
Marko Bela a 
fost reales 
președinte la 
UDMR.

/p. 2
CIP a in 
Athletic

Elizabeth Hurley 
s-a căsătorit în 
secret la Sudeley 
Castel.

/p. 12

A
*Azl:
Mus de Informații, 
plus de fotografii: 
www.huon.ro

FONDAT 1 989 
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 18, nr. 4522

Luni
5 martie 2007

12 pagini
60 bani (6.000 lei vechi)

Cămătăria devine penală
Regiunile-ine- 
ficiente
i^Deva (M.S.) - Actualele 
regiuni de dezvoltare nu 
au dovedit o eficientă 
crescută în accesarea 
fondurilor europene de 
preaderare și au func
ționat defectuos, a decla
rat, ieri, la Deva, minis
trul delegat pentru co
merț, Iuliu Winkler. /p.3

Interviu exclusiv
Oradea (A.S.) - La a- 

ceastă dată 28% dintre 
români utilizează Inter- 
netul, ceea ce înseamnă 
circa 5 mii. de persoane. 
J, următorii 3-4 ani, 50% 

ntre români vor fi uti
lizatori de Internet, afir- 

Ajnă intr-un interviu în 
▼exclusivitate, ministrul 

Comunicațiilor și Tehno
logiei Informației Nagy 
Zsolt. Situația se va îm
bunătăți considerabil, în 
special datorită imple
mentării de către minis
ter a programului „Soci
etate bazată pe cunoaște
re”, care vizează 260 de 
localități, orașe mici și 
comune, cu o populație 
de 1,7 mii. oameni, ceea 
ce reprezintă 17% din 
numărul populației din 
mediul rural, /p.6
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Telefonia mobilă crește spectaculos
Ce !'iai inulti u tiiiza'od no; de telefoane mobite nu sunt nici
decum ici f c/opa semn ca ir oniJiahzarea fei spune cuvântul.

Grafica: Cuvântul Liber

Avertizare 
meteo
Deva (M.T.) - Centrul 
Operativ pentru Situ
ații de Urgență din 
cadrul MMG Apelor 
a trimis, sâmbătă, o 
atenționare meteo 
„cod galben" și „cod 
portocaliu" către pre
fecturile județelor Al
ba, Arad, Bihor, Bis- 
trița-Năsăud, Caraș- 
Severin, Cluj, Hune
doara, Maramureș, 
Sălaj, Satu Mare și 
Timiș. Va ploua pe 
arii extinse în Mara
mureș, Crișana, Ba
nat și vestul Transil
vaniei, în aceste zone 
cantitățfe de apă 
urmând să depășeas
că local 10-15 litri/ 
metrul pătrat. Ploile 
prognozate pentru 
intervalul 3 - 5 mar
tie ar putea duce la 
creșteri de debite și 
niveluri ale cursurilor 
de ape, cu posibile 
depășiri ale cotelor 
de atenție, în bazi
nele hidrografice Vi- 
șeu, Iza, Tur, Someș, 
Barcău, Crișuri, Arieș, 
Bega, Timiș, Bârzava, 
Caraș, Nera și Cerna. 
Potrivit avertizării, în
cepând de sâmbătă, 
există riscul produ
cerii unor viituri.

■ Exploatarea copiilor și 
cămătăria vor fi pedep
site cu ani grei de 
închisoare.

Deva (T.S.) - După ce, de-a 
lungul anilor, sute de hune- 
doreni au căzut pradă cămă
tarilor, în sfârșit Ministerul

Campanie electorală în Vale
■ PNL și PD au candi
dați proprii la alegerile 
pentru funcția de primar 
al orașului Petroșani.

Petroșani (M.S.) - Partidul 
Național Liberal și Partidul 
Democrat se prezintă cu can
didați proprii la alegerile 
anticipate pentru funcția de 
primar al municipiului Pe
troșani.

Cei doi candidați în alegeri, 
consilierul local Petru Dră- 
goescu (PNL) și viceprimarul

Drumul lui Traian la
■ Drumul lui Traian 
echivala în epocă cu 
actualele autostrăzi 
Occidentale.

Gînțaga (I.J.) - Oamenii cei 
mai bătrâni din sat știu de
spre Drumul lui Traian de la 
bunicii lor, iar relatarea vine 
din istoria anilor 100-110 î.H. 
Prima relatare istorică despre 
Drumul lui Traian, cel care 

Justiției a trimis, spre dez
batere publică, Noul Cod Pe
nal care va pedepsi fapte ce 
nu erau considerate infrac
țiuni până acum. Este vorba 
despre cămătărie și exploa
tarea copiilor prin transfor
marea acestora în cerșetori. 
Astfel, potrivit proiectului, o 
persoană care dă bani cu

Tiberiu Iacob-Ridzi (PD), au 
fost lansați sâmbătă în cursa 
electorală, în prezența con
ducerilor celor două partide 
politice.

în cursa electorală s-au mai 
înscris Florin Racoțea (PRM), 
Haralambie Vochițoiu (PSD), 
Pompiliu Prip (PNȚCD) și 
Graure Constantin (PC). Ale
gerile pentru Primăria Petro
șani sunt prevăzute să aibă 
loc pe data de 18 martie, după 
ce fostul primar, Carol Schre- 
ter (PD), a decedat luna tre
cută. /p.6 

leagă astăzi satele Chitid și 
Vîlcele, Vîlcelele Mari și Gîn
țaga, se menționează în Tabu- 
la Pentiungiana. Potrivit aces
teia, drumul a fost construit 
pentru a lărgi accesul romani
lor de la casele rustice către 
capitala de regiune Ulpia Tra- 
iana Sarmizegetusa. ,Am refă
cut la pas Drumul lui Traian 
după relatările oamenilor din 
zonă, care știu exact pe unde 
trece și îl folosesc și astăzi 

dobândă, dar nu este autori
zată să facă astfel de opera
țiuni, riscă închisoare de la 
șase luni la trei ani sau a- 
mendă penală. Aceeași pe
deapsă o vor primi și cei care 
trimit minori sau persoane cu 
handicap să cerșească pe 
străzi, iar dacă își trimit la 
cerșit propriii copii, pot să

Egalitate de șanse
Brad (I.J.) - Tinerele din 

municipiul Brad s-au întâl
nit la sfârșitul săptămânii 
trecute într-o reuniune des
tinată special femeilor. Sub 
genericul „Femina” repre
zentantele sexului frumos 
și-au împărtășit din expe
riențele proprii, au parti
cipat la o demonstrație de 
cosmetică și coafură. Tema 
care a stârnit cele mai a- 
prigi discuții a fost cea de

Gînțaga
pentru a-și ușura accesul către 
satele vecine. Despre el am ci
tit în Tabula Pentiungiana, o 
hartă a drumurilor romane 
din secolul III. Am măsurat 
drumul cu GPS-ul, are 20 de 
km, adică exact cele 14 mile. 
Drumul se păstrează încă în 
conștiința colectivă a satelor, 
ceea ce atestă prezența lor în 
zonă de peste 1900 de ani”, de
clară Dan Oltean, cel care a 
refăcut traseul drumului. 

primească până la cinci ani 
de închisoare. în plus, vor fi 
considerați infractori și cer
șetorii adulți care iau copii pe 
lângă ei și se folosesc de 
prezența lor pentru a-i impre
siona pe trecători. Aceștia 
riscă o pedeapsă cuprinsă în
tre trei luni și doi ani de 
închisoare.

spre egalitatea de șanse 
dintre femei și bărbați.

„Legislația din România 
arată că femeile sunt egale 
cu bărbații, însă la Brad, 
avem nevoie de o schim
bare de mentalitate. Situ
ația nu este specifică aici, 
ci în toată țara și trebuie 
să încercăm să schimbăm 
ceva”, declară Sorina Co
bori, organizatoarea eve
nimentului. /p.5
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• Demisie în bloc. Guvernul kuwaitian 
și-a prezentat demisia ieri, înaintea votării 
în Parlament a unei moțiuni de neîncre
dere împotriva ministrului Sănătății, a 
declarat un deputat kuwaitian. Demisia 
guvernului i-a fost prezentată emirului Ku- 
waitului, șeicul Sabah al-Ahmad al-Sabah.

Test reușit
Islamabad (MF) - Pa

kistanul a testat cu suc
ces sâmbătă o rachetă 
balistică sol-sol cu rază 
scurtă de acțiune și ca
pacitate nucleară, a a- 
nunțat armata pakista
neză. Racheta Hatf-II 
Abdali are o rază de ac
țiune de 200 de kilome
tri, testul având drept 
scop „validarea para
metrilor tehnici doriți” 
și încheindu-se cu suc
ces.

Vor desființa 
zeci de colonii

Ierusalim (MF) - Isra
elul ar putea desființa 
zeci de colonii evreiești 
din Cisiordania, a decla
rat vicepremierul israe- 
lian Shimon Peres. Isra
elul s-a retras unilateral
din Fâșia Gaza in 2005, 
dar a amânat planurile 
de evacuare a coloniilor 
din Cisiordania după 
războiul din sudul Liba
nului, din vara anului 
trecut. Mulți israelieni 
se opun evacuării, te- 
mându-se că o
astfel de ac
țiune va 
spori influ
ența mișcă
rii Hamas.

Mouammar Kha- 
dafi (Foto: EPA)

Dezamăgit 
Londra (MF) - Liderul 
libian, Mouammar 
Khadafi, s-a plâns că 
statele occidentale 
nu au oferit Libiei 
compensații adecvate 
pentru renunțarea la 
programul de arma
ment nuclear și, ca 
urmare, țări cum 
sunt Iranul și Coreea 
de Nord nu vor ur
ma exemplul autori
tăților de la Tripoli. El 
a declarat că Occi
dentul nu a reușit să 
contribuie la transfor
marea programului 
de armament nuclear 
în program civil. „A- 
cesta ar fi trebuit să 
fie un model de ur
mat Dar Libia este 
dezamăgită deoarece 
promisiunile făcute 
de America și Marea 
Britanie în schimbul 
renunțării la capacită
țile noastre nu au 
fost îndeplinite", a 
spus el.

Reales
■ Marko Bela: Transilva- 
nia este principalul 
motiv pentru care can
didez din nou.

Arad (MF) - Marko Bela a 
fost reales, sâmbătă, la con
gresul formațiunii, președinte 
al UDMR, cu 436 de voturi 
pentru și 42 împotrivă.

Conform procesului verbal 
prezentat după numărarea vo
turilor, din cele 479 de voturi 
acordate, unul nu a fost valid. 
Comisia de numărare a votu
rilor l-a declarat președinte al 
UDMR pentru următorii pa
tru ani pe Marko Bela.

în discursul de dinainte de 
alegeri, Mako Bela le-a expus 
delegaților motivele pentru 
care mai dorește un mandat 
la conducerea Uniunii, expli
când ce a făcut pentru mino
ritatea maghiară și ce proiec
te mai are, majoritatea legate 
de Transilvania.

El și-a prezentat ca princi
pală realizare eliminarea gra
nițelor dintre maghiarii din 
România și cei din Ungaria, 
prin integrarea in Uniunea 
Europeană.
Nimic fără UDMR

„Mulți politicieni români 
nu vor să recunoască nici azi,

președinte al UDMR

Mako Bela a fost reales, pentru încă patru ani, președinte al
UDMR (Foto: arhivă)

gr ÎL H

deși fără noi, 1 ianuarie 2007 
ar fi fost la fel ca orice primă 
zi a unui an nou: am fi spe
rat că ceva se va schimba. Să 
spunem, măcar acum, post 
festum: este in mare măsură 
meritul nostru - și al partide
lor românești care s-au aliat 
cu noi - că de data aceasta ce

va s-a schimbat cu adevărat. 
Firește, să fim sinceri, nu pu
tem aștepta mulțumiri pentru 
asta, fiindcă nu am muncit 
«dezinteresați» pentru inte
grarea europeană: numai așa 
am putut duce și comunitatea 
noastră maghiară în Uniunea 
Europeană, și numai astfel

Scrisoare către partide
■ Băsescu a trimis par* 
tidelor o scrisoare prin 
care cere desfășurarea la 
termen a euroalegerilor.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a trimis 
și partidelor parlamentare o 
scrisoare prin care cere desfă
șurarea la termen a euroale
gerilor, respectiv la 13 mai, a 
informat, sâmbătă, Adminis
trația prezidențială.

Conform comunicatului 
Președinției, scrisoarea șefu
lui statului a fost trimisă vi
neri șefilor partidelor parla
mentare.

în scrisoare se reamintește 
faptul că „în 20 decembrie 
2006, Camera Deputaților, ca

for decizional, a adoptat Le
gea pentru organizarea și des
fășurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European, ur
mând ca executivul să oficia
lizeze, prin Hotărâre de Gu- 
W....... •••••••
Nu putem beneficia 
de respectul parte
nerilor noștri co
munitari și nici de 
încrederea români
lor, dacă amânăm 
alegerile.
Traian Băsescu

vern, data de 13 mai 2007”.
„A-i informa pe cetățeni cu 

privire la rolul Parlamentului 
European și a le oferi ocazia 
legitimă de a-și exprima op

țiunile în această direcție re
prezintă, din punctul meu de 
vedere, prioritatea absolută a 
etapei post-aderare. Din acest 
motiv, vă rog să nu acceptați, 
sub nici un motiv conjunctu- 
ral, modificarea calendarului 
deja stabilit pentru alegerile 
europene. Data fixată, 13 mai 
2007, trebuie să devină testul 
maturității noastre politice, 
în calitate de nou stat-mem- 
bru al Uniunii Europene”, se 
mai spune în scrisoarea pre
ședintelui Băsescu.

O scrisoare cu text asemă
nător a fost trimisă și premie
rului Călin Popescu Tăricea- 
nu, în timpul consultărilor pe 
care acesta le-a avut vineri cu 
liderii partidelor parlamenta
re.

Aleqeri în Estonia Electoratul
din Estonia a fost chemat, ieri, la pri
mele alegeri legislative organizate după 
aderarea, in 2004, la Uniunea Europea
nă. Circa 19 la sută dintre cei 940.000 
de alegători au votat deja într-un scru- 

I tin preliminar, deschis până miercuri
seara. (Foto: epa)

Despre vize, în Senatul SUA
Washington (MF) - Senatul american a 

luat în dezbatere amendamentul care va 
permite extinderea programului de elimi
nare a vizelor la țările aliate ale Statelor 
Unite în războiul împotriva terorismului.

„Există mijite state care ne ajută să com
batem terorismul în întreaga lume și tre
buie recompensate pentru cooperarea conti
nuă”, a explicat senatorul George Voino- 
vich, autorul proiectului care face parte din 
planul intitulat „Sporirea Securității SUA”.

în afară de eliminarea vizelor, documen
tul prevede și crearea unor baze de date 
pentru depistarea și oprirea persoanelor 
suspectate de terorism care doresc să intre 
în Statele Unite. Pentru alcătuirea bazei de 
date va fi nevoie de un schimb mai intens 
de informații despre pașapoartele furate sau 
pierdute. De asemenea, proiectul prevede 
montarea la aeroporturi a sistemului de ve
rificare biometrică a identității vizitatorilor 
străini.

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audrt al Tirajelor.
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Cer independența imediată 
a provinciei Kosovo

i H Mii de albanezi din 
I Kosovo au demonstrat 
I cerând declararea inde- 
I pendenței provinciei.

Priștina (MF) - Mai mult de 
i 1.000 de albanezi din Kosovo 

au demonstrat sâmbătă Ia 
i Priștina, cerând declararea 
; imediată a independenței pro- 
j vinciei și protestând față de 
i planul ONU, ale cărui preve

deri le consideră insuficiente.
Protestatarii, în majoritate 

ș tineri, au scandat sloganuri 
împotriva mediatorului ONU 

i Martti Ahtisaari, autorul pla- 
: nului prezentat la începutul 
= lunii februarie, care prevede 
i pentru Kosovo acordarea unei 
i forme de suveranitate sub 
i controlul unei ipisiuni inter- 
i naționale sub conducerea UE. 
I Pentru a doua oară în de- 
i curs de mai puțin de o lună, 
; manifestanții au răspuns ape- 
î lului mișcării Autodetermina- 
? re, care solicită independența

imediată a provinciei admi
nistrate în prezent de ONU și 
se opune oricărei negocieri cu 
Serbia.

Negocierile desfășurate sub 
egida lui Ahtisaari la Viena, 
cu participarea rezentanților 
Serbiei și ai albanezilor din 
Kosovo, nu au avut nici un 
rezultat.

înaintea demonstrației, pre
ședintele albanez din Kosovo, 
Fatmir Sejdiu, și premierul 
Agim Ceku le-au cerut locui
torilor din provincie să nu 
participe la manifestație și să 
evite violențele, afirmând că, 
pe termen lung, planul Ahti
saari deschide calea către in
dependență.

Kosovo, provincie din sudul 
Serbiei cu populație majoritar 
albaneză, este administrată de 
ONU începând din 1999, după 
bombardamentele NATO din 
Serbia, care au avut ca scop 
încetarea operațiunilor forțe
lor sârbe împotriva separatiș
tilor albanezi.
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am putut face primul pas im
portant spre lichidarea urmă
rilor Trianonului, respectiv 
spre o nouă comuniune ma- 
ghiaro-maghiarăl”, a declarat 
Marko. a

Liderul maghiar a spus* 
a decis să candideze la condu
cerea Uniunii în primul rând 
pentru Transilvania.

Marko Bela a declarat pre
sei, după anunțarea rezultatu
lui alegerilor interne, că la 
Congres au fost luațe decizii

Am adoptat unele declarații politice 
importante, privind prioritățile 

noastre.

Marko Bela

...... ........ M 
foarte importante, atât pri
vind viitorul Uniunii cât și 
privind programul electoral 
pentru alegerile europarla- 
mentare.

„Am adoptat unele declara
ții politice importante, pri
vind prioritățile noastre. Una 
despre dezvoltarea infrastnf* 
turii Ardealului, una privina 
diferitele forme de autonomie, 
una privind prioritățile socia
le și una referitoare la viața 
internă din UDMR, și anume 
pluralismul, platformele poli
tice existente”, a spus Marko.

Au votat pen
tru autonomie

Sfântu Gheorghe (MF)
- Vicepreședintele Consi
liului Național Secuiesc, 
Ferencz Csaba, a decla
rat că, până în prezent. . 
peste 10.000 de persoane^ 
au votat la referendumul m
pe tema autonomiei teri
toriale a Ținutului Secu
iesc în municipiul Sfân
tu Gheorghe, peste 90 la 
sută răspunzând afirma
tiv.

Vicepreședintele Fe
rencz Csaba a spus că or
ganizatorii speră ca până 
în data de 8 martie să se 
adune 15-18.000 de voturi
în municipiul Sfântu 
Gheorghe.

Afganii au ieșit pe străzi pentru a protesta contra trupelor ameri
cane (Foto: EPA)

Uciși de forțele americane
Kabul (MF) - Cel puțin 16 

civili afgani au fost uciși ieri 
în Afganistan, în urma unui 
atac „complex” asupra unui 
convoi militar, comis de in
surgenți talibani care au folo
sit o mașină-capcană și au 
deschis focul asupra militari
lor americani, a anunțat ar
mata SUA. Trupele americane 
au ripostat pentru a se apăra,

se arată într-o declarație a ar
matei, care, fără a precizâj» 
cum au fost uciși cei 16 civili 
afirmă că alți 24 au fost ră
niți. Poliția afgană anunțase 
în cursul dimineții că opt 
civili au fost uciși și peste 30 
au fost răniți? după ce trupele 
americane au deschis focul, 
ca urmare a unui atac cu 
mașină-capcană.
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• Zone verzi. îngrijirea Zonelor verzi a 
constituit, anul trecut, o prioritate pentru 
Primăria Hunedoara. Tăierea arborilor, 
îngrijirea trandafirilor prin dezgropare, 
degajarea terenurilor de frunze și crengi 
au scos din bugetul primăriei, în 2006, 
2.209.090 lei. (C.B.)

• Prostituție. O tânără în vârstă de 30 
de ani, Magdalena B., din Simeria, fără 
ocupație, fără antecedente penale, a fost 
depistată de către polițiști, în parcarea de 
pe D.N.7, la limita cu județul Alba, după 
ce a întreținut relații sexuale cu un șofer 
de tir, de la care a primit suma de 30 
RON. (T.S.)

"Artiștii0 din IPJ Hunedoara

Flagrant
Deva (T.S.) - Polițiștii 

Biroului Poliției de 
Ordine Publică Hune
doara cercetează în sta
re de reținere, pentru 
comiterea infracțiunii 
•de furt calificat, pe Cris
tian Ș., de 23 ani, din 
Hunedoara, cu antece
dente penale, prins în 
flagrant în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, 
ts polițiștii Comparti- 

entului de Siguranță 
Publică Hunedoara în 
timp ce fura dintr-o Da
cie 1300. Mașina se afla 
parcată în fața locuinței 
părții vătămate hoțul 
forțând încuietorile ma
șinii din care a sustras 
bunuri în valoare de 
1.500 de lei. Prejudiciul 
a fost recuperat, iar 
autorul a fost prezentat 
Judecătoriei Hunedoara 
cu propunere de ares
tare preventivă. Și în 
acest an furturile din 
autoturisme și locuințe 

Reprezintă una din prin- 
Wpalele infracțiuni cu 
care se confruntă po- 

^lițiștii hunedoreni. Ele 
(^reprezintă peste 60% din 

totalul infracțiunilor.

LOCAȚII OtfDE PUTEȚI CfH CL

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Coffee „Snack Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M, parter
- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/14
- Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din 

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta”, din Hunedoara

Prins la 
furat
Hunedoara (M.T.) - 
Un tânăr de 25 de 
ani, din Orăștie, 
Gheorghe S., a fost 
prins de jandarmii 
hunedoreni în timp 
ce transporta trei 
panouri dintr-un 
gard din material fe
ros către un centru 
de colectare a fierului 
vechi. Tânărul a 
furat cele trei 
panouri de pe pro
prietatea unei 
bătrâne din locali
tatea Hășdat. „Jan
darmii au întocmit 
celui în cauză acte 
de constatare 
pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt, 
care vor fi înaintate 
pentru continuarea 
cercetărilor 
Parchetului de pe 
lângă Judecătoria 
Hunedoara", a 
declarat purtătorul 
de cuvânt al UJ 
Hunedoara, sublo
cotenent Nicolae 
Răducu. Cele trei 
panouri au fost recu
perate și înapoiate 
femeii.

■ Pentru realizarea 
unui portret-robot este 
nevoie de un compu
ter, talent și răbdare.

Mihaela Tămaș_________________
mihaela.1amas@informmedia.ro

Deva - Doi polițiști din ca
drul Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara, agen- 
tul-șef Ovidiu Mocanu și 
agentul-șef adjunct Valentin 
Chioreanu, muncesc zi de zi 
pentru a realiza portretele- 
robot ale infractorilor pe baza 
descrierilor victimelor sau 
martorilor, portrete care, în 
cele mai multe cazuri, duc la 
prinderea acestora. Vremea 
când polițiștii munceau câte
va zile pentru a desena 
portretul-robot al unui infrac
tor sau erau nevoiți să răsfo
iască zeci de albume cu foto
grafii ale infractorilor a tre
cut. Biroul „portretiștilor” 
din IPJ Hunedoara este locui 
unde se conturează chipul 
unui hoț, violator sau crimi
nal care a reușit să fugă după 
ce a comis infracțiunea. Poli
țiștii artiști au realizat sute 
de schițe ale posibililor in
fractori, pe baza descrierilor 
făcute de victimele sau mar
torii unor infracțiuni. La rea
lizarea unui portret-robot se 
poate lucra ore în șir, folo-

Imagetrak
La nivel național, în baza 
de date a sistemului 
Imagetrak erau înregis
trate la sfârșitul anului 
trecut 125.816 persoane, 
în primele nouă luni ale 

j anului 2006, au fost efec
tuate 10.035 de verificări, 
fiind identificați 407 
autori care au comis 386 
de fapte penale.

Regiunile mari-ineficiente
■ Regiunile de dezvol
tare mai mici, create 
pe criterii compatibile, 
ar fi mai eficiente.

Deya (M.S.) - „Nu s-a rea
lizat o planificare coordonată 
la nivel de regiune a proiec
telor de dezvoltare și astfel s- 
au pierdut importante sume 
de bani”, a afirmat ministrul 
Winkler, în opinia căruia cre
area unor regiuni de dezvolta
re mai mici ar duce la o folo

Pentru realizarea unui portret robot Valentin lucrează uneori și șase ore
sindu-se un program numit 
„E-FIT”, conectat la baza de 
date „Imagetrak”, de recu
noaștere facială și portrete- 
robot. Toată munca celor doi 
polițiști depinde de cel care 
face descrierea, de cât de 
mult a reținut și de cât poate 
prezenta din ce a reținut.
Un puzzle pe computer

Fizionomia infractorilor se 
reconstituie din mai multe 
piese, predefinite în program. 
Pentru ochi, buze, nas, gură, 
sprâncene și păr sunt câte 500 
de trăsături predefinite, însă 
lacestea pot fi modificate în 
funcție de descriere. Rând pe 
rând, se pun pe ecranul mo
nitorului forma feței și a 
părului, sprâncenele, nasul și 
gura. Se realizează mai multe 
variante, până când cel care 
face descrierea declară că i- 
maginea se apropie cel mai 

sire eficientă a fondurilor 
structurale și la o mai bună o- 
perare cu programele de fi
nanțare europene. Pentru con
stituirea unor regiuni de dez
voltare eficiente trebuie res
pectate câteva criterii, printre 
care se numără cele legate de 
coeziunea economică, un nu
me sau o marcă tradițională 
a regiunii, o tradiție la nivelul 
populației. El a apreciat că ar 
fi necesară crearea unui nu
măr de 12-14 regiuni de dez
voltare, un model putând fi cel 

mult de ce a reținut. „Reali
zarea unui portret poate dura 
până la șase ore, în funcție de 
starea victimei sau de cât a 
reținut aceasta sau martorul. 
Practic, totul începe de la cer
cetarea la fața locului a unei 
infracțiuni, unde polițiștii i- 
dentifică martorii care pot da 
detalii despre autor. Urmează 
ca noi să discutăm cu aceștia 
în așa fel încât să nu influ
ențăm în vreun fel ce au reți
nut, altfel, rezultatul final, 
portretul-robot, ar fi compro
mis. Se realizează astfel un 
portret vorbit”, a declarat 
agentul-șef adjunct în cadrul 
Compartimentului de Iden
tificări Judiciare, Valentin 
Chioreanu.
Identificarea infractorilor

Toată priceperea celor doi 
polițiști nu poate duce la rea
lizarea unui portret-robot a-

al legii administrative din a- 
nul 1924, când „regiunile erau 
mai mici și mai suple. Așa 
coordonarea ar fi mai eficien
tă”, este de părere Winkler.

luliu Winkler (Foto: cl)

propiat realității fără acu
ratețea celor care fac descri
erea. Semnele particulare re
ținute de victimă sau martor 
ușurează cel mai mult munca 
polițiștilor. Orice cicatrice, 
aluniță sau alte semne dis
tincte menționate simplifică 
realizarea portretului-robot și 
reduc considerabil rezultatele 
căutării în baza de date. După 
realizarea portretului, ima
ginea este introdusă în baza 
națională de date în care sunt 
datele infractorilor cunoscuți.

Astfel, dacă un portret- 
robot este bine făcut, iar au
torul se află în baza de date 
a poliției, acesta este identifi
cat imediat. Pentru cei care 
nu au ajuns în baza de date, 
metoda portretului-robot este 
corelată cu altele, care țin de 
munca criminaliștilor, iar 
autorul unei infracțiuni este 
prins în cele din urmă.

Accident
Spini (T.S.) - Un acci

dent soldat cu rănirea 
ușoară a doi pasageri a 
avut loc, sâmbătă seara, 
în apropierea localității 
Spini. Vasile M., de 52 de 
ani, din Constanța, a pier
dut controlul volanului și 
a pătruns pe contrasens, 
unde s-a tamponat frontal 
cu autoturismul Dacia 
condus de Beniamin K., 
de 52 de ani, din comuna 
Mărtinești.

Fii reporterul cotidianului nostru!
■ Pentru fotografia și 
știrea publicate în 
ziarul nostru primești 
un pol.

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

* Ai acum șansa
rilVĂNȚIII ca pozele tale 

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

al cuvântului. Cele

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e-mail, 
sau aduse direct la redacție
mai interesante poze sunt 
desigur cele de la accidente
sau incendii, însă ne intere-
sează fotografii și de la alte 
evenimente, mai ales dacă

(Foto: Feher Jozsef)

sunt ieșite din comun. însă, 
atenție: fotografiile trebuie
realizate exclusiv in locuri
publice, respectând dreptul la 
viată privată al cetățenilor.

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

Ei trebuie să se țeaiutc la 
sediul redacției Czrvăntul 
liber cu o copie fipă bule
tinul de identitate. Atenție: 
atât în cazul iitaffrfiiinr. cât 
și al informaffiar. «onîmele
nu vor fi hote ta amăderare.
Este nevoie fi finele de iden
tificare ale mMu iiitiii.

mailto:mihaela.1amas@informmedia.ro
mailto:cuvan-tul@informmedia.ro


1900- A murit Lucreția Suciu, poetă orădeană, edi
tor, împreună cu soțul ei, W. Rudow, al «Foii lite-

1893 - A murit Hippolyte Taine, 
filosof și istoric francez (n, 1829). 
1922 - S-a născut Pier Paolo 
Pasolini, regizor italian de film. 
1948 - S-a născut cântărețul de 
muzică reqqae Eddy Grant (foto). 
1953 - A murit IX Stalin, lider

comunist sovietic, responsabil, pentru moartea a 11 
milioane de oameni (n. 1880)............... 7, ________
1955 - A murit Hortensia Papadat Bengescu, proza- 
toare și autoare dramatică (n. 1876)
1982 - A murit, din cauza unei supradoze de stupe' 
fiante, actorul de comedie John Beiushi („Blues 

Brothers") (n. 1949).

VREMEA
<

-r lupi
minim maxim

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

11°C, iar minima de -1°C.

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

13°C, iar minima de 1°C.
Miercuri. Ploaie puternică. Temperatura 

maximă va fi de 14°G. Minima va fi de cir
ca 3°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mc. Conon din Isauria.

Calendar Romano-Catolic___________________
Ss. Romeo și Teofil, ep.; Adrian din Cezareea, m.

Calendar Greco-Catolic_____________________
S. Conon, m.

Energie electrică
Astăzi se va sista furnizarea energiei electrice, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
9.00 - 14.00 Deva, pe Aleea Romanilor bl. 18;
9.00 - 14.30 în localitățile Boiu (de Brad), Hărțăgani 
și în Brad, str. libertății bl.Dl;
11.00 - 14.00 în Simeria, pe str. V. Alecsandri, D. 
Cantemir și P. Maior.

Gaz___________;________________________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ________________________ >________________
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 15.00 în Deva, pe străzile: Mărăști, Mărășești, 
Pescărușului, Vânătorilor, Gh. Doja, Al. Moților și Al. 
Nuferilor;
8.00 - 14.30 în Hunedoara, pe bd. Dacia, bl. 4, 5, 6; 
10.00 - 14.00 în Hunedoara, pe str. Hășdat, Rotar
ilor (parțial) și Serei;
8.00 - 14.00 în Hunedoara, cartierul Micro 4; str. M. 
Viteazul, bl. B1, B2, B3, B4, 85; bd. Dacia bl. B2 și 
B3; Aleea Câmpului bl. B1 și C21; str. Mureșului bl. 
Al și C3.

Pireu de spanac
Ingrediente: 1 kg spanac, 1 lingură și jumătate unt, 
1 pahar lapte, 5-6 căței usturoi, sare.
Mod de preparare: Se aleg frunzele de spanac, se 
spală bine în multe ape și se pun în apă clocotită. 
Se fierb până se moaie bine. Se scurg de apă și 
după ce s-au răcit se toacă foarte mărunt împreună 
cu cățeii de usturoi curățați și spălați, apoi se pune 
laptele și sarea. Se servește, cu ochiuri de ou și 
smântână.
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Soluția Integrantei din numărul 
precedent: S - TAC - B - SERI - 
APEL - LICURICI - GEM - SES - 
P - NĂUC - IVI - NA - ȘAPCA - 
ROI - IAȘI - FAR - SJ - TN - O - 
BUCAL - T - CC - LUMINA - OM
- RĂNGI - IMENS - ERA - STELE
- AUTO

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecefat gaz 227091
Informată CFR 212725
Ltagente 112

981
Jandarmerie 956
Poliție 955
OJ.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Berbec

Nu vă asumați nici un risc astăzi, pentru că sunteți nenos 
și s-ar putea să mizați greșit. Nu călătoriți cu mașina! Sunteți 
predispus la accidente grave.

Taur
Aveți de rezolvat o mulțime de probleme, pe care le-ați tot 
amânat. Aveți tendința să începeți mai multe treburi deo
dată și nu le terminați. |

O

Gemeni

Fiți deosebit de prudent astăzi, pentru că puteți avea pro
bleme cu sănătatea sau chiar accidente. Nu vă supraso
licitați! Ar fi bine să evitați călătoriile.

Rac

La serviciu, sunteți indispus în urma unei discuții cu șeful 
direct. Nu este indicat să vă exteriorizați nemulțumirea. 
Vă recomandăm să vă menajați sănătatea.

Leu
Dimineață vă treziți obosit. încercați să vă controlați agre
sivitatea, pentru că riscați să declanșați un conflict! Nu faceți 
vizite, chiar dacă partenerul insistă.

Fecioară

Dimineață sunteți irascibil din cauza oboselii acumulate în 
ultima perioadă. Reduceți programul de muncă. în ritmul 
acesta, riscați să vă îmbolnăviți.

Balanță

Plecați într-o călătorie foarte importantă, care vă poate 
aduce câștiguri serioase. Păstrați-vă calmul $i nu ridicați 
tonul la o persoană mai în vârstă.
Scorpion £

Aveți mare nevoie de un împrumut. Până la urmă, reușiți 
să faceți rost de bani. Odihniți-vă mai mult! Sunteți pre
dispus la probleme de sănătate grave.

Săgetător

Dimineață aveți dificultăți de comunicare și sunteți nein
spirat. S-ar putea să deveniți agitat și nervos. Amânați întâl
nirile de afaceri și călătoriile.

Capricorn

Este posibil să plecați într-o delegație. Nu sunteți în cea 
mai bună dispoziție și aveți tendința să exagerați. Nu vă 
susțineți părerile cu încăpățânare!

Vărsător

Fiți atent pe ce dați banii! S-ar putea ca partenerul de viață 
să nu fie de acord cu cheltuielile pe care le faceți. Chel- 
tuiți prea muiți bani pe bijuterii.

Pești C
Este posibil să primiți o veste proastă de la o rudă 
îndepărtată. Aceasta vă indispune și vă obligă să vă schim
bați programul. Plecați într-o călătorie.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
8:00 Justiție militară (s).
S Cu: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Armonii în natură

(doc., ep. 16, Italia, 
2004)

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

World Trade Center 
după atentate 

10:20 Visul Alinei (doc.
M.A.) 

10:35 Teleencidopedia (r) 
1130 Povești întunecate (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show. Transmisi
une directă 

13:00 Zack și Cody, ce viață 
13 minunată! (ep. 14, 

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

rașul Peter și prietenii 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în

limba maghiară 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Sănătate pentru toții 
17:45 Dis-de-seară. 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă 

21:10 Regii blestemați (ep. 
Bl 6, dramă istorică,

Franța, 2005). Cu: Jean 
Moreau, Gerard Depar- 
dieu, Tcheky Karyo 

22:05 Reflector. Prinde-mă
dacă poți!

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne. Grupul fol
cloric Iza. Partea a ll-a 

24:00 Viața ca-n filme (ep. 
El 58, comedie, SUA 

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

035 Toni (thriller, Italia, 
1999). Cu: AJessandro 
Gassman, Beatrice 
Dalie, Raf Vatooe. R.: 
Pfijkxn'ne Esposrto

220 JumaHTVR (r) 
32S»bteskMf (ri 
tlSfetalr trt 
«CMafeiSerM*

7i)0JMePrDTv.Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omui care aduce 

9:15 Tânăr și nefiniștit (s, r) 
10:15 Reuniune de dasă

ta (serial, reluare) 
11XX) Laguna abastră 

(film, r) 
13 XX) Știrile ProTv 
1330 Edtfie (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat

Bl (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Ralu- 
ca Popescu, Alex 
Mărgineanu, Alex Bar
ba, Ovidiu Danci, 
Mihaela Damian 

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

Vremea

6XX) în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7XX) Matinal: 

Dimineața devreme 
cu Cristina Ciorap 
și Dan Capatos

9:00 în gura presei 
(reluare) 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere

El(film serial)
12:00 Piața Dlvertis 

(divertisment) 
(reluare) 

13:00 Observator 
cu Simona Gherghe 

13:45 Vreau să fiu mare..
Vedetăl (reluare) 
(divertisment) 

16:00 Observator
cu Simona Gherghe 

17:00 9595, te învață 
ce să faci 

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

9:10 Atlas (r) 9:40 Elemente 
de siguranță la moneda na
țională (doc. M.A.I.) 10:00 
Tonomatul DP2 11:30 Cool- 
mea distracției (r) 1230 Bucă
tăria lui Jamie (doc.,r) 13:00 
Dincolo de hartă (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în 
Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 E Forum 17:00 Vână
torii de comori (s) 18:00 Lecția 
de... știință. întrebări cu greu
tate (doc.) 18:35 Lege și ordi
ne (s) 19:25 Populații stră
vechi (doc. It.) 20:00 EU-RO 
Case 2030 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 Chiar 
mă iubești? (comedie roman
tică, SUA, 1998) 23:50 Sport 
extrem (r) 0:20 Familia mea 
dementă (d. a) 0:50 Tono
matul DP2 (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Fetele 
Gilmore (r) 8:00 Daria, iubirea 
mea (r) 9:00 De 3 x femeie (r) 
1230 Inocență furată (s) 1330 
Jurământul (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 15:30 Iubire de mamă 
(s) 1630 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, România, 2006) 2130 
Zorro (s) 2230 Poveștiri de 
noapte (divertisment) 23:00 
Clona (ep. 1, Brazilia, 2001) 
24:00 Jurământul (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Iubire ca în filme (r)

06304)7.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

20*30 Academia de poliție
Ei(ep. 3, comedie, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty

2130 Cu un pas înainte (Ep. 
▼131, România, 2007). Cu:

Oana Pellea, Cristi 
lacob, Monica 
Davidescu, Aylin 
Cadâr, Ana Ularu, 
Răzvan Vasilescu, 
Șerban Gomoi, Diana ' 
Callioti, Ioana Macarie, 
Virgil Ogășanu 

2330 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Dispăruți fără urmă 
g(s, SUA 2002). Cu:

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste

1:15 Cufcele K1
140 Omd care aduce 

cartea (0
1« JMe ProTv

2030 Război pe submarin
Q (thriller, SUA, 2001). 

Cu: Casper Van Dien, 
Gerald McRaney, 
Stewart Bick, Tammy 
Isbell. R.: Jon Cassar 

22:00 Vocea inimii (serial,
B dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu 

23XX) Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Antei Zaharescu.
Sport 

24XXJ Teroare ta munți
Ițacțime, SUA 1998). 

Cu Seen Austin, Bruce 
Careptel, Stacy Keach. 
R_ David Giancaia 

2fl0 Cokms iteadiv 
3bB0Wrerefs)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 www.rebeli.70 (s) 
12:00 Look who is winning 
13:20 Look who is winning 
1430 Agenția de turism 15:00 
Sare și piper 1630 Bărbatul 
din vis (s). Cu: Daniela Alvara- 
do, Râul Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 18:30 Știri Național TV 
20:00 țara Iu Papură Vouă 
(divertisment) 20:30 Echipa de 
investigații 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Un nou început 
(s) 1:00 Ciclonul (comedie 
romantică, Italia, 1996).

11:00 Stăpânul valurilor (film, 
r) 13:00 Fetițele Powerpuff (s) 
1330 Taz-Mania (s) 14XK) Mis
terele planetei albastre (doc., 
r) 15:00 Verdict: Crimă! (r) 
16:00 Joan din Arcadia (s) 
17XX) Seinfeld (r) 18X10 Spitalul 
de urgență (s) 19XX) Terapie 
intensivă (s) 20XX) Entertain- 
ment News 2020 A#y McBeal 
(s) 2130 Viața lângă Fran (s) 
22XX) Frumusețe deziănțută 
(dramă, SUA 2000). 24XX) 
Joan (in Arcada (serial) 1XD 
Fmnusețe deziănȘjCă (Ba rt

8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 8:30 Spaima 
șoselelor (r) 10XX) Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 12:30 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:10 Dragoste și putere (s) 
14:45 în familie (comedie/ 
dramă, SUA, 1999) 16:25 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 20:00 Poliția în 
acțiune 21:00 Trădați în 
dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 9) 2230 Focus 
Plus 2330 Alertă medicală 
(ep. 12) 030 Interviurile 
Cristinei Jopescu (r) 130 
Focus (r) 230 Sunset Beach (s)

10:00 Totul despre casa mea 
(r) 1030 Căminul de cinci 
stele (r) 11:00 Ne privește. Cu 
Alina Stancu 12:00 Știri 13:05 
Kids Mania (r) 1335 Hobby 
Mix (r) 1435 Lumea cărților. 
Cu George Mihalcea 1535 
Tunning Show (r) 16:00 Legea 
afacerilor 17:00 Calea eu
ropeană. Talk-show cu Dan 
Cărbunaru 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 2OXX) Rămân cu tine 
(comedie, România, 1982) 
22XX) Nașul. Talk-show cu 
Radu Morâru 24XX) 6! Vine 

presa! (reluare). Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mda

11:40 Graffiti Bridge (muzica 
Marea Britanie, 1990). 13:1 
Wallis și Edward (romantic 
Marea Britanie, 2005). 14:5 
Cartea dragostei (comedie 
SUA 1991). 1620Cuduzin 
e mai ieftini (comedie, SUZ 
2003). 18X10 Boboc sub acc 
perire (acțiune, SUA, 2OO5j 
1930 Pe platourile de filmar 
20:00 Blankman (acțiune 
SUA, 1994). 21:35 Cursa di 
Hazzard (acțiune, SUA, 2005j 
23:25 Anaconda 2: Goan 
după orhideea blestemat 
(horror, SUA, 2004)

1030 Deschide lumea, 12XX 
Realitatea de la 12:00*1321 

EU, România 14XX) Realitate, 
de la 14:00 14:50 Realitate: 
bursieră 15:20 Fabrica 16XX 
Realitatea de la 16:00 16:51 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17XX 
Realitatea de la 17:00 17:4! 
Editorii Realității 18:50 Rea 
litatea zilei 20X10 Realitatea d< 
la 20:00 20XJ5 Realitatea zile 
20:50 Marfă 2150 Prim: 
ediție 22:00 100% 23X10 Ulti 
ma oră 24XX) Realitatea de I: 
24:00

7XX) Curse și fiare vechi 8XX 
Teste 9XX) Automobile ameri 
cane recondiționate 10XX 
Vânătorii de mituri 11XX 
Mașini pe alese: Porsche 12XX 
Construcții pentru campion 
13:00 Curse și fiare vech 
14XX) teste 15:00 Cum se fa 
brică diverse lucruri? 16XX 
Curse 17XX) Rable și reparați 
- SUA 18X10 Motociclete ame 
ricane 19:00 Vânătorii dt 
mituri 20XX) Cum se fabrice 
diverse lucruri? 21XX) Traumt 
22:00 Dr. G 23:00 Campi 
onatul Mondial al constructo
rilor de motociclete 24XX) Cunr 
se fabrică diverse lucruri?
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www.ier.ro Femeile, mereu discriminate
Deva (I.J.) ■ Procesul de traducere a acquls-ulul comu
nitar în limba română este coordonat de Institutul Euro
pean din România. Traducerile efectuate de IER sunt 
publicate pe slte-ul său, la secțiunea „Traducerea 
acquls-ulul comunitar".

B COBI VALUTAB BMB • M.03J0OT
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1 euro______ ______________________________3,3926 lei
1 dolar american________________________ 2,5771 lei
1 gram aur 55,0262 lei

■ Femeile social demo
crate din Brad s-au în
tâlnit cu europarlamen- 
tarul Daciana Sîrbu.

Ina Jurcone____________________
lna.jurcone0lnformmedlfl.ro

Brad - Invitată în rândul 
grupului „Femina” din Brad, 
europarlamentarul Daciana 
Sîrbu a împărtășit problemele 
cu care se confruntă în Par
lamentul României în ceea ce 
privește egalitatea de șanse 
între femei și bărbați. „Feme
ile din Parlament sunt apre
ciate ca drăguțe, cochete, însă 
sunt prea puțin apreciate de 
bărbați. Suntem discriminate 
zilnic exact pe motiv că sun
tem femei. Nu pot să spun

te teteatetetetetetetetetete te te te te te te » w w » te-» • te te te te te

Consiliul Județean Hunedoara:___________
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 
Bîrcea Mare_____
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00
Inspector-șef principal Marcel Mara, director adjunct

11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăștle______________
loslf Blaga, primar 10.00-11.00

Primăria Municipiului Brad________________
Agnes Epure, secretar începând cu ora 09.00

Opriți Traficul de Copii!

Poliția Municipiului Deva______________
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul șefului Politiei
Mlnldpiulul Deva 10.00-12.00

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 

" * 717659.

■ «Salvați Copiii» Timiș 
inițiază, între 5 și 30 
martie, o campanie în 
județul nostru.

Ina Jurcone
lnfl.jurconegilrifarmniedla.ro

Deva - Campania „Opriți 
Traficul de Copii” își propune 
să contribuie la reducerea 
vulnerabilității copiilor cu 
risc de a fi traficați, prin 
activități de prevenire și se 
adresează tinerilor din medi
ile rurale ale județelor Hune
doara, Dolj și Timiș.

Localitățile alese din jude
țul Hunedoara în care se va

»
cu, nr. 14. ®-» 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.

33.®-» 748080.
Cursuri de instruire

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr. 7. ®-» 
713045.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-» 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-» 211616, 224488.
Farmacia „Tacomi - Humanitas II". str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®— 211949.
ORÂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®-» 240976.

SUDOKU
. ;*7» »»•<

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9,

9
4

3' 7
2 5

8
7

3 8 5
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu

7
2 3

9

3
4 1 8

7

8
9 6
1

cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o

6 5 2
1 8 6 3

7 9 1 6
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

3 1
6 2 8

4

să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

8 5
4 9

7
5

1
6

7
9

1
2

9 8 4
6

8
3

1 ,
Soluțiile jocurilor din numărul precedent

841237695
265419873
7 3 9.8 6 5 1 2 4
1 5794328 6 
398126457 
426758319
9 7 2 3 8 4 5 6 1
6 8 3 5 9 1 7 4 2i
5*4672938

bicepători

■ Un număr de 210 
persoane din Brad și 
Lupeni vor beneficia de 
sprijin în IT.

Brad (I.J.) - Proiectul 
„Competitivitate și antrepre- 
noriat în Economia Cunoaște
rii” a demarat în Brad la 
sfârșitul săptămânii trecute și 
este finanțat prin PHARE. El 
este implementat de Fundația 
EOS Timișoara care are ca 
parteneri Asociația MARIA -

Observator pentru 
Drepturile Copilului

Deva (I.J.) - Observatorul 
Județean pentru Drepturile 
Copilului din județul Hune
doara, înființat în baza unei 
convenții de colaborare între 
UNICEF, Consiliul Județean 
Hunedoara și DGASPC, se 
află la al doilea seminar. înfi
ințarea lui a apărut și ca o 
necesitate impusă de apariția 
noului pachet legislativ în

k

Avansați

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

Viorica Popescu

Femeile nu trădează... în politică (Foto: Ina Jurcone)

altceva despre bărbații de 
acolo decât că sunt misogini. 
Suntem doar 30 de femei și 
avem nevoie chiar acolo sus 
de o schimbare de mentali
tate”, susține Daciana Sîrbu.

desfășura activitatea de pre
venire sunt Ilia (astăzi), be
neficiari vor fi elevii Liceului 
„Silviu Dragomir”, Crișcior (6 
martie), beneficiari vor fi ele
vii „Grupului Școlar Crișan” 
și Lupeni (7 martie), pentru 
elevii „Grupului Școlar Mi
nier”. „Activitățile vor consta 
în prezentarea unei piese de 
teatru pe traficul de ființe 
umane, realizată în colabo
rare -cu Teatrul Studențesc 
„Thespis” Timișoara. Activi
tățile se vor structura pe ate
liere de lucru formate de vo
luntari Salvați Copiii Timiș, 
iar la întrebările puse în 
cadrul forumului copiilor vor 
putea răspunde coordonatorul

Asociația Femeilor din Brad, 
Asociația pentru Dezvoltare 
ALIAS Lupeni și altele. Be
neficiarii proiectului sunt 210 
persoane angajate, câte 70 de 
persoane din fiecare zonă 
vizată de proiect, Brad și 
Lupeni, județul Hunedoara, și 
Jimbolia, județul Timiș, re
partizați astfel: 60 persoa- 
ne/zonă personal operativ din 
societăți, 10 persoane/ zonă 
manageri din diverse depar
tamente. „Pe parcursul celor 
12 luni de implementare, 

domeniul protecției copilului.
Primul modul s-a desfă

șurat în perioada 25-29 sep
tembrie 2006 și continuă în 
perioada 5-8 martie cu cel de
al doilea, denumit „Perfec
ționarea profesională pentru 
personalul Observatorului Ju
dețean pentru Drepturile 
Copilului”. Cursul este adre
sat personalului Observato
rului Județean din Hune
doara, unul din cele patru 
județe pilot.

„Liniile directoare ale se
minarului vor atinge mai 
multe obiective. între acestea 
se numără armonizarea în 
concepte posibile de monito
rizare, planul de implemen
tare, monitorizare și abilități 
de evaluare, dobândirea unei 
mai bune înțelegeri a impor
tanței participării copiilor, 
însușirea cunoștințelor des
pre modalitățile de organizare 
a participării copiilor și al
tele”, declară Viorica Popes
cu, director DGASPC Hune
doara.

Cursul va beneficia de pre
zența domnului Thomas Ka- 
ttau de la Consiliul Europei.

Alături de Daciana Sîrbu, a 
fost prezent la Brad și Victor 
Ponta, care apreciază că „în 
România se tinde să se atingă 
nivelul țărilor civilizate, nu 
neapărat Suedia, unde femeia

Tinerii trebuie preveniți asupra riscurilor traficului uman
zonal al proiectului și repre
zentanți ai Direcției, ai 
Poliției și Inspectoratului Șco
lar Hunedoara. Acțiunea se 
va continua prin diseminarea 
de pliante locuitorilor loca
lităților respective, astfel ca 

pentru IT
proiectul își propune să spri
jine angajații din întreprinde
rile locale, prin oferirea unor 
cursuri de formare în dome
niul noilor tehnologii infor
maționale in urma cărora 
accesul la servicii electronice 
și noile tehnologii de infor
mație și comunicare al aces
tora să fie mai bun. Durata 
cursurilor va fi de 40 ore/per- 
soană, iar programa de for
mare va fi individualizată în 
funcție de nevoile specifice 
ale angajatorilor zonali, cu-

WâlOi

MAI MULT
DECÂT MUZICĂ

cel mai bun pier

99€

best
deal

Noul telefon
W810iWJkman

• EUrKl-GSJH Haiaedoara; Dacia. nr. 6Â: B-du4 Dscâ nr. 10 B-dui Corei n, nr. 8
• EUROC1SW Drrâ. Sbcppmg Caerter etaj 1

Tehnologia de înalta 
calitate și pasiunea 
pentru muzică sunt 
peifot t îmbinate* in noul 
W81 Oi. Wulkmanul 
incorporat, camei «i foto 
digitală, și designul 
clrgant al W810I dau 
vieții tale culoare sunet, 
muzică >» stil. 
Vino acum in 
turo*G5»M> profita de 
oferta noastră de 
primăvară. 

are statutul mult mai impor
tant decât bărbatul. în Parla
ment trebuie să apreciez fe
meile care sunt mult mai lo
iale și nu trădează în politică 
așa cum fac bărbații”.

mesajul campaniei să fie adus 
la cunoștința părinților dato
rită rolului semnificativ pe 
care 11 au aceștia în pre
venirea traficului de copii”, 
declară Viorica Popescu, 
director DGASPC Hunedoara.

Mariana Pavel
prinzând elemente specifice 
extrase din cele opt module 
disponibile”, declară Mariana 
Pavel, președinta Asociației 
„Maria” Brad.

Preț fără TVA, valabil

http://www.ier.ro
lna.jurcone0lnformmedlfl.ro
lnfl.jurconegilrifarmniedla.ro
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, • l-a furat telefonul. Polițiștii din
Petroșani au stabilit că, Vasile U., de 19 
ani, în timp ce se afla în vizită la prietenul 
său Râul J., de 15 ani, din localitate, pro
fitând de neatenția acestuia, i-a sustras 
un telefon mobil marca Nokia, în valoare 
de 600 RON. Cauza figura în evidența 
celor cu autori necunoscuți. (T.S.)

• La furat de casetofoane. Polițiștii din 
Orăștie i-au prins în flagrant pe Marius M. 
și Cosmin A., ambii din Zărnești, în timp 
ce, prin forțarea încuietorilor unui auto
turism, aparținând lui Liviu N., din Orăștie, 
au sustras un radiocasetofon marca 
„Eurotec" în valoare de 86 RON, prejudi
ciul fiind recuperat. (T.S.)

INTERVIU

Internetul câștigă
teren a tară

Drept la replică
Deva (C.B.) - Direcția 

Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copi
lului Hunedoara
(DGASPC) a ținut să pre
cizeze că în articolul „Si
nucidere dezamorsată” 
apărut vineri 2 martie în 
Cuvântul Liber s-au stre
curat câteva inexactități. 
Astfel, „Molodețiu Mări- 
oara nu este referent de 
specialitate la Centrul de 
plasament Deva, ci re
ferent de specialitate la 
DGASPC Hunedoara, 
serviciu rezidențial care 
a instrumentat cazul din 
punct de vedere scriptic, 
de minoră ocupându-se 
echipa multidisciplinară 
din centru. Din anul 
2005, Molodețiu a făcut 
toate demersurile legale 
în vederea identificării 
familiei naturale și refa
cerea legăturii minorei 
cu familia naturală. Din 
luna martie 2004 de când 
a încetat măsura de pla
sament la familia Păcu
rar, minora a stat doar 
în Centrul de plasament 
pentru copii cu deficient 
și comportament deviant 
Săcel și nu în Centrul de 
plasament Deva așa cum 
era menționat în arti
col”.

Aur con
fiscat de 
OPC
Deva (I.J.) - Inspec
torii Oficiului pentru 
Protecția Consuma
torului Hunedoara au 
confiscat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, 
mai multe bijuterii și 
podoabe de aur de 
la agenții economici 
depistați cu nereguli 
în comercializarea 
aurului. „Am verificat 
25 de operatori eco
nomici, 21 dintre 
aceștia au fost depis
tați cu abateri de la 
prevederile legale. 
Mai bine de 1 kg de 
aur și bijuterii con
traveneau normelor 
în vigoare pentru co
mercializarea acestor 
produse. Ca urmare, 
0,561 kg au fost 
confiscate și predate 
statului. Toate însu
mau valoarea de 
1.918,69 lei", decla
ră Viorel Chiș, direc
tor OPC Hunedoara.
16 dintre sancțiuni s- 
au transformat în a- 
menzi contravențio
nale în valoare totală 
de 27.000 lei și a 
fost dispusă oprirea 
temporară de la co
mercializare a unei 
cantități de 1,32 kg 
de bijuterii în valoare 
de 73.000 lei.

în 3-4 ani, 50% dintre 
români vor fi utilizatori de 
Intemet, consideră ministrul 
Nagy Zsolt.

REP: Care este gradul de 
penetrare a Internetului în 
România, în momentul de 
față, și cum va evolua acesta 
în anii următori?

Nagy Zsolt: 28% din populația 
României utilizează Inter- 
netul, ceea ce înseamnă apro
ximativ 5 milioane de persoa
ne. în anii următori situația 
se va îmbunătăți considerabil, 
în special datorită imple
mentării de către minister a 
programului „Societate bazată 
pe cunoaștere”, care vizează 
260 de localități, orașe mici și 
comune, cu o populație de 1,7 
milioane oameni, ceea ce
reprezintă 17% din numărul 
populației din mediul rural.
Programul. vizează introdu
cerea de Internet pe banda 
largă și dotarea cu echipa
ment informatic a primăriilor,

Bunurile consficate de polițiști în timpul raziei

Razie în târg
Bălata (T.S.) - O razie efectuată ieri, în 

Târgul Auto de la Bălata de către lucrătorii 
Poliției Municipiului Deva s-a soldat cu 
aplicarea de amenzi în valoare de 450 de lei 
și confiscarea unor mărfuri în valoare 
totală de 2.000 de lei. Astfel, R. Ioan, de 19 f 
ani, fără ocupație din Deva, a fost sancțio
nat cu amendă în valoare 25 lei și i-a fost 1 
confiscată o cameră foto marca Sony în va
loare de 120 lei. De asemenea, lui R. Robert, 
de 18 ani, fără ocupație, din Deva, i-a fost 
aplicată o amendă de 25 lei și i-a fost confis
cată o cameră foto marca Sony în valoare 
de 120 lei. în plus, lucrătorii Biroului de 
Investigare a Fraudelor l-au depistat pe 
numitul M. Daniel, de 33 de ani, din Hune
doara, care avea expuse spre vânzare mai 
multe produse constând in treninguri, tri
couri și geci cu sigla Nike și Adidas, fără a 
avea documente de proveniență, certificat 
de origine și calitate.

întrucât aceste bunuri sunt susceptibile 
de a fi contrafăcute, datorită prețului mic 
de vânzare și a calității îndoielnice, au fost 
ridicate In vederea cercetărilor sub aspectul 
□Miii-rii infracțiunii de concurență
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școlilor și bibliotecilor din 
aceste localități, făcând posi
bile, între altele, solicitarea 
prin Intemet a cărții de iden
titate sau înregistrarea unei 
firme pe cale electronică. A- 
ceasta va însemna un salt 
calitativ, mediul rural va 
deveni mai competitiv. în 
3-4 ani am putea ajunge la 
nivelul mediu actual al 
Uniunii Europene, apro
ximativ jumătate din pop
ulație urmând să devină 
utilizator de Internet.

REP.: în ultima perioadă, 
mai multe companii 
importante din domeni

GARTE DE VIZITft

Nagy Zsolt

Data $i locul nașterii; 21 iunie 1971

Studii: Universitatea Tehnică din Cluj; 
Young Political Leader's School (Inter
național Republican Institute); Cam- 
paign Management (Național Democ
rat Institute)
Carieră: 1998-2003 - reprezentant 
UDMR în Consiliul Director al Uniunii 
Democrate Europene; 2003 - prim- 
vicepreședinte executiv UDMR; 2004 - 
șef campanie electorală UDMR

IT și al telecomunica 
țiilor au făcut investit’ 
în România, ultimul e 
xemplu fiind Microsoft.
Va continua această Nagy Zsolt este optimist în privința viitorului 
tendință?

(Foto: Sergiu Briceag)

N.Z.: Continuăm
munca depusă în acest 
sens. Sunt mai multe com
panii interesate, al căror

nume nu pot să le dezvălui. 
Un pas important în atragerea 
investitdrâor va fi lansarea la 
Târgul Internațional CEBIT de 
la Hanovra a brand-ului 
„Romanian IT, Creativ Talent, 
Tehnical Excellence”.

REP.: Care este motivul pen
tru care ați decis să candidați 
pentru Parlamentul Europei?

N.Z.: Această candidatură 
este o provocare pentru mine, 
întrebarea este dacă reușim să 
aducem Uniunea Europeană 
mai aproape de oameni. La 
ora actuală, nu este sigur că 
putem profita de oportunită
țile pe care ni le oferă statu
tul de țară membră UE, de

programele de dezvoltare, nu 
suntem conștienți că putem 
influența deciziile care se iau 
la Bruxelles. Cel mai impor
tant obiectiv este să facem ca 
oamenii să înțeleagă ce în
seamnă UE.

REP.: în ce măsură v-a afec
tat scandalul legat de licitația 
privind privatizarea Radioco- 
municații SA, Poșta Română 
și Romtelecom?
f ,.,iy^ Mi-a afectat, firește, atât 
sub aspect personal, cât și 
plan politic. Acest scandal a 
fost o făcătură, prin care se 
urmărea discreditarea mea, 
dar care se dezumflă aseme
nea unui balon.

Drum inexistent în documente
■ în documentele arhe
ologice hunedorene nu 
există nicăieri menționat 
Drumul lui Traian.

INA JURCONE
ina.jurcone@inforniniedia.ro

Gînțaga - în Repertoriul 
arheologic hunedorean, nu 
există niciunde menționată

existența Drumului lui Tra
ian. Păstrarea lui, după atâția 
ani, a fost posibilă datorită 
faptului că cea mai mare 
parte a lui trece prin holdele 
sătenilor care folosesc drumul 
ca scurtătură spre casă. „O 
bornă găsită în urmă cu 
câțiva ani la Cluj arată exis
tența unui astfel de drum 
care leagă Clujul de Turda și 
anul în care a fost construit

Drumul a fost măsurat cu GPS-ul (Foto: Ina Jurcone)

Alianța candidaților separați
■ Petru Drăgoescu și 
Tiberiu lacob-Ridzi vor 
testa electoratul 
Alianței pentru primar.

Petroșani (M.S.) - PNL și PD 
se prezintă cu candidați pro
prii la alegerile anticipate pen
tru funcția de primar al mu
nicipiului Petroșani. Cei doi 
candidați în alegeri, consi
lierul local Petru Drăgoescu 
(PNL) și viceprimarul Tiberiu 
lacob-Ridzi (PD), au fost lan
sați sâmbătă în cursa electo
rală, în prezența conducerilor 
celor două partide politice. 
Petru Drăgoescu, in prezent 
director cu probleme de secu

ritate minieră la GHH Petro
șani și consilier local PNL, a 
fost caracterizat de către cole
gii săi prin „performanță și 
profesionalism dovedit” în 
toate funcțiile pe care le-a de
ținut până în prezent.

„Candidatul nostru va veni 
cu promisiuni certe și nu cu 
chestiuni electorale. El se va 
ține de cuvânt așa cum âu 
obișnuit toți liberalii. Dacă 
promitem ceva, vom avea și 
finanțare pentru aceste lu
cruri”, a afirmat vicepreședin
tele PNL Hunedoara, Mircea 
Moloț. PD merge în cursa elec
torală cu actualul viceprimar, 
Tiberiu lacob-Ridzi. Anun
țarea oficială a candidaturii a

acest drum care poartă nu
mele de Via Trana Pataesina 
107-108 d.H. Dacă atunci a fost 
construit acel drum, acesta, 
aflat mai la Sud, a fost cu si
guranță construit după cuce
rirea Daciei, deci la 2-3 ani 
mai târziu”, declară Dan Ol
tean, un pasionat căutător al 
vestigiilor arheologice de pe 
teritoriul județului nostru.
De la bunici

Oamenii din cele trei sate 
știu de existența drumului, 
însă cei care știu cu adevărat 
să-l și arate localizat sunt doar 
cei mai bătrâni care au aflat 
de existența lui de la bunicii 
lor. „Traian a fost întemei
etorul .României de astăzi. N- 
am învățat la școală despre 
existența drumului, ci de la

Sabin Neag C-tin Sterean

bunicul meu, care știa și el de 
la bunicul lui”, spunea Sabin 
Neag. „Oamenii nu circulau, 
când eram eu mic, decât 
vreme de trei sate. Așa știu 
exact care e Drumul lui Tra
ian, pentru că pe acolo scur
tam drumul când mergeam la 
târg cu bunicul meu”, susține 
Constantin Sterean. .

Drumul a fost pavat cu pia
tră pe cinci nivele, astăzi se 
mai păstrează doar un singur 
nivel și este folosit de săteni 
pentru a-și transporta recol
tele.

Pe stradă au apărut deja bannerele candidaților pentru primărie
avut loc în prezența președin
telui PD, Emil Boc, a pre
ședintelui executiv Adriean 
Videanu, a secretarului gene
ral Vasile Blaga și a vicepre
ședintelui Gheorghe Barbu.

„Problema esențială a mu
nicipiului Petroșani este lip
sa banilor pentru dezvoltarea 
unor proiecte de larg interes 
comunitar”, a afirmat Moni- 
ca Iabob-RidzL

mailto:ina.jurcone@inforniniedia.ro


CIP a învins pe Athletic

'• Cartaș pe val. Lidera echipei Cetate 
Deva, Carmen Cartaș, a marcat trei goluri 
pentru naționala de handbal feminin a 
României în partida de ieri cu Belarus, 
ultima disputată la turneul Silesia Cup, 
din Polonia. România a câștigat turneul 
polonez cu trei victorii din tot atâtea 
meciuri disputate. (C.M.)

CMMM1KT RTW./MMI

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 19-a 3-4 martie: Clu- 
jana Cluj Napoca - Cosmos Pitești 9 - 4; Moldocor 
Piatra Neamț - Metropolis București 7 - 2; Athletic Club 
București -- FC CIP Deva 4 - 6; Municipal Constanța - 
United Galați 10-4; ACS Qdorheiu Secuiesc - Quasar 
Deva 3-1; Informatica Timișoara - Poli Timișoara 9-5; 
Partida Energoconstrucția Craiova - CSM Focșani s-a 
disputat după închiderea ediției.
Clasamentul
1 FC CIP Deva . 19 18 T 0 127-44 55
2. Athletic Buc. 19 14 .1 4 93-52 43
3. Enerqo Craiova 18 13 3 2 127-59 42

n4. ACS Odorheiu 19 13 3 3 122-58 42
J/5. FM Constanța 19 11 2 6 130-90 35

6. Poli Timișoara 19 9 2 8 87-72 29
7 Informatica Tm. 19 9 2 8 95-107 29
8. Clujana Cluj 19 8 3 8 84-77 27
9. CSM Focșani 18 8 2 8 63-74 26
10. Cosmos 19 5 1 13 64-112 16
11. Moldocor 19 4 2 13 59-93 14
12. United Galați 19 3 3 13 61-110 12
13. Quasar Deva 19 3 0 16 59-120 9
14. Metropolis Buc. 19 1 1 17 50-153 4

■ Campionii au fost 
conduși de Athletic cu 
4-3, dar au jucat în sis
tem 5-0 și au învins.

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinul@iinforniniedia.ra

București - Manevrele de 
război executate de Athletic 
București, ocupanta locului 
doi în clasament, au fost 
zadarnice în fața campionilor 
de la FC CIP, liderii ligii I de 
futsal, dovadă că devenii au 
câștigat derby-ul disputat 
duminică la București. Muta
rea partidei într-o sală cu 
suprafață de tartan, amenin
țările de la vestiare și jocul 
dur din teren nu i-au intimi
dat pe deveni și nu au avut 
efectul scontat de Athletic. FC 
CIP și-a onorat blazonul, a 
dominat jocul și a învins, ară
tând că este cu o clasă peste 
adversara sa.

FC CIP a pus stăpânire pe 
joc încă din startul partidei și 
în ciuda apărării disperate a 
bucureștenilor a condus cu 2- 
0, prin golurile reușite de Lu- 
pu și Tomescu. Lă acest scor 
a intervenit relaxarea și până 
la pauză gazdele au redus din 
diferență 1-2. în primele mi
nute din repriza secundă, 
Athletic a egalat, dar Matei

Matei a marcat trei goluri foarte importante (Foto: Traian Mânu)

a replicat prompt și a făcut 
3-2 pentru CIP. Au urmat alte 
momente de relaxare ale de- 
venilor combinate cu decizii 
suspecte ale arbitrilor, iar bu- 
cureștenii au profitat și au 
taxat prompt atitudinea cam
pionilor. Athletic a întors 
rezultatul și a preluat con
ducerea 4-3. Perspectiva unui 
rezultat negativ și nedrept i- 
a pus pe jar pe deveni. Antre
norul Karoly Gașpari a decis 
să riște, jucând în sistemul 5- 
0 (fără portar), iar jucătorii s- 
au trezit parcă din cauza a- 
drenalinei pe care a căpătat- 
o partida și au jucat la ade
vărata lor valoare. Drept ur
mare, CIP a punctat de trei 
ori consecutiv prin Lupu și

Matei (2) și a obținut o vic
torie pe care nu a contestat-o 
nimeni. “Nu cred că atmos
fera de intimidare și tensi
unea pe care au înscenat-o cei 
de la Athletic pentru acest joc 
își aveau rostul. Diferența din 
clasament era mare, iar până 
la urmă s-a văzut că suntem 
mai buni. Din păcate, arbitra
jul ne-a șicanat și am încasat 
multe galbene. în plus, trei 
dintre cele patru goluri pri
mite au fost din vina noastră, 
în urma unor greșeli indivi
duale grave. E greu să-i țin pe 
jucători concentrați la joc în 
momentul în care conduc și 
apare relaxarea care ne poate 
costa”, comenta Karoly Gaș
pari, antrenorul FC GIP.

Start pentru Leu
Brașov (C.M.) - Pilotul 

hunedorean Mihai Leu a 
început cu dreptul noul 
sezon de curse, clasându- 
se pe locul cinci, sâmbă
tă, în cadrul Raliului 
Brașovului, prima etapă 
a Campionatului Națio
nal de Raliuri. „Nu mă 
mulțumește atât locul 
ocupat, cât faptul că a 
mers bine mașina. Nici 
nu îmi mai amintesc de 
când n-am avut o cursă 
în care pe ultimele probe 
speciale să pot merge în 
forță și să fiu la 1-2 
secunde de primul clasat, 
cum s-a întâmplat acum. 
Am fost la un moment 
dat chiar pe locul trei, 
dar am făcut o alegere 
greșită la pneuri, am 
pierdut 50 de secunde și 
am picat pe cinci. Ori
cum, pentru prima cursă 
cu noul meu copilot Flav- 
ius Câmpeanu e un 
rezultat promițător”, co
menta Leu. Clasamentul 
general al Campionatului 
de Raliuri al României, 
după prima etapă, este 
următorul: 1. Gârtofan - 
10 puncte, 2. Marișca - 8 
p, 3. Ungur - 6 p, 4. Tem- 
pestini - 5 p, 5. Leu - 4 p, 
6. Aur - 3 p.

Frumusețea pragmatismului
FOTB AL / LI6A IWL, SEBIA VOT
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 18-a, 3 martie 2007:
CFR Timișoara - Auxerre Lugoj 0-0; FC Bihor - FC Cara- i 
cal 2-1; IS Turzii - Building Vânju Mare 2-0; Dacia 
Mioveni - Unirea Dej 1-1; Corvinul 2005 Hunedoara 
- Minerul Lupeni 3-1; Gaz Metan Mediaș - Poli II 

iiWfitișbara 1-1; U- Cllij £ FC Baia Mare 3-0: CSM Rm: ■ î 

B* Vâlcea - FC Târgoviște 2-1;'FCM fteșita - Apuium Aibă Ț
lulia 1-0.
Clasamentul
1. U. Cluj 18 12 5 1 30-11 41
2. Dacia Mioveni 18 8 6 4 20-13 30
3 ISC Turzii 18 8 6 4 19-14 30
4. CSM Rm. Vâlcea 18 9 2 7 21-18 29
5. Minerul Lupeni 18 9 2 7 22-20 29
6. FC Caracal 18 9 1 8 23-20 28
7. Corvinul 2005 18 6 8 4 29-19 26
8. FCM Reșița 18 7 5 6 21-14 26
9. Unirea A.l. 18 6 7 5 13-13 25
10. FC Târgoviște 18 7 4 7 15-16 25
11. CFR Timișoara 18 7 5 7 19-24 25
12. Poli II Tim. 18 5 8 5 18-13 23
13. FC Bihor 18 5 6 7 20-25 21
14. Gaz Metan 18 4 9 18-23 19
15. Building V.M. 18 4 • 5 9 10-17 17
16. FC Baia Mare 18 4 5 9 14-28 17
17. Auxerre Lugoj 18 3 7 8 13-19 16
18. Unirea Dej 18 4 3 11 15-33 15

■ Derby-ul hunedorean 
a avut multe din ingre
dientele spectacolului, 
dar n-a strălucit.

ClPRIAM MARIMUȚ
ci prUfll»arihCî^n formmedia.ro

Hunedoara - Partida dintre 
cele două echipe hunedorene 
din liga secundă a început 
sub semnul rivalității extre
me. Micuțul Vișan și masivul 
Luca s-au ciocnit cap în cap 
în minutul șase și ambii ju
cători au avut nevoie de în
grijiri medicale, la un mo
ment dat medicii fiind aproa
pe de a decide să-l trimită pe 
Vișan la spital. Trei minute 
mai târziu, Iacob și Itu au 
fost combatanții unei scene 
similare și se părea că vor 
mai fi încă doi jucători cu 
bandaje lă cap și că partida 
va degenera. Nu a fost însă 
așa. Jucătorii s-au speriat

probabil de posibilitatea unor 
accidentări grave și au renun
țat la durități.
Gol de generic TV

Meciul a curs anost, fără 
faze de poartă, cu o luptă sur
dă la mijlocul terenului între 
două echipe pragmatice și 
bine așezate în teren. Plic
tiseala a fost spartă de un eu- 
rogol reușit de Pribac. Jucă
torul hunedorean, certat până 
atunci de mai multe ori de 
antrenorul Titi Alexoi, și-a 
luat inima în dinți și a șutat 
năpraznic la colțul lung de la 
limita careului, după un un- 
doi cu Dăscălescu și mingea 
a poposit în vinclu. Golul a 
dat peste cap planurile mine
rilor, veniți să joace la dis
trugere și așteptare. Obligați 
să iasă la joc, oaspeții au tre
cut pe lângă egalare prin Bo- 
roncoi (37) care a ratat din 
poziție de singur cu portarul. 
Ratarea s-a răzbunat și, în

Vișan s-a accidentat și a jucat cu un bandaj la cap (Foto: t. Mânu)

prelungirile reprizei, M. Dă
scălescu a majorat avantajul 
Corvinului, reluând cu latul 
în plasă din careul mic o cen
trare dintr-o lovitură execu
tată de Pribac. După pauză, 
Furdean (54) a dus scorul la 
3-0, după o pătrundere în 
careu posibilă datorită nea
tenției adversarilor la o lovi

tură liberă executată rapid de 
hunedoreni. Un minut mai 
târziu, Niculescu a finalizat 
un contraatac al Minerului și 
a relansat partida. Chiar dacă 
s-a jucat mai deschis și fot
balul a fost de mai bună cali
tate decât în prima repriză nu 
s-a mai consemnat nimic pe 
tabelă până la final.

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci parte 
din familia Cuvântul 
Liber, ca 1') •)11-1 (, iar 
noi te răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 martie 
poate să te desemneze 
chiar pe tine 
câștigătorul unui

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

I 
REISpLAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angaiații 5.C, Inform Media 
S.R.L. si nici rudele acestora de gradele 
I și II. Extragerea se va face în 30 mar
tie, ora 12, în mod aleator, din baza 
de date a abonatilc*' CL. Toți cei care 
/or sa asiste sunt așteptați 'a redacție. 
Reiat® suplimentare ’a tei 21 1275, ini.
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• Scandal în Franța. O serie de inci
dente au avut loc între suporterii 
formației Paris Saint Germain și cei ai FC 
Utrecht, înaintea meciului dintre Sedan și 
PSG, programat sâmbătă, în etapa a 
XXVII-a a campionatului Franței. 
Suporterii echipei FC Utrecht erau 
prezenți în Franța, pentru a asista la 
meciul echipei Sedan, obicei pe care fanii 
olandezi l-au căpătat după ce gruparea 
franceză i-a adus un omagiu fostului . 
jucător David Di Tommaso, decedat în 
noiembrie 2005, când se afla sub con
tract cu FC Utrecht.

Derby-ul s-a terminat cu acuze
■ Atacantul Universității 
Craiova, Michael Baird, 
spune că a fost scuipat 
și lovit de rapidiști.

Contestă
Madrid (MF) - Betis 

Sevilla și-a anunțat in
tenția de a contesta de
cizia Federației Spanio
le de Fotbal (RFEF), ca
re a hotărât ca stadio
nul Manuel Ruiz de Lo- 
pera să fie suspendat 
trei meciuri.

Milan 
învinge

București (MF) - For
mația AC Milan a În
vins, sâmbătă, pe teren 
propriu, cu scorul de 3-1 
(1-1), echipa Chievo Ve- 
rona, intr-un meci din 
etapa a XXVII-a a cam
pionatului Italiei.

Gol 
Mihalcea
București (MF) - Ata
cantul Adrian Mihal
cea (foto) a marcat 
un gol pentru Aris 
Limassol în meciul 
câștigat în deplasare, 
cu scorul de 2-1, în 
fața formației AEP 
Paphos, în etapa a 
XXI-a a campionatu
lui Ciprului. Mihalcea 
este coechipier la Aris 
cu Mlhai Stere, Lau- 
rențlu Dinlță, Clprian 
Mozacu și Flavlus 
Moldovan.

București (MF) - Atacantul 
australian al echipei Univer
sitatea Craiova, Michael Baird, 
a povestit, după meciul cu Ra
pid, că în pauză a fost scuipat, 
în tunelul de acces la vestia
re, de jucătorul rapidist Ian- 
nis Zicu și apoi lovit de Ionel 
Ganea, incident în urma că
ruia s-a ales cu buza de sus 
spartă.

„Zicu m-a scuipat, eu l-am 
întrebat de ce, iar apoi a ve
nit Ganea și m-a lovit. Nu cred 
că am meritat. Arbitrul nu a 
văzut incidentul, pentru că 
era în spatele meu, dar erau 
destul de mulți care au văzut, 
Jeremy Njock, și alți oameni 
din staff-ul echipei”, a spus 
Baird la finalul meciului Uni
versitatea Craiova - Rapid,

................................
Zicu ra-zt scuipat; apoi Ganea 

m-a lovit

I

I
|

Michael Baird

scor 0-0, disputat sâmbătă, în 
etapa a XXI-a a Ligii I.

Jucătorul australian a su
bliniat că nu 11 interesează ce 
sancțiune va primi Ganea 
pentru gestul său. „Nu mă 
interesează ce sancțiune pri
mește. Dacă mă lovea mai 
tare era o altă situație”, a 
menționat Michael Baird.

Coechipierul său, Jeremy 
Njock, a declarat, însă, că nu 
a văzut cum s-a produs inci
dentul din drumul spre ves
tiare, ci doar că Baird avea

West Ham în pericol!
Londra (MF) - Premier Lea- 

gue a deschis o procedură îm
potriva clubului West Ham, 
care ar putea duce la depunc- 
tare și chiar la retrogradare, 
din cauza unor nereguli în 
transferurile fotbaliștilor Car- 
los Tevez și Javier Masche- 
rano.

Transferurile celor doi fot
baliști, la începutul sezonuui, 
au produs stupefacție în An
glia, apoi suspiciuni legate de 
lipsa de transparență în ceea

Adam Malysz își savurează victoria 
obținută sâmbătă, la Campionatul Mon
dial de la Sapporo (Japonia), în proba 
de sărituri cu schiurile de la trambuli- J' 
na de 90 m. (Foto: epa)

. . ...........   : .........J

Iarăși Federer
Dubai (MF) - Tenismanul elvețian Roger 

Federer, numărul 1 mondial, a câștigat, 
sâmbătă, pentru a patra 
oară în cinci ani, turneul 
de la Dubai, dotat cu pre
mii în valoare de 1.083.637 
de euro.

Federer l-a învins în 
finală, cu scorul de 6-4, 6-3, 
pe sportivul rus Mihail 
Iujnâi.

Roger Federer
(Foto: EPA)

Portughezul își va agăța ghetele 
în cui anul următor (Foto: epa)

Teste în fotbal
Manchester (MF) - Internațional Board, 

garantul legilor jocului de fotbal, s-a pro
nunțat, sâmbătă, în favoarea introducerii de 
teste tehnologice pentru a determina dacă 
mingea a trecut linia porții sau nu, dar nu 
a fixat un termen limită, deoarece niciun 
sistem nu este încă fiabil sută la sută.

„Este un important păs înainte, deoarece 
astfel se stabilește ce tehnologie poate fi uti
lizată în fotbal”, a declarat secretarul gene
ral al FLFA, Urs Linși.

Sezon ratat pentru Cahill
București (MF) - Mijlocașul 

echipei Everton, Tim Cahill, 
va fi indisponibil până la sfâr
șitul sezonului din cauza unei 
fracturi de metatarsian sufe
rite la meciul cu Sheffield 
United, scor 1-1, disputat sâm
bătă, in etapa a XXIX-a a cam
pionatului Angliei.

Cahm s-a accidentat la pi
ciorul sting cu cinci minute 
Înainte de pauza partidei cu

Zicu este acuzat de Baird, australianul spunând că l-a scuipat în tunelul de la vestiare (Foto:

sânge pe față. „N-am văzut 
incidentul cu Baird, dar am 
văzut că avea sânge și are 
acum buza umflată. Ganea l-a 
lovit, dar n-a venit în vestiar 
să-și ceară scuze”, a spus 
Njock, care a calificat drept 
echitabil rezultatul de egali
tate din meciul cu Rapid. „A 
fost cam sinistru cu atât de 
puțini suporteri in tribune. 
Dacă se juca la Craiova sigur 
era victorie pentru Universi
tatea”, a adăugat atacantul 
camerunez.

„Am auzit și eu, n-am vă- 
zuț, că Ganea l-a lovit cu 
capul !n gură pe Baird. Ganea 

ce privește aceste tranzacții. 
Agentul fotbaliștilor, Kia 
Joorabchian, intenționa atun
ci să preia clubul londonez, 
dar nu a reușit acest lucru, 
câștigător fiind un om de 
afaceri islandez.

Premier League a re
proșat clubului West Ham, 
într-un comunicat, că i-a 
„ascuns deliberat informa
ții” privind clauzele acestor 
transferuri.

Dacă această acuzație va fi

Pauleta se retrage în 2008
Lisabona (MF) - Atacantul 

echipei Paris Saint Germain, 
Pedro Pauleta, a declarat pen
tru presa portugheză că inten
ționează să se retragă din 
activitate la finalul contrac
tului său cu gruparea fran
ceză, în 2008, informează AFP.

„Intenționez să mă retrag 
în 2008. îmi este puțin teamă 
de apropierea acestei date, de
oarece încă joc cu foarte 
multă plăcere. însă trebuie să 
știi să te retragi când te afli 
încă la un nivel înalt”, a spus 
fotbalistul portughez, citat de 
Correio da Manha.

Sheffield United.
Aceasta este a doua acci

dentare suferită în actualul 
sezon de fotbalistul austra
lian.

„Probabil el va fi indispo
nibil pentru restul sezonului. 
Sunt foarte dezamăgit, pentru 
că el este un jucător foarte 
important pentru noi. Va fi o 
mare pierdere", a explicat 
tehnicianul David Moyes. 

ăsta este un mare bătăuș. E 
un mare șmecher care crede 
că poate face performanță cu 
asemenea fapte. Azi nu prea 
a mișcat pe teren și probabil 
așa va fi și în viitor”, a spus 
patronul Universității, Adri
an Mititelu.

Tehnicianul formației olte
ne, Ștefan Stoica, a afirmat că 
astfel de comportamente sunt 
inadmisibile. „E ca în epoca 
de piatră. Eu credeam că pu
tem să discutăm civilizat în 
2007. Eu am văzut doar jucă
torul cu buza spartă. Cum să 
mai sari la bătaie în 2007? E 
ca în Comuna Primitivă, când 

menținută, West Ham riscă să 
fie depunctată, ceea ce ar du
ce echipa deja aflată într-o 
poziție retrogradabilâ în eșa
lonul secund.

în teren, Tevez și Masche- 
rano au dezamăgit. Mascher- 
ano a fost împrumutat la Li- 
verpool în perioada de mer- 
cato din iarnă, iar Premier 
League și-a dat acordul în 
privința acestui transfer după 
mai multe săptămâni de an
chetă.

Pauleta, în vârstă de 33 de 
ani, a devenit în 2005 cel mai 
bun marcator din istoria re
prezentativei Portugaliei, de- 
vansându-1 pe legendarul Eu- 
sebio. El a anunțat în iulie 
2006, după Cupa Mondială din 
Germania, competiție la care 
Portugalia a fost semifina- 
listă, că se retrage din echipa 
națională.

După expirarea contractu
lui cu PSG, Pedro Pauleta 
vrea să facă o pauză de un an, 
iar apoi să continue să se 
implice în fotbal, consacrân- 
du-se în special proiectului 

Cahill nevoit să ia o pauză din pricina accidentării suferite
(Foto: EW

luam securea și mergeam î 
satul vecin”, a comentat tel 
nicianul oltean.

Antrenorul rapidist Răzva 
Lucescu nu a făcut referir 
strict la incidentul din pauz 
meciului, dar a precizat că 
fost înjurat de unele persoan 
de la Universitatea Craiovi 
„Eu i-am văzut comentând ( 
acuzând, dar pot să spun c 
au fost și unele reacții neorti 
doxe către banca noastri 
Poate acest lucru face part 
din joc, dar eu mi-am strâr 
mâna cu cei din tabăra Craii 
vei care m-au înjurat”j..a„-si 
bliniat Lucescu. *

Transferurile lui Tevez și Mai 
cherano dau mari bătăi de ca 
englezilor (Foto: epj

său privind școala de fotbs 
din Insulele Azore. „însă a 
putea, de asemenea, să mur 
cesc în continuare la PSG, d 
exemplu în calitate de ambe 
sador al clubului în Europa’ 
a menționat jucătorul.

Pauleta a făcut referire ș 
la meciul pe care PSG îl v 
disputa, joi, 8 martie, în con 
pania echipei Benfica Lisabc 
na, în prima manșă a opt: 
milor de finală ale Cupe 
UEFA, precizând că nu ști 
dacă va juca. „Vom încerca ș 
facem totul ca să nu fir 
eliminați”, a adăugat Pauleta
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Vând ap. 2 camere (03)

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, gresie + faianță, st 55 mp, 
balcon închis, termopane, et 3, zona Romstal, 
preț 45.000 eurd, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et. 3, 
Bulevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Minerului, dec, centrală termică, gresie, 
hanță lavabil, parchet, balcon închis, mobilă

<^uă preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661.
(Â2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, drcult, 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)
• Zamlfcescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță, termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• MtoeruiuL et 4, dec., balcon, CT parchet, 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• dec, parchet faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec,CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• drcult gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine 
întreținut, contorizări, preț 130.000 ron nego
ciabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață, ambele 
cu centrală termică, bucătărie modificată, 
parchet, ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg., tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 60 mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mare, debara 
cămară, hol central, rară modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• foarte avantajos, 60 mp, zona Eminescu, etaj 
bun, modificări, bucătărie mare, cu balcon mare 
închis, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
preț 130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată, zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj t, încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță, gresie, balcon închis, bloc cu 4 ețaje, 
Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
P contorizări, parchet, repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684 (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică, parchet lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tei. 223400, 0720/387896, 
0751/573684 (A5)
• balcon închis, beci, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Piață, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. i 
0745/786578 (A8)
• zona Zamfirescu,-2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon inchis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală, telefon. 
U754/613366, OoSAV- <90.0788/158.483. (ALO)

• Brad, zonă centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță, 
grădină, zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zonă centrală. 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(AU)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• în Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, 135.000 ron până la 
230.000 ron, țu plata urgent, tei., 0730/474275. 
0740/535095-1A4'________ ,, ,

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• exdus parter, în Deva, zona Dacia, Aleea 
.Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796. (Al)
• 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, 
0740/535095.. A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
gresie + faianță, totul nou, st 90 mp, balcon 
închis, zona Progresul, preț 1,780 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, zonă bună, et. 1, balcon, centrală 
termică, parchet, îmbunătățit, preț 154.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, 
garaj, boxă, preț 60.000 euro, tel. 0740/013971.

• urgent, zona Liliacului, 2 băl, 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)
• In blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț negociabil, sau la schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809.(A4)
• dec, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• drcult, 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 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona Progresul, et. 3/4, balcon 
mare, 2 băi, centrală termică, parchet, st 98 mp, 
preț.55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semidec, 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 proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• etaj 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s= 120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă,.liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• zona I. Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, lisă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288. (A8)
• zona I. Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288. (A8)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• urgent, Deva, scară interioară amenajat occi
dental. centrală termică garaj, 150 mp, deosebit, 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et. bun, 3 băi. CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vâna case, vile (13)

• casă în 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)
• sau schimb casă în Deva, 4 camere, garaj, 
curte, grădină încălzire centrală cu apartament ■ 
3-4camere,înDeva,plusdiferențăexclusinter- i 
mediari. Tel. 219588. (T)

• în 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 iei, 
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 Eminesoi, 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 Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• construcție 2006, P+M, living. bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă, garaj, teren 600 mp, preț 
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)
• Brad și 2 hateren, zona Dealu Mare, Vâlișoara, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
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 
0254/613.366,0788/040.490. (A10) )
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona.Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613.366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală. încălzire proprie.
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

O rată mică pentru o casă
Cu doar 21 de RON pe zi. poți fi la casa ta’! între 1 februarie și 30 aprilie 2007. prin creditul 
ipotecar pentru achiziție de ia OTP Bank. beneficiezi de o perioadă de rambursare de până 
la 35 ele ani

!r’ ulirs șansa de a caștiga unul clin cele 12 premii'* în electrocasnice și marele premiu. 
masinS Toyota Avensis.

’ A .14 * -licuiatiu are titlu de exemplu si este realizata pentru o valoare a cmditulin de 33 750 euro 
Pcrm .j /afoatca exacta a ratei dumneavoastră, consultați reprezentanții hanoi.

Va.oarea corneroialâ a premiilor este de 35.842 euro (TVA inclus). Regulamentul de participare 
e .tfe m .p'.inHjtl in mod gratuit, ortcărtu solicitant, la www.otpbank.rt>

RECLAME

http://WWW.huon.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.roi
mailto:laura.contra@informmedia.ro
http://www.otpbank.rt


WEGATECH
ANGAJEAZĂ

tânăr absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru a-lealitiea in meseria de

TEHNICIAN SERVICE
CERIXȚE:

Studiile tehnice și domiciliul în DEVA constituie avantaje.

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

plină dezvoltare:
Pachet de beneficii motivam și in acord cu performanțele realizate,

Persoanele care îndeplnteta cerințele de ram sus și doresc <a-și depună candidatura pentru postul 
scos in concurs sunt rusule sA trimită până cel lârrilt în lllffilOil’ CV-ui cu fologtalîe și scrisoarea de 
intenție în care să se menrioneze postul solicitat ( prin poțtJ, Isx șaue-ireul I la:

Deva. Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, fax: 0254.206.291 
Persoana de contact - Victor Rafaila- mobil: 0726/766,295;

email' viclor ralaila@tjtiasar ro

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri.duminica 

ITALIA (VERONA) - marți,joi,sâmbătă 
Informații telefon: 0257-254 440 

(81220)

CempleMHl HctteJter 
Low*

Organizează pentru doamne șl domnișoare, cu ocazia 
zilei de 8 MARTIE, o după-amiază minunată la 
restaurantul din Incinta hotelului, in compania muzicii 

? retro șl a meniului bavarez.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAGI
Relațlișirezervări l»td:0254/210935; 0254/210032; 0254/569163.

GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Solidarității 
Sociale și 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 $1 Socială - 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului 

Uman
Grupurile țintă:

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

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

Pentru mal multe Informații despre relațiile dintre România» 
șl Uniunea Europeană, vizitează:

www.infoeuropa.ro

K TRIDENT IMPEXiOffl'W.
I 1 Ț Phone 0254-772366,0744707144

TEL/FAX 0254-770561, E-mall: trldenthateg9yahoo.com1 >* 1 EXECUTA $1 MONTEAZĂ11 v'l • Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
•Arcade șl uși glisante
•Plase țânțari • Jaluzele verticale

(74538)

a tUț«tMTmtului de Ordine Inferioară: 
«• rafaafia sș>n client:

rfMMVU nTEUSATE M NT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN
CW LA «MM: ■LTOlMMBtA. B-DUL TRAI AN. NR. 19.

I C.V.SE AFLĂ LV POARTA FIRMEI

CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI

Credite CEC cu dobânzi

COLMACO covoare Cisnădie

Stamproa
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprod@rdslink.ro

București. 01.03.2007 ■ Pentru începutul acestei 
primăveri, CEC a pregătit o ofertă specială la creditele 
pentru cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată 
Clasic, și la creditele pentru nevoi personale Ideal șl Ideal 
Plus, derulată în perioada 1 martie-15 mal 2007.

Creditele înregistrate și/sau aprobate în perioada 
menționată vor beneficia de reducerea dobânzii cu până 
la 3,25%, nână la 31 Iulie 2007. Astfel, dobânda la cre
ditele Clasic, Ideal șl Ideal Plus va fi cuprinsă între 9,25% 
Și 12% pe an.

O altă facilitate oferită în perioada promoțională se 
referă la comisionul de gestiune:
■ la creditele Clasic și Ideal acesta este 0% pentru primul 
an din cadrul duratei de creditare;

la creditele Ideal Plus este 0% de la data acordării, până 
la 31.07.2007, aplicabil lunar la soldul curent al credi
tului. De asemenea, în perioada promoțională, pentru 
toate aceste credite nu se percep comisionul de analiză 
și taxa de contraexpertiză.

S.C. SERVICE IMPLEMENTARE PRODUCȚIE S.A, 
cu sediul în localitatea Petrila, str. T. Vladimirescu, nr. 368, jud. 
Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru autorizație de 
mediu pentru obiectivul „Laborator și atelier de metrologie 
legală", situat în localitatea Petrila, str. T. Vladimirescu, nr. 36B. 
Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16.
Eventualele sesizări și redamațli pot fi depuse în termen de 10 
zile lucrătoare de la data anunțului.

(83082)

• Slmerla, zonă ultracentrală, 27 mp, 
balcon închis, proaspăt zugrăvită, ușă 
metalică, preț 51.900 lei. Tel. 0722/281322. 
(8/27.02)

Prinț publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh | 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bunâ ofertă!

• Brad, 2 camere, grădini, lângă Liceul Av. 
lancu, pre{ negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• 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 
0254/613366,0788/040,490,0788/15&483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

Vând case la țară (17)

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

• casă formată din 2 corpuri șl anexe, fosă 
septică, apă, gaz, curant, cu toranurlle afe
rente 70 ari șl 21 ari pădure. In satul Bejan, 
comuna Șolmuș, nr. 34, TeL 0729/991037. 
(7/L03)

• casă In satul Bretea Mureșană, teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
e la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, 80.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

S.C. DEPOALM S.R.L. Deva
• casă de vacantă, 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)

Vând garsoniere (19)

e semidec, contorizări, et. 1, zona luliu Maniu,
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

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 Vf ĂSTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agroturistică

• Manager în turism
înscrieri zilnic,, între orele 9-16,

1 până la data de: 20.03.2007 I

Firma: S.C. LISA DRĂXI.MAIEB AUTOPART ROMANIA S.R.L, 
Punct de lucru Hunedoara: Fabrică producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme:
Descrierea companiei:

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

j Client: BMW
Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODUCȚIE

• semidec, superamenalatt, zona Gojdu, preț 
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• o cameră, baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
« zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON. neg. tel 0741/154NB, ■227542,’SaM. (A2) 
a dac, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafața 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, bucătăria, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg,, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dada, et 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8 s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec. parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăștl, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
e urgent 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, cu centrală termică, boxă la demisol, 
parchet, gresie, faianță, se dă mobilat și utilat, 
preț 120.000 ron negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4) .
• zona Gojdu, șemidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, - urgent ■ preț 68.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă, 30 mp, contorizări, 
gaz 2 focuri, apometre, parchet, preț 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 
31.500 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dec, 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)

o do lux, complet mobilată șl utilată, totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zona ultracentrală, preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684(A5)
• In Dacia, parter, dec., parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 61300 lei, neg, teL 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg„ tel. 
0745/163445,206003. (A7)
e Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• In centru, dec., etaj 3, fără îmbunătățiri, libg- 
preț 86.000 lei. neg„ tel. 0749/268830,206»3.rT 
o urgent zona Dacia, dec., et bun, b^S 

bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
e zona Dacia, 1 cameră, baie, parchet marnuă 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48000 Ron, neg, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 28000 euro, teL 
0746/779288. (A8)
• Brad, vând garsoniere, conf. 1, zona peste 
Luncoi, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/Oanaqn 0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte urgent garsonieră in Deva, zona: Dada, 
Gojdu, Progresu, Decebal, se oferă preț bm de 
la 60.000 ron, până la 108000 ron, pteda imediat 
cu sau fără amenajări, teL 073^474275, 
0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• grătHto Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m. cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Hravian zona Zăvoi, st-400 mp, 1 mp=5C 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântohakn, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent apă, tel. 0740/013971. (A2)
• ingent, 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=155O mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060 
(A3)

Adresa cchIheI: Devii, Udai 22 Decembrie Nr. 37 A

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA Șl LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Certate:
-âMlchat
-«•■gdtoeiadtaSe. wriaoitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

SC ORĂȘTIETRANS SA ORĂȘTIE, 
cu sediul în Orăștie, Str. Unirii, nr: 76, jud Hunedoara, convoacă Arttnoarea 

Generatei a Acționarilor m data de 16.03.2007, ora 12.00, la se<u 
societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea situației economico-finandare a societății pe anul 2006.
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit șl pierderi pe anul2006.
3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori.
4. Diverse.

(82820)

SUPER OFERTĂ!
Uși de interior PORTA DOORS "Mii

■ TNwiai nc și suauan hbohu imv 'tS*
• GRAM TI B MO f AM ■ JAUKSLt WTKMt • RVLOMB
• IMKDUCBE 1 li
» CMUUm BăsuălMt raont4 taangprt
1H.-S7415M.499:07LLM4J15. «2SM90.553 ■ Wl

IRÎMU

■nflâ srccMr. ta standarde de'inaltă calitate: 
■d to andlatca de timp oecesară;

f---------------------------71--------------- >Va preocupă sănătatea dumneavoastră 
si a celorlalți?

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

UFE-CARE vă invită marți, 6 martie, ora 
17.00, la ResSaumntul HEAVEN să aRați 

ana vă tndsogățiți viața NATURAL

http://www.infoeuropa.ro
trldenthateg9yahoo.com
mailto:stamprod@rdslink.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internetîn vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în |udețele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara. Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Corector
pentru punctul de lucru din Deva

Condiții:
• absolvenți de liceu cu diplomă de 

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

Outlook);
• abilități comunicare și muncă în echipă,
• seriozitate și disponibilitate la program de lucru 

fexibil;
• cunoașterea limbii engleze (constituie avantaj).

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

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 salarial motivant.

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

S.C. angajeaift

Comemorări (76)

Familia reamintește cu aceeași durere în suflet că se 
împlinesc 16 ani efe la încetarea din viață a celui care 
a fost un bun soț, tată și bunic

IO AN L ALA
Nu te vom uita niciodată. 

Soția Ana și copiii cu familiile

Calculatoare si accesorii 
(51)

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

Ptața HttaHI S8-W |
M OîSHOHKa W542KMS ®

BENE
Interna țtonal

Vând spații comerciale (25)

MĂntatom • MMftMre

toferMer 4mt itoteat Ml și srand taad
In limita

"J stocului I

• 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)
• tn Deva, zona Emlnescu, parcelat de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună Ideal pt Investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
17405350 6, (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)

y • Intravlan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• at=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914686 (A5)
• intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 

. front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva,
zonă rezidențială preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• intravilan, la DN 7, st 3041jnp, 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.(Ă8)
" • 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. Luna, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 

. 0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag , 6 ha, zona Blăjeni, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro - 
Ploiești, preț atractiv, 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 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(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, 
0788/158.483. (A10)

• Hunedoara, atr Viorele, bl 5. suprafață

M, amenalat, apă gaz, centrală 
usl ii ferestre tormopan, preț 

negociabil. Tal 0744/541244. <13/27X2)

______ ________ I
• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
Intrare stradă funcționabil, ocupabll imediat, 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 45 mp, Deva, zonă centrală, preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Deva, 32 mp, parter, amenajat cu intrare 
stradă, funcționabil, ocupabil imediat, 28.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.70C mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zorit 124 mp. toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. 
(AS)

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

e Deva, 20 mp, zona Piață, 250 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pL închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărie 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=250 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)

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAOR- 
} DINARE A ACȚIONARILOR SC ORĂȘTIETRANS SA 
r Administratorul unic al Societății Comerciale ORĂȘTIETRANS SA convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în datp de 03.04.2007, ora 
10.00, la sediul societății din Orăștie, 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 neîntrunirii cvorumului prevăzut de lege, ședința Adunării 

Generale Extraordinare va avea ioc in data de 04.04.2007, la ora 10, la sediul 
societății, cu aceeași ordne de zL

Acționarii șr vor eiuta dreptul ia vot în cadrul Adunării Generale 
proporțional cu nwnân» ac>Mor depnute.

Reprezentarea «țraafcr va putea fi tăcută în baza unei împutemr- 
ciri/procun ongnara atoraaM pe e_ această adunare generală depiaâ a 
sednd soaeOți sa 4* âe o« bnar*a desfășurări acesteia.

(82944)

in domeniul publicitar
Relații suplimentare se obțin la sediul societăți -Un Im 
S*. I. Creangă, bl. 29, parter, sau la tel. M28SM.MS. 
CV-urile se tepun la sediul firmei sau se pot trimite le fax: 
0354/409976 sau email publiartdesigt isjua i>

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

Piese, accesorii (42)
• vănd 2 roți complete cu jante și camere de 
16.9/30, pentru ifron, tractor, stare perfectă, șl 2 
cauciucuri noi de 900/20, preț avantajos. Tel. 
0743/693527,0742/966323.(T)

Imobile chirii (29) Mobilier și interioare (47)

Prestări servicii (72)
• 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)

• SC Orion Comlmpex SRL Brad închiriază 
hală Industria li situată In Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amanalata, 
accas din DN, parcare. Tal. 0728/078090, 
0729/942066.(10/1X3)

imobile schimb (30)

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

Auto românești (36)

• vând „Frumoasa americană", sarcina 
j utilă 3 tone, cu prelată, ITF la zl, stare 
i perfectă de funcționara. TeL 0721/239354, 

744664.(10/274)2)

• vând /dezmembrez autospecială RABA 
10215, sardna utilă 8 tone, stare perfectă 
de funcționare. TeL 0721/239364, 744664 
(10/2742)

• vând Matiz, toate extrasele, al 2B62, 
61400 km, preț 6500 euro, negodahi. Tel. 
0788/045115. (3/27JH)

• 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) c

Microbuze. Dube (38)

• vând autoutilitară Citroen C2S, D 1400, 
sarcină utilă ÎS tone, stare de funcționare. 
TeL 0721/239364,744664. (10/27.02)

Camioane, remorci (39)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând șlah tămplărie, motor 5,5 kw, 3000 
ture, forjă Tel. 0726/730213. (15/27.02)

• vând tractor, 42 cp, stare foarte bună de 
funcționare, preț 10.500 ron, informații la 
telefonul 0744/521309. (2/27.02)

• dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 4 
fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439.(T)
• urgent al foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 perspane, stare foarte bună, 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)
• vând 2 uși cu toc, 50 lei bucata, geam dublu, 
cu toc, 30 lei. 16 geamuri simple fără toc, 10 lei 
bucata. Tel. 0723/455092,711063. (T)
• 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)

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

imnrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vănd rochii șl copipleuri de sama, cu acce
sorii; modele moderne, măsuri 42 ■ 46. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând bie (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 4,5 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 
45 m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă, cu 
toc, dimensiuni 1,20/130 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (D
• vănd distantieri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)

Bijuterii (54)
• vând 350 g argint cu 1 leu/gramul, cizme, 
pantofi și sandale de seară, noi, toc înalt, nr. 38, 
25 lei fiecare. Tel. 0721/148802. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, cadă fontă, centrală Bosch tiraj normal. 
Tel, 0746/053955. (T)
•vând urgent aragaz, combină frigorifică, mașină 
automată, calculator, combină muzicală, mașină 
de cusut electrică Singer, mașină de cusut 
Monica, chitară, tocuri duble cu geamuri; 218084, 
0722/586808,0724/643045. (T)

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

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

Solicitări servicii (71)

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

OMNIASIG
VlENNA INSURANCE GROUP

' “REDUCERE pentru doamnele și domnișoarele 
a y care încheie o asigurare CASCO 
B ’ la Omniasig în perioada 1 -31 martie! 

Inplus, vor primi GRATUIT o asigurare a locuinței

• Internațional lob Expert, agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 ■ 2000 euro. Detalii la 0257/281818, 
0747/771729, 0724/497851, www.expertjob.ro, 
lnternational@expertjob.ro. (83139)
• Motel Lowe Sântuhalm angajează barman • 
recepționer și bucătar. Salariu atractiv. Relații la 
tel. 0254/210935.0720/230181.(5/1.03)
• pensiune Diva angajează personal 
cunoscător limba engleză, cu program parțial, 
pentru servit mic dejun. Relații la tel. 
0766/377373,0254/212535.(10/2.03) '
• producător de flori caut colaboratori din zona 
rurală și urbană pentru desfacere la domiciliu, 
în târguri sau magazine, informații la tel. 
0744/577942. (81022)
• administrator, Petroșani, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurări, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, Hunedoara, 11 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază. Hunedoara, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, Lupeni, 2 posturi, data limită 
15.03., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• agent de pază, Petroșani, 3 posturi, data limită 
15,03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent imobiliar, Călan, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9 -16,
• agent Imobiliar, Deva, 1 post, data limită 
12.03., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• agent pază, Brad, 1 post, data limită 9.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Lupeni, 1 post, data limită 20.03. 
Tel. 213244, orele 9-16,
• agent vânzări, Orăștie. 2 posturi, data limită 
1603., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 19.03. 
Tel.'213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual. Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual. Hunedoara, 29 posturi, 
data limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• angajăm șofer cat. B, C, cu atestat (analize 
medicale necesare) pentru distribuție marfă. 
Tel. 0741/203720; CV la fax 0261/769215. (82193)
• angajăm șoferi cu categoriile C și D. Relații la 
tel. 0254/231394, 0788/005452, 0720/545757. 
(7/27.02)
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață, Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent farmacist. Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04. TeL 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită. 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Simeria, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• betonist, Deva. 10 posturi, data limită 14.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
« biolog, Deva, 1 post data limită 19.03. TeL 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Călan, 3 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad. 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ bucătar-șef, Simeria, 1 post, data limită 30.03. 
TeL 213244, orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244. orele 9-16.
• cameristă hotel Deva. 1 post, data limită 
19X3. TeL 213244. orele 9 -16.
• casta, tead. 1 post data limită 31.03. Tel. 
213244. erele 9-16
• asta. Hateg. 1 cest, data limită 5.03. Tel. 
2132*4 cree 5-
• dhrtata-taM*r zame. CâJan, 5 posturi, 
dara imâ îLE. Te_ 213244 orele 9 -16.
• tatatahrăîVT de foc. Brad. 1 post

"a arac 9 -16
• ttaMtata te ăa: ere de foc Orăștie, 1 
9csl zsz «re pyvar? determinată. 
Tm mat THeț-3£
• eufeajaMtaMaJ msutl ssa Emită 31X3.
Ttt 333 . sel-X
• raMm b^M . xs. sra «mu 3CC1
Z3» K

(1/26.02)
• confecțloner articole din piele șl înlocuitori. 
Brad, 5 posturi, data limită 31.03, Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloirarriuamblor articole din textile, 
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ confecțloner-asambtor articole din textile, 
călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 28 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan. 6 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• conftcțlonauMinbkH articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 34 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confKțloMr-aMmblgr articole din textile, 
Hunedoara, 49 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asaniblor articole din textile,.
Hunedoara, 8 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• conftcțkmaNMmblor articole din textile, 
Hunedoara, 9 posturi, dată limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Lupeni, 4 posturi, data limită 5,03.. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțloner cabla)) auto, Deva, 50 posturi, 
data limită X.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ctr' rtton cablai» auto, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecționar geam dublu termoizolator, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confacȘoar tricotaje după comandă, Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele9-16.
• conifer aMntatrațla publică, Deva, 12 
posturi, data Bmită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• conifer administrația publică, Deva, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• conifer economic, Deva, 4 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• consfer, expert, inspector, referent, Brad, 1 
post data limită 1.04 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• consfer, expert, inspector, referent, Hune
doara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• consfer și consultant juridic, Deva, 6 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consultant In management, Simeria, 1 post, 
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabfi, Oiăștle, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• contabil-sef, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Simeria, 1 post, data limită 28.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• croitor, Petrita, 2 posturi, data limită31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator, Hunedoara, 6 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• croitor-ștanțator, Petroșani, 5 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• curătitor lingouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită31.03„ perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 10 
posturi, data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 
10 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, 
Petroșani, 24 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• director comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director general societate comercială, 
Simeria, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director general societate comercială, 
Simeria, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director societate comercială, Deva, 1 post, 
data limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• director tehnic, Lupeni, 1 post, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• dfepecer, Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drujbist Lupeni, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher, Cătai, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• ddgher, Deva, 1 post data limită 9.03. Tel. 
213244. orele 9-16
• dtagte-, Deva, 2 postiri. data Emită 3OjO1 TeL 
213244. orele 9-16
• feh0M, Deva. 20 postwi data MălSffl. TeL 
213244. orele 9-16
• Mghet Deta. 7 posui, data kmrâ HUB. TeL 
213244. orele 9-16
• dtadmr-feteg 2prsan pata Mă LM. Td. 
2H24A

andras.bajuszOinformmedia.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:lnternational@expertjob.ro


luni. 5 martie 2007 CUVA®

• Nou arhiepiscop. Papa Benedict al 
XVI-lea l-a numit pe Kazimierz Nycz în 
postul de arhiepiscop al Varșoviei, în lo
cul lui Stanislaw Wielgus, nevoit să demi
sioneze după ce a recunoscut că a spio
nat pentru fosta poliție comunistă. (MF)

Concertează prin Europa

Dansatori bulgari mascați, în tim
pul unui festival care a avut loc intr- 
un sat din apropiere de Sofia.

Beyonce este 
criticata

Los Angeles (MF) • 
Cântăreața americană 
Beyonce Knowles a stâr
nit mânia organizațiilor 
anti-fumat din Australia 
din cauza unei reclame 
pentru promovarea tur
neului său mondial în 
care apare ținând în mâ
nă un portțigaret de mo
dă veche. Organizația 
australiană Quit a tri
mis scrisori guvernului 
țării prin care a cerut 
îndepărtarea reclamei 
de pe panourile publi
citare și din ziare.

Chitara lui 
McCartney

Podgorica (MF) - O 
chitară bas care a apar
ținut lui Paul McCart
ney, chitaristul celebrei 
formații Beatles, a fost 
descoperită la o școală 
de muzică din Muntene- 
gru, pe coasta adriatică, 
potrivit unui cotidian 
local. Potrivit cotidia
nului Vesti, este vorba 
de o chitară bas „Hofi- 
ner violon 500/1” pe 
care vedeta a aruncat-o 
în mulțime la un spec
tacol al trupei Beatles în 
Marea Britanie și al 
cărei gât a fost spart.

■ Elton John va concer
ta la Versailles, la îm
plinirea vârstei de 60 
de ani.

Londra (MF) - Elton John 
își va sărbători împlinirea a 
60 de ani prin mai multe con
certe pe care le va susține în 
Europa, dintre care două sunt 
programate la Palatul Ver
sailles, Franța, și Poarta 
Brandenburg, Germania, in
formează BBC. Spectacolul 
prezentat este același pe care 
Elton John l-a ținut în Las 
Vegas și va marca și 40 de ani 
de activitate muzicală. Tur
neul începe la Sevilla, Spania, 
în mai, include două specta
cole în Veneția, în iunie, și se 
termină în iulie, la Moscova. 
Un spectacol special pentru 
Marea Britanie va fi introdus 
mai târziu în programul tur
neului. Designerul spectaco
lului, fotograful David LaCha-

(Foto: EPA)

Coleen 
McLoughlin

Mega- 
petrecere 
Wirral (MF) - Fostul 
selecționer al Angliei, 
Sven Goran Eriksson, 
și fotbaliștii David Be- 
ckham și Steven Ge- 
rrard, împreună cu 
partenerele lor, sunt 
invitați la petrecerea 
logodnicei lui Wayne 
Rooney, eveniment a 
cărui organizare cos
tă 500.000 de lire 
sterline (741.000 de 
euro). Petrecerea va 
avea loc la Thomton 
Manor, din Wirral, 
Merseyside, în data 
de 31 martie, când 
McLoughlin va împli
ni 21 de ani. Coleen 
McLoughlin și 
Wayne Rooney au 
trimis deja invitații 
celor 300 de persoa
ne pe care le așteap
tă la petrecere. Invi
tațiile sunt ca o cărti
cică de șase pagini și 
cuprind imagini cu 
logodnica fotbalistu
lui echipei Manches- 
ter United.

Prințesa și-a pierdut titlul
Danemarca (MF) - Prințesa 

Alexandra Christina de Dane
marca s-a căsătorit, sâmbătă, 
cu fotograful Martin Jorgen- 
sen, cu 13 ani mai tânăr decât 
ea, pierzându-și astfel titlul. 
Ea a devenit contesa Alexan
dra Christina de Frederiks- 
borg și.va trebui să plătească 
taxe estimate de media daneză 
la milioane de coroane. Con-

Alexandra Christina

11 stilist de câini îl aranjează pe te- 
rrier pentru parada câinilor de la 
Moscova. (Foto: EPA)

Hurley
■ Elizabeth Hurley s-a 
căsătorit în secret la 
castelul Sudeley din 
Marea Britanie.

Sudeley Castle (MF) - Actri
ța Elizabeth Hurley s-a căsă
torit, vineri, cu omul de afa
ceri indian Arun Nayar, într- 
o ceremonie secretă, desfășu
rată într-un castel din Marea 
Britanie, informează Reuters.

Cununia civilă dintre Hur
ley, 41 de ani, și Nayar, 42 de 
ani, s-a desfășurat vineri, în 
vestul Marii Britanii, la Sude
ley Castle. Apoi, mai multe 
vedete s-au adunat pentru o 
petrecere luxoasă care a avut 
loc sâmbătă, a spus un pur
tător de cuvânt al guvernu
lui local. „Confirmăm că

Fumatul afectează sarcina

Casă în Beverly Hills
Los Angeles (MF) - Fotbalistul David 

Beckham și soția sa Victoria și-au găsit o 
casă în Los Angeles, cei doi urmând să facă 
o ofertă pentru o proprietate în valoare de 
șase milioane de lire sterline din cartierul 
Beverly Hills. Casa respectivă are opt dor
mitoare și este dotată cu un sistem de secu
ritate performant Victoria Beckham a vi
zitat deja de două ori proprietatea și i-a 
trimis soțului ei în Spania fotografii cu 
detaliile locuinței Printre vecinii din Bever- 
îy Hills ai cuplului David și Victoria Be
ckham se vor număra Sharon și Ozzy 
OțincTFrȚw» nrpnim si Courtnev Love.

■ Fumatul în timpul 
sarcinii poate cauza 
probleme cardiovascu
lare viitorului copil.

Amsterdam (MF) - Femeile 
care fumează în timpul sar
cinii pot cauza probleme car
diovasculare permanente co
piilor lor și le pot crește ris
curile de atac cerebral, arată 
rezultatele unui studiu făcut

Elton John (Foto: EPA)

pelle, descrie show-ul ca pe „o 
extravaganță vizuală, un colaj 
de imagini frumoase și ieșite 
din comun de care Elton a 
fost responsabil în cariera 
sa”. Biletele pentru spectacol, 
care are ca temă dragostea, 
încep de la 150 de euro.

tesa și mirele ei de 29 de ani 
s-au căsătorit îh East Oak- 
groove, o biserică din secolul 
al XV-lea, la sud de capitala 
daneză. La ieșirea din bise
rică, fotografiile televiziunilor 
o arată pe contesa Alexandra 
purtând o rochie de mireasă 
de culoarea șampaniei, însoți
tă de cei doi fii ai săi, prinții 
Nikolai și Felix, și de soțul ei. 
Contesa a declarat unei agen
ții de presă locale că este plă
cut să fii căsătorit și că se aș
teaptă la o viață liniștită. Ale
xandra are 42 de ani, este 
născută la Hong Kong și s-a 
căsătorit cu prințul Joachim 
în 1995. cu care are doi fii. 
Cuplul a divorțat în 2005.

s-a căsătorit în secret*

Elizabeth Hurley (Foto: epa)

această căsătorie a fost o ce
remonie privată”, a declarat 
pentru Reuters un purtător de 
cuvânt al consiliului Glouces- 

în Olanda. Acest nou studiu 
efectuat de cercetători olan
dezi confirmă faptul că acei 
copii care au fost expuși la fu
mat în timpul sarcinii, deve- 
niți tineri adulți, au pereții ar
terelor din zona gâtului mult 
mai groși. Echipa lui Uiter- 
waal a examinat 732 de per
soane, născute între 1970 și 
1973. Studiul a arătat cum 
copiii de la 215 femei care au 
fumat în timpul sarcinii aveau

tershire. Notarul-șef al Glou- 
cestershire, Anne Williams, a 
oficializat ceremonia civilă la 
castel, împreună cu un alt 

pereții arterelor carotide mai 
groși decât în cazul copiilor 
ale căror mame nu fumaseră 
în timpul sarcinii. De aseme
nea, studiul arată că cei ale 
căror mame au fumat mai 
mult în timpul sarcinii au 
pereți arteriali mai groși decât 
cei ale căror mame au fumat 
mai puțin. Rezultatele studiu
lui au fost prezentate la o con
ferință a American Heart 
Association, în Orlando. 

notar, în fața a doi martori. 
Situat în zona pitorească 
Cotswolds, castelul este pro
prietatea familiei lui Henry 
Dent-Brocklehurst, un prieten 
apropiat al lui Hurley. Patsy 
Kensit, Sir Elton John, desig
nerul Donatella Versace, pre
cum și fostul iubit al lui Hur
ley, actorul britanic Hugh 
Grant, au fost așteptați la pe
trecere.

Relația de 13 ani a lui Hur
ley cu starul de la Hollywood, 
Hugh Grant, s-a terminat în 
2000, după o întâlnire foarte 
mediatizată a acestuia cu o 
prostituată. Doi ani mai târ
ziu, Elizabeth Hurley a avut 
un copil cu producătorul ame
rican Steve Bing. L-a cunos
cut pe Nayar la puțin timp 
după ce s-a născut fiul ei.

Chinezi îmbrăcaț i în
costume colorate mar
chează trecerea în Noul 
An Lunar.

(Foto. EPA)


