

Monopost
Paris (MF) - Noul mo

nopost al echipei Super 
Aguri-Honda, SA07, va 
fi prezentat în 14 mar
tie, cu două zile înainte 
de primele încercări li
bere de la Marele Pre
miu al Australiei, pri
mul GP al sezonului, 
informează AFP.

Bani 
împârțiți

Frankfurt (MF) - Fe
derația Germană de Fot
bal (DFB) și Liga Profe
sionistă de Fotbal (DFL) 
își vor împărți suma de 
106 milioane de euro 
provenind din încasă
rile rezultate în urma 
Cupei Mondiale din 
2006, acestea fiind de 155 
de milioane de euro 
înainte de impozitare.

Are 
valoare
București (MF) - Ata
cantul echipei 
Fiorentina, Adrian 
Mutu (foto), continuă 
să fie cel mai bun 
jucător din Serie A în 
urma notelor primite 
în principalele publi
cații din Italia. 
Mutu are o medie a 
notelor de 6,59, fiind 
urmat de Christian 
Doni (Atalanta Ber- 
gamo), cu 6,53, și de 
brazilianul Amauri 
(US Palermo), cu 
6,52. Internaționalul 
român se află în frun
tea stranierilor din 
Serie A și este inclus 
în echipa campiona
tului.

■ Actualul antrenor al 
echipei Getafe este pre
ferat de majoritatea supor
terilor cotizanți ai „albilor".

București (MF) - Tehni
cianul echipei Getafe, Bernd 
Schuster, este principalul can
didat pentru înlocuirea lui 
Fabio Capello, scrie, vineri, 
cotidianul AS, care notează că 
germanul este dorit de peste 
43 la sută din persoanele ches
tionate din rândul socios (su
porteri care plătesc o cotizație 
anuală) de la Real Madrid.

Potrivit AS, președintele 
Ramon Calderon a făcut un 
sondaj în rândul socios, la 
întâlnirile trimestriale, între- 
bareq fiind: „Pe cine consi
derați antrenorul ideal pentru 
sezonul viitor?”.

Schuster corespunde profilului 
dorit

Ziarul AS

Va sta pe tușă
București (MF) - Fotbalistul echipei Chelsea, 

John Terry, care a fost lovit în față în tim
pul finalei Cupei Ligii Angliei, va lipsi de la 
partida cu FC Porto, programată marți, în 
manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii

Bernd Schuster a fost votat 
de 43 la sută, fiind urmat de 
Jose Mourinho (25%), Rafael 
Benitez (18%), Vicente del 
Bosque (10%) și Michel (4%, 
actual antrenor al echipei a 
doua a clubului Real Madrid).

AS notează că oficialii de la 
Real Madrid susțin ideea 
aducerii lui Schuster, pentru 
a conduce viitorul proiect 
sportiv al clubului. „La Real 
Madrid se știe de dorința ger
manului de a se stabili cu fa

Campionilor.
cu Po^^^utm a campio

natului Angliei; —r......  .

Unul dintre jucătorii cu suflet 
mare este galezul Giggs

(Foto: EPA)

manovic, a fost amendat cu suma de 
500.000 de dedări, deoarece a mințit in 
privința unei accidentări care 11 va ține 
departe de teren aproximativ două luni. 
Sursa citată notează că Radmanovic a 
fost amendat pentru o Încălcare a con
tractului său, aceasta fiind una din cele 
mai mari amenzi impusă vreodată de o

Ș echipă din NBA unui jucător al său.

Și-a recunoscut greșeala
București (MF) - Fotbalistul 

echipei Liverpool, Craig Bel- 
lamy, a recunoscut că și-a 
pierdut controlul în urmă cu 
zece zile în cantonamentul 
din Portugalia, unde a avut 
un conflict cu coechipierul 
său, John Ame Riise, inciden
tul pornind de la refuzul hor- 
vegianului de a cânta într-un 
bar de karaoke.

„Totul a început când par
ticipam cu toții la karaoke. 
Eu am cântat o singură me
lodie: «Red, red wine» de la 
UB40. Am făcut-o pentru că 
Jerzy Dudek bea în acel mo
ment vin roșu. A fost o pros
tie. Mulți dintre ceilalți băieți

rotK EPA)

Neamțul pare favorit pentru preluarea băncii tehnice a formației „galactice'

milia în capitală și de aceea 
și-a cumpărat o casă aici. 
Schuster corespunde profilu
lui dorit: tânăr, cu personali
tate și dispus să facă o dras
tică ordine în vestiar”, scrie 
AS.

Publicația spaniolă notează 
că directorul sportiv al Real
ului, Pedrag Mijatovici, inten
ționează să discute cu ger
manul duminică, chiar dacă

își donează salariul pe oii
—“ •'•a:- Â.in.rr» rwnlsri ■t’in . ■ WFI .ĂtnfilM-

București (MF) - Mai mulți
fotbaliști, intre care se numă
ră Ryan Giggs și Gary Ne- 
ville, de la Manchester Uni
ted, și tehnicieni, precum 
Alex Ferguson, vor dona sa
lariul pe o zi asistentelor, în 
cadrul unei campanii numite 
„Mayday for nurses” (Ajutor 
pentru asistente).

Jucătorii care și-au dat 
acordul să doneze salariul 
pentru acțiunea din 13 mai 
sunt: Ryan Giggs (Manchester 
United), Gary Neville (Man
chester United), Paul Robin- 
son (Tottenham Hotspur), Jer- 
maine Defoe (Tottenham Hot
spur), Kevin Noian (Bolton 

au vrut ca Riise să se ridice 
să cânte, pentru că nu venise 
la cină. Am încercat și eu să 
îl conving să se ridice. Atunci 
nu m-a deranjat prea tare 
refuzul său, astfel că ta-am 
așezat la loc. Dar lui nu i-a 
convenit situația și mi-a spus 
acest lucru”, a explicat Bel- 
lamy.

Craig Bellamy a precizat că 
situația s-a calmat la barul de 
karaoke, dar în drum spre ho
tel și-a pierdut controlul. 
„Când mergeam spre hotel 
împreună cu Steve Finnan 
mi-am pierdut controlul pen
tru câteva secunde. Am mers, 
l-am confruntat pe Ginger și 

președintele clubului Getafe, 
Angel Torres, a afirmat că 
„dacă Mijatovici rămâne di
rector sportiv, Schuster nu va 
antrena Real-ul”.

De asemenea, madrilenii l-ar 
dori și pe Jose Mourinho, 
care ar putea pleca de la Chel
sea și care este cunoscut pen
tru faptul că este un tehni
cian „anti Barcelona”.

„Există însă și o a treia

Wanderers), Nigel Reo-Coker exemplul; „Mama meajsâi'aȚ 
asistentă și știu cât de mtSft(West Ham), Alan Stubbs 

(Everton), David James (Port- 
smouth), Ashley Young (Wat- 
ford), Micah Richards (Man
chester City).

Pentru aceeași acțiune, s-au 
înscris tehnicienii Alex Fer
guson (Manchester United), 
Sam Allardyce (Bolton Wan
derers), Glenn Roeder (New- 
castle), precum și alte per
sonalități precum Gianluca 
Vialli, Freddy Shephard, Grae- 
me le Saux și Jamie Redknapp.

Căpitanul echipei West 
Ham United, Nigel Reo-Coker, 
și-a exprimat speranța că și 
alți fotbaliști îi vor urma 

i-am spus: «Nu mai face asta 
în fața jucătorilor». Cam asta 
a fost. Nu doream să fac scan
dal în fața tuturor. Doar 
voiam să vorbesc cu el între 
patru ochi. John a reacționat 
foarte bine. în dimineața 
următoare, ne antrenam îm
preună. Acum nu mai sunt 
probleme între noi”, a adău
gat jucătorul.

Bellamy joacă pentru Li
verpool, marți, în Liga Cam
pionilor, cu FC Barcelona, în 
manșa retur a optimilor de 
finală, într-un meci transmis 
de Pro TV.

în tur, Liverpool a câștigat 
cu scorul de 2-1.

Cel mai bun african
Acera (MF) - Atacantul ivo- 

rian al echipei Chelsea, Di- 
dier Drogba, a fost ales, la 
Acera, cel mai bun jucător afri
can al anului 2006, a anunțat 
Confederația Africană de Fotbal.

Drogba, care a jucat cu 
naționala Coastei de Fildeș în 
finala CAN-2006, pierdută la 
penaltiun, și a participat la 
Cupa Mondială, a fost prefe

alternativă, adnewagi Ra
fael Benitez,• ăp^ial 
de grupul directorului gene
ral executiv^&WSWIȘSpSan- 
chez.

Trecutul său la Real, eele 
șapte titluri în trei ani (mt|d 
este trofeul Ligii Campioni
lor) și posibilitatea eliminării 
Barcelonei din Liga Campi
onilor joacă în favoarea sa;’., 
susține AS.

trebuia să muncească. Știu 
cât de grea este viața asisd 
tentelor”, a spus Reo-CokeY. "

Fotbaliștii importanți din 
Premiership pot câștiga peste 
100.000 de lire sterline pe săp
tămână, în timp ce salariul 
mediu anual al unei asistente 
este de 21.000 de lire sterline.

Inițiatoarea campaniei, No- 
reena Hertz, a afirmat că spe
ră să îi atragă în acțiune pe 
toți cei 556 de fotbaliști din 
Premiership, precum și pe 
antrenori, comentatori și cei
lalți oameni implicați în fot
bal.

Bellamy (FC Liverpool) a dat. 
explicații pentru conflictul av«| 

cu Riise (Foto:

rat atacantului echipei FC 
Barcelona, Samuel Eto'o, deja 
premiat de trei ori (2003, 2004, 
2005), și mijlocașului ghanez, 
Michael Essien.

Ivorianul, In vârstă de 58 
de ani, a marcat de două ori 
în finala Cupei Ligii Anglipi 
cu Arsenal, scor 2-1 și a câș
tigat cu Chelsea campionatul 
Angliei in 2005 și 3006. 1
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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 
proprie). Felicitările pot fi votata atât pe «ninM.haon.ra, cât și prin 
intermediul taloanelor apărute în ziar în perioada 1 - S martia, comple
tate 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 «nnv.huon.rol în 
7 martie Cuvântul Liber va da mici premii atât câștigătorilor, cât și 
mamelor lor. Succes!
-----------------  
[ Nume-------
i Adresa......
! Localitatea i

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

Ri Felicitările și fotografiile câștigătorilor vor fi incluse atât în
/'df cit. Deportai Informații suplimentare la tel.0254/ 21 1 275, int. 8806.

IMÎP COVACI‘JBJL

Vând ap. 2 camere (03)
• zona centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel, 0746/779288. (A8)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0786/158.483. (A10)
• Brad, senddecsmandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0786/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane. 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,078&/15&483. (A10)
• Brad, modBcat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modfficate, living. balcon inchis, gresie,
preț negociabil, zonă centrală telefon 
0254/613366,0 1/0 0/88/158.483.(4-

Cumpăr ap.2 camere (04)

• isgcnt, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• exdus parter, în Deva, zona Dacia, Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796.(Al)
• 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, 
Kogălniceanu, piață se oferă preț bun, plata 
imediat, cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
n’40/535095. <A4'

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, centrală termică termopane, 
gresie + faianță totul nou, st 90 mp, balcon 
închis, zona Progresul, preț 1,780 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Deva zonă bună et 1, balcon, centrală 
termică parchet îmbunătățit preț 154.000' ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, 
garaj, boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică 
termopane, gresie, faianță, 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat, 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld, neg, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• 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 și bucătărie modificate, centrală 
termică termopane, balcon, parchet, gresie, 
faianță amenajat și igienizat recent, zona 
Decebal, preț 160.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,232808. (A4) 

Vând case, vile (13)

Vând ap. 5,6 camere (09)

j • te btectele noi, decomandate, 2 băi centrală 
termică termopan, parchet, țresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau la schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• dec, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• circuit, etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei. neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări. Aleea Păcii, Gojdu, preț 160.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona împăratul Traian. 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT. garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg, 
tel. 0745/786578. (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, telefon 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, zonă centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad,zonă centrală 2băi. îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613366. 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu. 135X00 ron până la 
230.000 ron, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona Regresul, et. 3/4, balcon 
mare, 2 băi, 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)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital, ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot 
parchet, 2 băi amenajate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275.0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi preț 55.000 euro negociabil, tel.. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu. cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție 
deosebită accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• et 1, dec., 2 balcoane. CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5) -

. • dec, etaj 1, centrală termică oroprie, geamuri 
termopan. §âfâj 6tOloc,*Miăna’N6F0ffiBiț' 
preț 80.000 euro, neg, tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• etaj 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 553)00 
euro. neg, tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• ta 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 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003.(A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)

• urgent, Deva, scară interioară amenajat occi- 
. dental, centrală termică garaj, 150 mp, deosebit, 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• zonal Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. f A»

• casă in Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență, în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• casă, in Simeria, 95.000 euro, toate utilitățile, 
teren aferent 1026 mp; corp 1 - 4 camere; corp 2
■ 2 camere, garaj. Tel. 0788/507819. (T)
• Deva, Gh. Lazăr, nr. 26,2 camere de 6/6 m, 
bucătărie, hol, baie, cămară, terasă, boxă 
pivniță, magazie, garaj, curte, grădină 750 mp, 
negociabil. Tel. 260526. (T)
• 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. CD

•ta 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, baie, bucătărie, 
boxă garaj, apă gaz, canalizare, curte betonată, 
preț 81.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
■ 3 camere, 2 holuri, baie, 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 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară, garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugâreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Shnerla, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
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ficare la Incul de muncă. Dar mă 
bucur Bă o spun - aceasta lipsă de 
experiență a fost BnpUztia cu succes 
de entuziasmul eclfipei pe oaze am 
format-a gi alături de care am reușit 
să ne fecen tmnoscufi In Deva. Iar al

Ififsta nora

.... - X
v * 1 2 L.._J

AICI POATE 
FI RECLAMA 

TA!

Garant Consulting
11 ani de experiență

*•** 9JfvtcorJwtM69.de
AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVESTDeva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

Tel. 215800,215151, 
0722/297610.0745/630316

LIDER IMOBILIAR
A TESTA T SI LICENȚIA T

Deva, bd. kiliu Maniu. bl.CI, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.
www.prinM»-«nvest.ro

(72313)

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scwt tm^l .

• argint, cantori 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130000 lei. Tel. 223336. CD
• dicanandate, Bre* + faianță, st 55 mp, 
balcon închis, termopane, et 3, zona Romstal, 
preț 45.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418 
(Al)
• drcomandate, rantoridri, balcon închis, et 3. 
Bulevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780 (Al)
• feraunilite, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022 0726/316798 (Al)
• Mtoantad, dec, centrală termică, gresie, 
'"tafiță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă

ZHL preț 32J000 euro, tel. 221712 0724/305661.
W)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec, centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712,

■ 0724/305661. (A2)
/•Dacia, ataf intermediar, balcon, centrală 

termică, gresie, faianță, preț 100000 RON, tel. 
2217120724/305661. (A2)
• aena Metal, et.2, semidec, faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat preț 
130.000 RON, neg, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zaadlrasai, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță, termopane, 
CT. preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Wnmdul et 4, dec, balcon, CT parchet 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• dec, perchat faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024, CA3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat 
mobilat ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1200 mld., neg, tel. 0742/290024. (A3)
• dradt |p«dfe faianță, parchet .balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent «pertanwd 2 camere decomandate, 
56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine 
întreținut, contorizări, preț 130.000 ron nego
ciabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartanente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață, ambele 
cu centrală termică, bucătărie modificată 
parchet ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• M mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet gresie,- faianță bucătărie mare, debara 
cămară hol central, tară modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• toarta avanbdaa, 60 mp, zona Eminescu, etaj 
bun, modificări, bucătărie mare, cu balcon mare 
închis, centrală termică parchet gresie, faianță 
preț 130.000 ron neaociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• cantratt termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț l25.000 lei, neg, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje, 
Micro 18 preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

Fh contorizări, parchet, repartitoare, balcon, 
Jffeea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• dat, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• bafcon IncNa, beci, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei teL 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• raia Rață 2 camere decomandate, modficat, 
Evingmare,CT cu telecomandă termopaneeta. 
mobilat și utilat preț 160000 Ron, neg. teL 
0745/786578. (A8)
• aaaa Zraflresca, 2 camere, circuit gresie, 
faianță temiopane, parchet balcon tadîs, 
fctsnos, contorizări. preț 110,000 Ron, neg, tet 
0745/7865781 (AB)
• Mnan Anratat 2 camere, bucătărie; baie, gaz
2 focui, repartitoare, parchet preț HM Ron. 
teLB746779QBB.(AS)
• aran tefe 2 camere CT. parchet peste, pr^ 
«8 ton. teL tMVTHM (AC

• Brad și 2 ha teren, zona Dealu Mare, Vălișoara, 
preț negociabil, telefon 0254/613366. 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil,

. telefon 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (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. 
Tudorănești, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

tine
ta.*»**

---------------------------------------- _■ 
fostÎncrederea ostranifor. Spân acta 
pentru că, ta rmtqwi» fa care pțni 
Ia acea dată na mai rrirtare cineva 
tara ai ofere acest am-victa de inter- 
mediere, In relația vflmHnr 
raimpfiijfltor, a trebuit i* expiic&m 
cltențlkir roiul nostru In fliaflșin'arrii 
unei tranzacții^ imobiliare, ^ra 
aatirttoțfa și i afli < «orația, a ittea 
și a ediipei ca care iocres, pot epone 
cA am reoșit să satiabcem cerârile 
riiwntflnr noștri

- Șl care ar fi acest rtă?
■ Pentru a Încheia o tranzacție 

imobiliară, trebuie parcurse mut 
multe etape. Primiri pas sete .identi
ficarea" pntențtnhilnl client 
(vânzător, cumpărător Bau chiriaș), 
precum și a necesităților acestuia, 
dasificate ta fimcfie de loraffiate, 
zonă, b ■ de imobil sau pceț. Urmează 
prezentarea imobilelor debite spre 
vănrare Bau tadtidere aflate Iii te™ 
de dote a agenției!

O dală ce agenții noștri au reușit 
să stabilească un consens Intre cele 
două părți implicate ta tranzacție, 
urmează verificarea, de dtre biroul 
notadal cu care colaborăm, a actdor 
necesare tranractiel (act de propri 
etate, atlevedntS fiscală etc.). Ultimul 
pas este, desigur, încheierea 
tranzacțleL

casă 5 camere, anexe, tawv apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613366,078EIW0A90. (A10)
• Brad, raă, grădină și 2 ha teren, zona Hoțești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040490. 
(A16)

• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie,
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere. 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)

■ Avem o echipă de agenți imobi
liari care, datorită experienței 
acamdate de-e lungul HnHor, pot 
răspunde diverselor aoljclKri ele 
dienților. AstfeL flraimwă» Chifor 
Viorica fi Kirkoșa Anomalia au 10 
ani fi respectiv 7 ani vechime Iii 
acest domeniu.

De asemenea Plriea Alex (5 ani), 
niencu Rodica (4 ani), HnHonn 
Crtotitm (3 ani) fi VaaDnlcttic Sena

oare !*i 
cadrul agtotțieL

activitatea ta

9JfvtcorJwtM69.de
nvest.ro
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Complexul Hotelier 
Lowe Sântuhalm

Organizează pentru doamne și domnișoare, cu ocazia 
zilei de 8 MARTIE, o dupâ-amiază minunată la 
restaurantul din incinta hotelului, in compania muzicii 
retro și a meniului bavarez.

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!
Relații ți rezervări la tel: 0254/210935; 0254/210932; 0254/569163. a

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest 

A2 - Garant Consulting 

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A1O - Liliacul Multicom

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă, 
posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, paraj, ST-2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
7Ș8/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
■ urgem, oi grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

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

ÎMPREUNA in aface

COLMACO covoare Cisnâdic |
«m/I - DEVA

Rd. 1 Decembrie 20 A 
< centrul vechi t
0254211215

Luni-Vinert 10.00-18.00
SlmMti 10.00-13.00

OI I R11 s|’H I\l I :!! I
DEPOZIT MAGAZIN

DEVA ST—, A ROSE1T Ni 2 t.xAN'-’A T~

• DOAR 2 LE C OS'A ORICE PRODUS j?
i r? ERA C A M ÎNȚESE C Q N D - - A \ j

• MOCHETA ir/PO^T BELGIA PESTE 2u L'OCE_E 
PREȚ DE LA 4 LA 12 LEI . MP.

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele,» 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

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 peslune taristicA ți 
agroturistlcă

• Manager tn turism
~~ înscrieri zilnic, între orele 9-16, 

liiiâEilliaiSi pftna la data de: 20.03.2007

Mmm-contnctr Mnn> Bdul 33 Decembrie Nr. 37 »

CONVOCARE
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAOR
DINARE A ACȚIONARILOR SC ORĂȘTIETRANS SA 

Administratorul unic al Societății Comerciale ORĂȘTIETRANS SA convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 03.04.2007, oră 
10.00, la sediul societății din Orâștie, Str. Unirii, nr. 76, jud Hunedoara, 
pentru toți deținătorii de acțiuni nominative înscriși în registrul acționarilor, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării de active ale societății.

2. Diverse.
In cazul neîntrunlril cvorumului prevăzut de lege, ședința Adunării 

Generale Extraordinare va avea loc In data de 04.04.2007, la ora 10, la sediul 
societății, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii își vor exercita dreptul la vot în cadrul Adunării Generale 
proporțional cu numărul acțiunilor deținute.

Reprezentarea acționarilor va putea fi făcută în baza unei împuterni- 
ciri/procuri originale acordate pentru această adunare generală, depusă la 
sediul societății cu 48 de ore înaintea desfășurării acesteia.

(82821)

Vând case la țară (17)

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

• casă formată din 2 corpuri șl anexe, toeâ 
septică, apă, ou, curant ai famrite afe
rente 70 ari el 21 ari piifaț ki MfaBNMt 
comuna Solmus, nr. 34 Tal 5725/511037. 
(7/14)3)

• cată in satul Bretea Mureșană, teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. CD
e la 14 km de Deva, 3 nivele * garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, 80.000 euro, 
tel.Oî- -4. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, zână ultracentrală, 27 mp, [ 
balcon închis, proaspăt zugrăvită, ușă i 
metalică preț 51.900 lei. TeL 0722/281322 i 
(8/27.02)

• iwMk. zona Goidu. oret
75 ron. teL 074Q/210780L (A1)

• hhMk, caaimtaM et I zona hdu Maniu, 
(gării), Deva, preț 804)00 ron, tel 0746/639022, 
0726/316798 (Al)
• o conuri, baie, ttrmopan, parchet faianță, 
gresie, repartitoare, zona Goidu. preț 47.000 RON, 
ne», teL 0741/15M0L 2Z75C, seara. (A2)
• fac, taacâăârita baie, Hanță gresie, balcon, I 
artorizări. zona M.Emmescu preț 63000 RON. I 
UOMl/BMaLBBQ. seva. UZI
• ana ta Enescu, suprafață mart, preț 1004DO 
RON, neg. tel 0741/154401. 2Z75C, seva. (A2)
• fac, paratei bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Băkescu, preț 110400 
RON. tel 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucâââric baie, balcon, suprafață35 mp, 
zona Bd. Decebal preț 80400 ron, neg. tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Bade aL A semidec, s=26 mp, baie, 
bucătărie balcon închis, contorizări, preț 59400 
RON, teL 0745/367893. (A2)
• hm 22 Decembrie dec. etl/8 s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane preț 
115400 RON, teL 074/367883. (A2)
• uqent auridec, parchet, gresie faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii. tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• isgmL semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et Intermediar, 
zona Dacia st=32 mp, preț 670 mii. tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• 1 cameră, zona Dorobanți, decomandate, 40 
mp, pu centrală termică, bcxă la demisei, 
parchet gresie, faianță, se dă mobilat și utilat, 
preț 120.000 ren negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Goidu, semldecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet ocupabllă 
imediat, ■ urgent ■ preț 68000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Goidu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă, 30 mp, contorizări, 
gaz i focuri, apometre, parchet, preț 76.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță, bine întreținută, preț 
31500 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dac. apometre, faianță, bucătărie mărită, 
zonă liniștită, Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, compusă din hol, cameră, bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță, parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• fa luz, complet mobilată și utilată, totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală, preț 
40400 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, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324 (A7)
• zbm Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0746/16344& 206003. (A7)
• Dada, parte, cu balcon închis, contorizări, 
g faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0746/164633,206003. (A7)
e ta cantata dec, etaj 3, fără îmbunătățiri, liber, 
preț86400 lei neg, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• ■■nat, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg, teL 0745/786578 (A8)
• mm Docta, 1 cameră, baie, parchet, marmură, 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ren, neg, 
tel 0746/779288 (A8)
o hm Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. 
(AS)
• hm Dorobanți bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst sanitare noi, se 
poete vinde mobilată, preț 25400 euro, tel. 
0746/779288(48)
• Brad, vând garsoniere, conf. 1, zona peste 
Luncoi, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/04049" 0788/158.^ /A10' 

Cumpăr garsoniere (20)

o toarto.iagent garsonieră în Deva, zona: Dacia, 
Gojdu, Progresu, Decebal, se oferă preț bun, de 
la 60400 ron, până la 100.000 ron, plata imediat, 
cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 

'40/535095. r A4) 

Vând terenuri (21)

e fpădkiâln Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile, informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• loc fa casă, Hunedoara - Hășdat, 3500 mp, fs 
21 m, apă, gaz, ourent loc drept, zonă liniștită, 
preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372, 
CD
• parcelă5800 mp, pe dealul Bejan, teren arabil 
3000 mp, în Sântuhalm, pădure salcâm 1 ha, în 
satul Lunca, comuna Băița, preț negociabil. Tel. 
213053. (T)
• zona Trident (lângă casa galbenă), 1500 mp, 
50 euro mp, toate utilitățile. Tel. 0727/266720, 
0744/896777. (T)
• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)

parte a unei corporații internaționale mase-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

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

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri In funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv șl competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactațl-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, lnt. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga, 

teL 0720/400441,
E-mail: camelia.g5^a®lnformmedia.ro

(32135)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare

GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Muncii, Solidarității 
Sociale $1 Familiei

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
organizează la DEVA următoarele cursuri^ 

MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI
BAZAT PE NOI TEHNOLOGII DE 
COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE

Proiectul este finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin 
Programul Phare 2004 - Coeziune Economică și Socială - 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului 

Uman
Grupurile țintă:

■ Toate nivelurile manageriale de IMM-uri 
înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din DEVA, STR. 

22 DECEMBRIE, NR. 37A
TELEFOANE: 213915, 214718, 0744/524480 ș 

Pentru mai multe informații despre relațiile dintre România g 
și Uniunea Europeană, vizitează:

wwtiv.infoeuropa.ro

• zoi» Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro. neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, 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 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească, st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688.  (A5)
• st= 17.000 mp, la lkm de Simeria. în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688 (A5)
• intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• intravilan, la DN7,st 3041mp,fs 90 m, cu nr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Lună, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag , 6 ha. zona Blăjenl, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 0J> 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- 
Crișcior, lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în sat
Dudești (Dealu Mare), preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10) .
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad,03 ha+pădure pentru construcție, case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A101

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

Vând locuri de veci (23)

• cavou 2 persoane, loc central, dimii 
preț negociabil. Tel. 2119314 (T)

• Hunedoara, str. Viorele, bl S, tupnăd 
100 mp, amenajai apă, gaz, centa£ 
termică, uși șl ferestre ttrmopan, preț 
negodaML Tel 0744501244 (13/2742)

Vând spații comerciale (25)

• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat 
intrare stradă funcționabil, ocupabil imed 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 45 mp, Deva, zonă centrală preț 150000 r 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Deva, 32 mp, parter, amenajat cu intri 
stradă funcționabil, ocupabil imediat, 281 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri 2 CT, grup soc 
sală de ședință poduri rulante, cale fera 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț ne 
Ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st= 
mp, grup social, termopane, intrare din ștra 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, l 
0742/290024,232060. (A3)

• spațiu amenajat ca firmă și te, 
construcție pe spațiu, 1118 mp, centNrT 
Certeju de Sus, preț 20.000 euro, negocianS 
Relații tel. 0744/599521. (4/26.02)

• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, gr 
sanita. oreț 15.000 euro, teL un»/«tem (A8)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilați 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefo 
0254/613366,0788/040.490,078a,. 3 183. (A10)

imobile chirii (29)

• spațiu 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)

• asociație de locatari Deva, l. Maniu, bl. 13 
închiriază spațiu la parter, 14 mp, pretabil gara 
auto pentru mașină de dimensiuni mici, birot 
sau alte activități fără zgomot Tel. 0751/096919 
(1/21.02)
• caut pentru închiriat spațiu de depozitare 
minim 300 mp, cu acces pentru TIR, în Deva sau 
Hunedoara. Tel. 0744/181677.

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

• ofer urgent apartament 2 camere, contorizări, 
mobilat, Deva, ultracentral. Tel. 0722/779379. 
(9/2.03)

• SC Orion Comlmpex SRL Brad IncNriazâ 
hală industrială situată In Brad, Sta. UoțBor, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajata, 
acces din DN, parcare. TeL 0728/075054 
0729/942066.(10/14)3)

sc oKĂfnsnuas sa onAșne,
cu sediul tn Orăftle, Str. Unirii, nr, 76, Jud Hunedoara, convoacă AtfăMHSreO 

Ctntrali a Acționarilor m date de 16.03.2007, ore 12.00, le sxh 
societății, cu următoarea ordine de z/.1

...... „„.„E.m.u, ,^.r„

1. Prezenteree situației economlco-flnanclare e societății pe anul 2006.
2. Aprobarea bilanțului contabil fl a contului de profit fl pierderi pe anul2006.
3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori.
4. Diverse.

(82820)

<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

Vă preocupă sănătatea dumneavoastră 
și a celorlalți?

Sunteți adopții unui stil de viață normal? 
Vă doriți o afacere do succes?

UFE-CARE vă invită marți, 6 martie, ora 
17.00, la Restaurantul HEAVEN să aflați 

cum vă îmbogățiți viața NATURAL
V «2S77>y

a%25c2%25aelnformmedia.ro
wwtiv.infoeuropa.ro
nr.de


sâmbătă. 3 martie 2007 tren» MICA PUBLICITATE /11

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

Corector
pentru punctul de lucru din Deva

W Condiții: 
” «ahcnk/c• 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 și disponibilitate la program de lucru 

fexibil;
• cunoașterea limbii engleze (constituie avantaj).

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

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 
ACȚIONARILOR SC SARGEȚIA FOREST SA

Administratorul unic al SC SARGEȚIA FOREST SA - societate de tip închis, cu sediul 
in Orâștie, Str. Gării, nr. 3, jud. Hunedoara (J20/1224/1994; CUI 6146243), convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.04.2007, ora 11.00, la sediul 
societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 
02.04.2007, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2006, a rapor
tului administratorului și raportul societății care îndeplinește atribuțiile comisiei de 
cenzori. Supunerea spre aprobare a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2006.

2. Supunerea spre aprobare a descărcării de gestiune a administratorului pentru 
activitatea desfășurată în anul 2006.

3. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul 
financiar aferent anului 2007.

4. Supunerea spre aprobare a remunerației administratorului societății.
5. Supunerea spre aprobare a listei conținând propunerile de casare a unor 

mijloace fixe.
In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data sus-menționată, Adunarea 

Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 12.04.2007, la aceeași oră și în 
același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute la sediul societății.

După completarea și semnarea procurilor, un exemplar în original aJ acesteia se va 
depune până cel târziu 09.04.2007, la sediul societății.

Accesul acționarilor în sală se va face pe baza actului de identitate și a procurii 
speciale de reprezentare (în cazul persoanelor împuternicite).

(82818)

f
??Z564004.(Al) 
aW5 mp, preț 15 e o/mp, 
1)'

• Deva, 20 mp, zona Piața. 250 euro/lună, tel. 

tel’ 0740/210780.

• 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 
ÎL, Sojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060.

: (A3)
• garionleră, dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță, 

„ gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
< tei. 0742/290024,232060. (A3) 
î’ _ • zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 

tot, tâmplărie 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)
• zona Micul Dallas, s=25O mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 

, tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (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 Mram, 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 tic. Auto, s=16 mp. încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

Imobile schimb (30)

• garsonieră, confort 1, zona Teatru Hunedoara, 
cu apartament 2 ■ 3 camere, exclus Micro 5/2,6, 
7, ofer diferență. Tel. 0726/219741,0726/042363. 
CT)

Auto românești (36)

• vând „Frumoasa americană”, sarcina 
utilă 3 tone, cu prelată, ITP la zi, stare 
perfectă de funcționare. Tel 0721/239364, 
744664. (10/27.02)

• vând /dezmembrez autospecială RABA 
10215, sarcina utilă 8 tone, stare perfectă 
de funcționare. TeL 0721/239364, 744664. 
(10/27X2)

Auto străine (37)

• vând Matiz, toate extrasele, al 2002, 
61X00 km, preț 4500 euro, negociabil. TeL 
0788/045115.(3/27.02)

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAOR
DINARE A ACȚIONARILOR SC SARGEȚIA FOREST SA

Administratorul unic al SC SARGEțIA FOREST SA - societate de tip închis, cu 
sediul în Orăștie, Str. Gării, nr. 3, jud. Hunedoara (J20/1224/1994; CUI 6146243), 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor in data de 11 04.2007, ora 
12.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la 
data de referință 02,04,2007, cu următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a majorării capitalului social al SC SARGEȚIA FOREST SA 
cu suma de 500,000 RON (de la 398.465 RON la 898.465 RON), respectiv cu un număr 
de 200.000 acțiuni, cu valoare nominală de 2,5 RON, flecare, în schimbul unor noi apor
turi în numerar.

2. Supunerea spre aprobare, în conformitate cu prevederile art. 211 din Legea nr. 31/ 
1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ;l completările ulte
rioare, a acordării unui termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României - Partea a IV-a a hotărârii AGEA privind majorarea capitalului social, pentru 
exercitarea dreptului de preferință a tuturor acționarilor.

3. Supunerea spre aprobare a modificării structurii acțfonariatulul după expirarea 
termenului precizat la pct. 2 de pe ordinea de zi.

4. Supunerea spre aprobare a reactualizării actelor constitutive ale societății, cu toate 
modificările aduse până acum acestora, și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Hunedoara, având ki vedere totodată ți modificările aduse la Legea 
nr 31/1990 privind societățile comeroaie. reouMcatâ de Legea nr. 441/2006

1r> cazul In care cvorumul necesar nu se va ntru-v la data sus-menționată, Aduna'ea 

Generala Extraordinară a Acționari» se va țne la dau de 12 04 2007, la aceeași oră ți 
în acelați loc. cu aceeași ordne de zi

Documentele ți materialele nfomiove -etentaant u Bnjbieiiiele incluse pe ordinea 
de zi. precum ți formularele de procuri speciale pa 9 la sediul societății

După completarea ți semnarea proorăor j- eenUer h oricât al acesteia se va 
depune până cei târziu 0904.2007 e ledu «amăgi

Accesul acponarior h sală se va faci pe aodu de ^encute ți a procuri 
specule de reprezentare fri cazxi penoeneor hoarnoe

3B£-

SC CONTAUDIT EVALEX SRL, cu sediul în Deva, str. Avram lancu, 

bl H3, parter, în calitate de lichidator al SC UMIROM SA, cu sediul în 
Petroșani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 (dos. nr. 689/2005 Tribunalul 
Hunedoara), anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri, 
proprietatea debitoarei SC UMIROM SA Petroșani: laminate, materiale, 
deșeuri, producție neterminată ți produse finite, ciocan matrifor, conform 
listelor care pot fi studiate la sediul lichidatorului sau la sediul debitoarei.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise în caietele de 
sarcini, care pot fi achiziționate de la lichidator. Fiecare poziție înscrisă 
în caietul de sarcini se vinde integral.

Prețurile înscrise în caietul de sarcini nu conțin TVA.
Licitația va avea loc în xiua de 07.03.2007, ora 10.00, la sediul 

debitoarei din Petroșani, Str. 1 Decembrie, nr.l.în caz de neadjudecare, 
licitația se va relua la 14.03.2007, 21.03.2007, 28.03.2007, 
04.04.2007,11.04.2007,18.04.2007, în același loc, 1a aceeași oră si în 
aceleași condiții.

Ofertanții sunt obligați să depună, până la termenul de vânzare, o 
garanție de 10% din prețul de la care începe licitația.

Informații la tel.: 0254/233081, 0723/154641, între orele 09-15.

(83127)

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

• vând Renault Laguna li, af 2001, motor 1,9 DCi, 
extrase full, 105.000 km, toate taxele plătite la zi, 
ireproșabil. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2001, recent 
adus, 60.000 km, impecabil, 4400 euro, nego
ciabil. Tel. 0723/455092,711063. (T)

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară Citroen C25, D 1400, 
sarcină utilă 13 tone, stare de funcționare. 
Tel. 0721/239364.744664. (10/2732)

Camioane, remorci (39)

• vând autospecială furgon izoterm frig 
DAF Euro 3, af 2004, capacitate 25 tone, 
sarcină utilă 12,5 tone, stare perfectă, 
licență transport internațional, preț nego
ciabil. Tel. 0744/561244. (13/27.02)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara pentru transport materiale de 
construcții, miniexcavator 3,5 tone, cupe și 
picon. Tel. 0748/932411,0788/831918. (T)

• vând șlaif tâmplăriș, mptor 5.5 kw JjOi 
-ture,forjă.Tei./726/73Q213 (15/2,7.02) ,

Mobilier și interioare (47)

• Up, bUMecâ mare, bibliotecă mică, 4 
fotolii. 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439. (T)
• urgent și foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)
• uși stejar, șeminee, placaje piatră naturală 
parchet esențe superioare, gresie trafic intens, 
faianță înaltă calitate. Tel. 0728/122559. (T)

• vând dormitor sculptat deosebit, oglinzi 
cristaL set canapele piele Italia. TeL 
0720/948386. (4/2032)

• vând urgent mobilă bucătărie, albă 
suspendată, mască chiuvetă lemn masiv, 
servantă mahon, birou, mobilă hol, bibliotecă 
copii, lustră mochetă. Tel. 218084,0722/586808, 
0724/643045. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

Materiale de construcții (53)

e vând bile (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 4,5 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 
4,5 m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă cu 
toc, dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)
evând dlstanțleri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)

Bijuterii (54)

• vâr™ 360 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 frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă cadă fontă centrală Bosch tiraj normal. 
Tel. 0746/053955. (T)
e vând urgent aragaz, combină frigorifică 
mașină automată, calculator, combină 
muzicală mașină ae cusut electrică Singer, 
mașină de cusut Monică chitară tocuri duble 
CU geamuri; 218084,0722/586808.0724/643045.  
(T)

Plante și animale (57)

e vând 25 oi cu miei, satul Ghergheș, comuna
Cârjiți, nr. 66. (T)

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

Altele (61)
• vând dopul pentru scaune. Tel. 0723/227569. 
CT)

Pierderi (62)

• phrrtat omet asigurări sănătate pe numele 
Tănasie Roxana Ioana. Se declară nul. (1/2.03)
• ptadut conul contabil autorizat nr. 4315/1995 
pe numele Iordan Mana. Se declară nul. (7/2.03)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie curată serioasă sănătoasă 
46-55 de ani, fără oHgațfl, pentru kigrijliea 
unul copil de 9 lunL In Deva, permanent 
Ofer cameră separată masă remunerație 
negociabilă TeL 0723/33349B, 0723/980535, 
0254/221035.(9/2632)

• caut femele pentru îngrijit copil de 3 ani, 
fără obligații, de preferință fost cadru 
didactic. Tel. 0740/015402. (8/2.03)

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

Prestări servicii (72)

• vând stație amplificare, stație amplificare 
auto, fax, copiator HP cu jet cerneală deck 
Onkyo și airbag Opel Astra 1, boxe Sony. Tel. 
0723/455092,711063. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• efectuez lucrări în domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)
• mamă a 2 copii, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
■ vând rochii și compleuri de seară cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 ■ 46. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

e angajăm șofer cat. B, C, cu atestat (analize 
medicale necesare) pentru distribuție marfă. 
Tel. 0741/203720; CV la fax 0261/769215. (82193)

Decese (75)

Regretăm din tot sufletul dispariția dintre noi și suntem alături de colegul nostru ing. Iacob Andreica în momentele de durere pricinuite de trecerea în eter- r nitate a mamei sale
J CĂTĂLINĂ ANDREICA

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 
Colegii de la SC Carpatcement Holding SA Deva

(2/2.03)

Familia dr. Gheorghe Firczak regretă dispariția celui care a fost un desăvârșit profesionist și o distinsă personalitate hunedoreană,
dr. ing. EUGEN CERNELEA

Dumnezeu să-l odihnească

(6/2.03)

Familia îndoliată anunță cu adâncă durere în suflet încetarea din viată a celui care a fost un bun sot, tată și socru,
ing. DUDUCĂ ALEXANDRUînmormântarea are loc astăzi 3 martie, ora 12, laCimitirul de pe str. M. Eminescu din Deva.

Odihnească-se în pace! 
Familia

(5/2.03)

Colegii din presa sportivă hunedoreană sunt alături de jurnalistul Dan Boboutan la trecerea în neființă, după o grea suferință, a tatălui său
DUMITRU

Fie-i țărâna ușoară!

Colegii de la Societatea Expertilor Tehnici SRL Deva, str. Cozia, nr. 26, sunt alături de familia îndoliată la trecerea în neființă a
dr. ing. CERNELEA EUGENexpert tehnic în agricultură, membru fondator al Corpului Expertilor Tehnici Hunedoara.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

• agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Asodația de Proprietari nr. 93 Deva. I. Maniu, 
bl. F, parter, angajează administrator ■ atestat și 
cenzor, specialitatea financiar ■ contabilă. CV 
până în 7 martie 2007. Tel. 0745/510216. (7/2802)
• angajez vânzătoare pentru magazin, locali
tatea Holdea, nr. 1 (lângă stația CFR); preferabil 
din Deva, Simeria, Dobra. Relații la adresă. 
(6/28.02)

(3/3.03)
• angajăm șoferi cu categoriile C și D. Relații la 
tel. 0254/231394, 0788/005452, 0720/545757. 
(7/27.02)
• Motel Lowe Sântuhalm angajează barman ■ 
recepționer și bucătar. Salariu atractiv. Relații la 
tel. 0254/210935.0720/230181. (5/1.03)
• penilune Deva angajează personal 
cunoscător limba engleză, cu program parțial, 
pentru servit mic dejun. Relații la tel. 
0766/377373,0254/212535.(10/2.03)

»£CJLV=

mailto:andras.bajusz@inforrnmedia.ro
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• Anchetă. Ancheta judiciară asupra 
cauzelor morții prințesei Diana, la Paris în 
1997, în urma unui accident de mașină 
în care și-a găsit sfârșitul și prietenul 
acesteia, Dodi al-Fayed, se va desfășura 
în prezența unui juriu, a decis, vineri, 
înalta Curte de Justiție, din Londra. (MF)

drabharati, din Calcutta, sărbătorind în 
campus, Festivalul Culorilor.

(Foto: EPA)

Câștigători
Londra (MF) - Trupa 

Arctic Monkeys a câști
gat două premii din par
tea prestigioasei reviste 
NME, care recompen
sează crema muzicii bri
tanice în urma voturilor 
publicului, în cadrul u- 
nei ceremonii care a a- 
vut loc, joi seară, la 
Londra. Nominalizați la 
patru categorii, Arctic 
Monkeys au fost recom
pensați cu premiile pen
tru cel mai bun album, 
„Whatever People Say I 
Am, That's What I'm 
Not”, și cel mai bun 
DVD muzical „Scummy 
Man”.

Invenție
Washington (MF) - Un 

student a inventat un 
frigider care poate arun
ca dozele de bere rece 
băutorilor leneși aflați 
pe canapea, «John Corn- 
well are 22 de ani și este 
student la Universitatea 
Duke, Durham. Frigide
rul încarcă doza de bere 
într-o catapultă care 
poate fi acționată cu o 
telecomandă. Poate a- 
runca dozele de bere la 
o distanță de trei metri. 
După ce berea este arun
cată, un dispozitiv ri
dică următoarea cutie 
de bere în catapultă.

Stephen Hawking
(Foto: EPA)

Cruz și Bloom
■ Cuplul a flirtat în tim
pul unei petreceri care a 
avut loc după decer
narea premiilor Oscar.

Los Angeles (MF) - Actorii 
Penelope Cruz, vedeta filmu
lui „Volver” nominalizată la 
ediția de anul acesta a pre
miilor Oscar, și Orlando 
Bloom, care a jucat în „Pirații 
din Caraibe”, au o relație, 
potrivit imaginilor oferite de 
cei doi la câteva petreceri de 
la Hollywood. Orlando Bloom 
și Penelope Cruz au petrecut 
toată noaptea sărutându-se la 
petrecerea de după ceremonia 
de decernare a premiilor 
Oscar organizată de Prince. 
Orlando a consolat-o pe Pene
lope pentru faptul că aceasta 
nu a obținut premiul pentru 
cea mai bună actriță, decer
nat britanicei Helen Mirren, 
sărutând-o pasional toată 
noaptea. O sursă de la petre-

Jolie mai vrea un copil
Hanoi (MF) - Actrița ame

ricană Angelina Jolie, iubita 
actorului Brad Pitt, a început 
demersurile pentru adoptarea 
unui copil orfan din Vietnam, 
potrivit declarațiilor unei 
surse oficiale vietnameze.

Zbor at
mosferic
Washington (MF) - 
Astrofizidanul britanic 
Stephen Hawking, 
paralizat aproape 
complet, va efectua 
un zbor (atmosferic) 
în imponderabilitate, 
în aprilie, în Florida, 
în cadrul pregătirilor 
pentru un viitor voiaj 
în spațiu programat 
în 2009. „Am studiat 
gravitația și găurile 
negre toată viața și 
abia aștept să trăiesc 
prima mea experien
ță în imponderabili
tate", a indicat cele
brul profesor, șef al 
catedrei de mate
matică de la Universi
tatea Cambridge și 
autor al cărții „O 
scurtă istorie a tim
pului" care a devenit 
bestseller mondial. 
Stephen Hawkins, de 
65 de ani, suferă de 
22 de ani de o afec
țiune degenerativă, 
maladia lui Charcot.

Jolie, Pitt și cei doi copii

înmormântată Bahamas *

m cadrul unei expoziții canine, din 
Germania, cățelușa Becky a fost 
vedetă.

■ Anna Nicole Smith a 
fost înmormântată 
vineri, în Bahamas, 
alături de fiul său.

Nassau (MF) - Un judecător 
din Florida a decis ca star
leta, care a murit în urmă cu 
trei săptămâni, la vârsta de 39 
de ani, din cauze încă necu
noscute, să fie înmormântată 
în Bahamas, alături de fiul ei 
care a murit în septembrie 
2006 din cauza unei supradoze 
de droguri. Locul de înhu
mare a făcut obiectul unei 
dispute între partenerul de 
viață al lui Smith, Howard K. 
Stern, și mama acesteia, Vir- 
gie Arthur, care ar fi vrut ca 
starleta să fie înmormântată 
în Texas, unde s-a născut.

(Foto: EPA)

Cavaler al Artelor și Literelor
Londra (MF) ■ Actorul britanic Jude Law 

a primit medalia de Cavaler al Artelor și 
Literelor din partea Guvernului francez, 

pentru contribuția sa la 
dezvoltarea cinematografiei, 
în cadrul unei ceremonii care 
a avut loc la ambasada 
Franței din Londra. Medalia 
i-a fost înmânată actorului de 
către ambasadorul Franței, 
Gerard Errera, în prezența

mai multor prieteni și membri ai familiei 
lui Law, dar și a unor personalități precum 
regizorul Anthony Minghella. Ambasadorul 
l-a caracterizat pe Law drept „pur și simplu 
unul dintre cei mai talentați actori ai 
prezentului”.

Jude Law

Sacha Baron Cohen (Foto: epa)

sunt împreună

Penelope Cruz (Foto: epa)

cere a declarat pentru New 
York Daily News: „Penelope 
și Orlando nu puteau să-și ia 
mâinile unul de pe celălalt. 
Făceau acest lucru în văzul 
zecilor de actori, precum 
Leonardo DiCaprio și Ryan 
Gosling”.

„Am primit un dosar din 
partea Angelinei Jolie prin 
intermediul unei organizații 
americane, în urmă cu câteva 
zile, cu o cerere pentru adop
tarea unui copil din Vietnam”, 
a declarat Vu Duc Long, șeful 
departamentului pentru adop
ții internaționale din cadrul 
ministerului vietnamez al Jus
tiției. „Nu este căsătorită (cu 
Brad Pitt n.r.), deci dosarul a 
fost trimis doar din partea ei”, 
a adăugat acesta, precizând că 
autoritățile vor avea nevoie 
„de câteva luni pentru a eva
lua” cererea. Brad Pitt și 
Angelina Jolie au împreună o 
fiică. Shiloh, născută în mai 
2006, în Namibia.

Anna Nicole Smith (Foto: epa)

Peste 300 de persoane au par
ticipat la ceremonia reli
gioasă, care a fost urmată de

„Borat" premiat în Israel
■ Actorul britanic Sacha 
Baron Cohen, premiat 
pentru realizări cine
matografice de excepție.

Los Angeles (MF) - Actorul 
devenit celebru după ce a în
trupat personajul „Borat” ca
re era, printre altele, homofob 
și antisemit, va fi primul câș
tigător al premiului pentru re
alizări cinematografice excep

înmormântarea propriu-zisă, 
la care au participat aproape 
30 de cunoscuți ai starletei.

ționale, decernat în cadrul 
Festivalului de film din Israel. 
Organizatorii spectacolului au 
amintit de succesul comediei 
„Borat” atunci când au anun
țat acest premiu pentru care 
Baron Gohen a primit un Glob 
de Aur și o nominalizare la 
Oscar pentru scenariu. Per
sonajul Borat ironizează Ka- 
zahstanul, țiganii și evreii. Fil
mul a fost una dintre cele mai 
amuzante producții din 2006. 

La înmormântare nu a par
ticipat fiica, Dannielynn, în 
vârstă de șase luni, a cărei 
custodie este disputata" de trei 
bărbați.

Corpul lui Smith a stat la 
morga din Broward County, 
Miami, de când aceasta a 
murit, pe 8 februarie. Cauza 
decesului este încă cercetată 
de poliție. Rezultatele testelor 
toxicologice vor fi cunoscute 
peste aproximativ 10 zile. Pro
cesul pentru stabilirea pater
nității fiicei lui Smith a fost 
amânat pentru luna martie. 
Dacă avocații lui Smith obțin 
o victorie postumă, mica 
Dannielynn, unica descen 
dentă supraviețuitoare a 
Annei Nicole Smith, ar putea 
deveni moștenitoarea unei 
averi impresionante.

I

Cameron, li 
derul partidului conser
vator din Marea Bri- 
tanie, depune o coroa
nă în sala memorială 
din complexul „Yad 
Vashem Holocause”, 
din Ierusalim.

(Foto: EPA)
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