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Vremea va fi în general frumoasă.

Dimineața La prânz Seara

interzis bărbaților!

Profii
■ Directorii școlilor din 
Deva consideră că actu
ala structură a orarului îi 
solicită pe elevi.

Deva (C.B.) - Aglomerarea materiilor din orarul școlar îi obosește prea mult pe elevi, este concluzia acceptată la

vor mai puține oreunison de directorii de școli din județul Hunedoara. Directorii sunt de părere că orarul ar trebui diversificat și că actuala structură a programului școlar îi determină pe elevi să-și piardă prea repede concentrarea. „Orarul ar trebui <colorat>. Cel puțin pentru copiii de gimnaziu, pro

gramul școlar este prea încărcat. Șase ore de curs sunt destul de multe. Ar putea fi introduse mai multe activități opționale pentru copii, activități care să-i deconecteze puțin, dar acestea necesită cadre didactice specializate și o anumită bază materială pe care ministerul de resort ar

trebui să o susțină”, spune Gelu Janin Minișca, directorul Școlii Generale „Andrei Șagu- na” din municipiul Deva. Actualul sistem de poziționare a materiilor în orar nu este agreat nici de psihologi care sunt de părere că orele ar trebui făcute pe parcursul întregii zile, /p.3

Deva (T.S.) - De 8 Martie, majoritatea restaurantelor hunedorene sunt rezervate de doamnele care se pregătesc să sărbătorească Ziua Femeii. Cât despre patroni, aceștia se așteaptă la profituri direct proporționale cu „setea” doamnelor de a petrece, /p.3

Euro pentru 
profesori

Deva (G.B.) - în mai puțin de o lună, profesorii ar fi trebuit să depună cererile pentru cei 100 de euro, bani pe care fiecare profesor trebuie să-i primească din partea Ministerului Educației și Cercetării pen- ptru a cumpăra cărți sau programe educaționale, în județul Hunedoara termenul de primire a acestor cereri s-a amânat până la 1 iunie, /p.6

Statuia 
lui ârdza 
- la Băcia
Deva (M.S.) - Statuia 
din bronz a lui Petru 
Groza, abandonată 
de 17 ani în curtea 
interioară a Consiliu
lui Județean Hune
doara, va fi mutată 
în localitatea Băcia, 
satul natal al fostului 
om politic. Consiliul 
Județean Hunedoara 
va suporta cheltuielile 
de transport al sta
tuii. /p.6

Trei ambulanțe SMURD
Deva (M.S.) - Autoritățile din județul Hunedoara vor mai achiziționa în acest an

lldSd I E - Step By Stei 
de la Școala Generală „Andrei Șaguna” Deva a sărbătorit ieri 100 de zile de școală printr-o activitate la care au fost invitați și părinții copiilor. 
/p.6 (Foto: Traian Mânu)www.huon.ro
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încă trei ambulanțe noi pentru Serviciul Mobil de Urgență, și Descarcerare potrivit unei decizii adoptate ieri în ședința de bilanț a Asociației Salvital, care se ocupă de serviciu- SMURD. /p.6

Băncile vor avea autonomie
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Criză de farmaciști

■ Condițiile de creditare 
vor fi stabilite de fiecare 
bancă, BNR eliminând 
restricțiile.

Deva (C.P.) - Banca Națională a României a decis să elimine obligativitatea avansului pentru creditele acordate populației, care se situa la 25 la sută din suma împrumutată în cazul creditelor

ipotecare și a garanțiilor de 30 la sută pentru creditele de consum. Reglementările de până acum stabileau faptul că ratele lunare pentru un credit de consum nu puteau depăși 30 la sută din venitul împrumutatului sau al familiei acestuia, nivelul fiind de 35 la sută în cazul creditelor de investiții imobiliare. Angajamentele totale de plată lunare decurgând din contrac

tele de credit nu puteau trece de 40 la sută din veniturile nete ale împrumutatului sau ale familiei. Odată eliminate aceste bariere, băncile vor putea să-și stabilească propria politică de creditare, adică valoarea avansului, cuantumul ratelor lunare și veniturile eligibile ale solicitantului de credit. Se deschid astfel porțile concurenței pe piața bancară, /p.5

Francezi la lucru
Deva (H.A.) - Elevii unei prestigioase școli de meseriași din Franța se află în practică la o fabrică de prelucrare a lemnului din Deva. Produsele pe care ei le vor face vor fi vândute între 8 și 9 martie, în fața Casei de Cultură, iar banii vor fi donați unui centru de plasament, /p.6

iii uifiriii ani, necesarul de farmaciști calificați tinde să 
lț depășească ofer ia educațională iri domeniu. Podul roman s-a prăbușit

7.298
■ După Drobeta, la 
Ciopeia se află al doilea 
pod construit în perioa
da romană.Ciopeia (I.J.) - Ruinele podului de la Ciopeia, comuna Sîntămâria Orlea, pod construit de romani în secolele II- III d.H., fac parte din lista monumentelor istorice naționale. Ele reprezintă singura zestre arheologică ce se mai păstrează în țară după piciorul de pod de la Drobeta

Turnu Severin. Lăsat de izbeliște și fără nici o protecție, o parte din zidul de susținere a podului a căzut în râul Strei peste care acesta e construit. Ministerul Culturii, Direcția de Culte și chiar Primăria Sîntămăria n-au alocat un leu din buget pentru un obiectiv cultural care ar trebui restaurat, protejat și introdus în circuitul turistic. Reprezentanții celor trei instituții aruncă vina unul pe celălalt, însă vina principală o poartă ministerul de resort /p3

Președintele Vladimir Voronin susține că Repu-blica Moldova nu are nevoie ca România să fie avocat pentru integrarea europeană. Afirmația a fost făcută într-o emisiune televizată la sfârșitul săptămânii tre- î cute. /pj (Foto: EPA)
X,________________________________________________________________
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• Judecat de TPI. Fostul premier al pro
vinciei Kosovo, Ramush Haradinaj, a com
părut, ieri, în fața Tribunalului Penal Inter
național (TPI) pentru fosta Iugoslavie, care 
l-a inculpat pentru crime de război și cri
me împotriva umanității. Haradinaj (38 ani), 
fost comandant al Armatei de eliberare 
din Kosovo (UCK), este oficialul cu cel mai 
înalt rang judecat până în prezent de TPI.

Comisia a pornit ancheta

Raid NATO
Kabul (MF) - Nouă civili afgani au fost uciși în timpui unui bombardament aerian al forțelor NATO în nord-estul țării, care a vizat presupuși talibani. Cele nouă persoane, printre care se numărau cinci femei și doi copii, și-ai pierdut viața în raidul NATO care a vizat locuința lor și a fost efectuat ca ripostă la un atac comis în timpul nopții în districtul Nijrab, din provincia Kapisa, în apropiere de Kabul.

Atac 
condamnat

Kabul (MF) - Președintele afgan, Hamid Karzai, a condamnat, ieri, atentatul sinucigaș de duminică, urmat de tirurile de ripostă ale militarilor americaniîmpotriva unor civili, în timp ce anchetatorii afgani și cei ai coaliției s-au deplasat la locul incidentului, în estul țării. „Președintele a condamnat ferm incidmtuioro-.,,, vocat de un atdc uci- gaș împotriva unui Con- ■ voi al coaliției și care a provocat tirurile de ripostă împotriva unor civili, dintre care zece au fost uciși”, se arată în-tr-uncomunicat al președinției. Zece civili afgani au fost uciși în atentat.

Nuri al-Maliki
(Foto: EPA)

Operațiune 
criticată

■ Comisia parlamentară 
de anchetă a președin
telui Băsescu a început 
de ieri să lucreze.

București (MF) - Comisia parlamentară de anchetă privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu a început, ieri, să lucreze.Aceasta este de fapt a doua ședință a comisiei, însă la reuniunea de săptămâna trecută au fost luate doar măsuri organizatorice.Parlamentul a aprobat, săptămâna trecută, înființarea comisiei de anchetă privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu. Plenul celor două Camere a a- probat, de asemenea, componența nominală a comisiei, PD refuzând să își desemneze cei doi reprezentanți.De altfel, democrații au a- nunțat că vor ataca la Curtea Constituțională constituirea acestei comisii.Urmare a refuzului PD de a-și desemna reprezentanți, senatorii și deputății i-au va-

Președlntele comisiei, Dan Voi-
CUleSCU (Foto: arhiva)

Președintele României, Traian
Băsescu (Foto: arhivă)lidat prin vot ca membri ai comisiei de anchetă a președintelui Traian Băsescu pe: PSD - Șerban Nicolae, Doru Ioan Tărăcilă, Eugen Nicoli- cea, Mihai Tudose, Florin lor- dache, PNL ■ Norica Nicolai, Crin Antonescu, George Scu- taru, PRM - Valentin Dines- cu, Nicolae Iorga, PC - Dan Voiculescu, UDMR ■ Mate An- dras, minorități naționale - Ibram Husselm.

Președintele comisiei este liderul conservator Dan Voiculescu. Secretarul general- adjunct al PC, Codrin Ștefă- nescu, a anunțat, duminică, intenția conservatorilor de a-și impune „silentio stampa” pe perioada cât liderul Dan Voiculescu este președintele comisiei de anchetă a șefului statului.Comisia are ca termen de depunere a raportului data de

21 martie. Parlamentul va trimite Curții Constituționale eventuala cerere de suspendare a președintelui Traian Băsescu în termen de 3 zile da la depunerea raportului conM siei.
Termen-limităSăptămâna trecută, după prima ședință a comisiei, Dan Voiculescu a declarat că membrii acesteia au discutat posibilitatea audierii președintelui Traian Băsescu și a premierului Călin Popescu Tăriceanu.Articolul 76 al Regulamentului Camerei Deputaților, care stă și la baza funcționării acestei comisii parlamentare, prevede că membrii comisiei pot cita la audieri orice persoană care poate avea cunoștință de fapte sau împrejurări de natură a servi la aflarea adevărului.Același articol mai stabilește că persoanele citate au o- bligația de a se prezenta la audieri, a precizat vicepreședintele comisiei, deputatul PSD Florin Iordache.

Basra (MF) - Premie
rul irakian, Nuri al- 
Maliki, a dispus efec
tuarea unei anchete 
după un raid britanic 
care a vizat duminică 
un centru de deten
ție din orașul Basra, 
situat în sudul Iraku
lui. Armata Marii Bri
tanii a anunțat că rai
dul efectuat ia peni
tenciarul Agenției 
Naționale de Infor
mații a fost parte a 
unei operațiuni con
duse de forțele ira
kiene care căutau în 
închisoare „un lider 
al escadroanelor 
morții". Maliki a emis 
un comunicat în care 
critică operațiunea. 
„Premierul a ordonat 
o investigare a inci
dentului de pătrun
dere în sediul com
plexului de securitate 
de la Basra și a subli
niat nevoia de a-i pe
depsi pe cei care au 
comis acest act ilegal 
și iresponsabil", se 
arată în document.

Sfaturi de la Vladimir Voronin

Campanie antiteroristă
Londra (MF) - Poliția britanică a lansat, ieri, o campanie antiteroristă, încurajând persoanele care locuiesc în Londra să raporteze autorităților orice comportament suspicios pe care îl observă.Marea Britanie este în stare de alertă după atentatele din iulie 2005, soldate cu moartea a 52 de persoane, primul atentat sinucigaș comis în Europa Occidentală.Potrivit lui Peter Clarke, comandantul brigăzii antiterorism a poliției britanice, campania, care va dura cinci săptămâni în presa scrisă și la radio, nu este o reacție la o amenințare specifică, în pofida menținerii nivelului ridicat al alertei teroriste.„Vrem ca toți cetățenii să fie atenți la aspectele neobișnuite, activități sau comportamente care le trezesc suspiciunea și care par neobișnuite în viața de zi cu zi”, se arată intr-un comunicat.„Teroriștii locuiesc în cadrul comunităților noastre, își fac planuri în timp ce fac tot posibilul să nu atragă atenția și să nu genereze suspiciuni în legătură cu activitățile lor”, a adăugat Clarke.Campania este menită să informeze populația cu privire la etapele premergătoare unui atac terorist.

■ Vladimir Voronin: Ro
mânia ar trebui să aplice 
standardele pe care ni le 
recomandă insistent.

Chișinău (MF) - Republica Moldova nu are nevoie ca România să îi fie avocat pen- 
M..............;.............................i-De .15 aci se încearcă, in mod pri

mitiv și agresiv, impunerea în 
Republica Moldova a mior stan- 

darde românești.
Vladimir Voronin

........................................Mtru integrarea europeană, a declarat președintele moldovean, Vladimir Voronin, adăugând că România ar trebui să aplice prima „standardele pe care le recomandă insistent Moldovei”, transmite BASA-press.într-o emisiune TV difuzată la sfârșitul Săptămânii trecute, el a spus că Republica Moldova nu are nevoie de a- vocat pentru integrarea europeană în persoana României și solicită doar neamestec în treburile sale interne.„România ar trebui întâi să implementeze acele standarde pe care le recomandă insistent Moldovei”, a spus Voronin.Citând date din recensământul populației realizat în

Președintele R. Moldova, Vladimir Voronin (Foto: epa)2004, Voronin a spus că numai 2 la sută dintre cetățenii moldoveni s-au declarat români și a precizat că, în Republica Moldova, legislația privind minoritățile naționale funcționează normal, în timp ce România ar mai avea de lucrat pentru asigurarea respectării drepturilor minorităților, conform BASA-press,El a dat ca exemplu scandalul provocat de delegația diasporei moldovenilor din România, afirmând că asupra membrilor acesteia ar fi fost exercitate presiuni, inclusiv de ordin judiciar.

Voronin a spus că Republica Moldova vrea relații de bună vecinătate cu România, dar bazate pe egalitate și respect în relațiile bilaterale, „fără ca țara vecină să se implice în treburile și politica internă a statului”. Republica Moldova nu are nevoie ca România să îi fie avocat pentru integrarea europeană, a declarat președintele moldovean, Vladimir Voronin, adăugând că România ar trebui să a- plice prima „standardele pe care le recomandă insistent Moldovei”, transmite BASA- press.

Propunere PD
București (MF) - Lide- I rul PD, Emil Boc, a a- nunțat, ieri, că democrații îi vor propune președintelui Traian Băsescu, la consultările de la Co- troceni, să programeze referendumul pentru vot uninominal astfel încât să nu fie „afectată” data stabilită pentru alegerile, europene. ■ 4Boc, a arătat că delega- < ția de zece lideri demo- crați care se va întâlni, azi, cu președintele Traian Băsescu, îi va propune șefului statului să programeze referendumul pentru votul uninominal astfel încât să nu „afecteze” data de 13 mai, stabilită pentru organizarea alegerilor europene. El a mai spus că PD va susține în cadrul consultărilor varianta de vot uninominal propusă de Asociația Pro Democrația, care dă posibilitatea cetățenilor să v( eze o persoană, iar politîci- enii să nu se mai „ascundă în spatele unor liste”. Băsescu a invitat partidele parlamentare la consultări pentru analizarea variantelor de scrutin uninominal.

Cu.ântul ibet
aste a-jdrtai de.

Birou? ae
iuor ac '"sea

Candidați somați
Londra (MF) - Candidații la președinția Franței au fost avertizați că riscă să rateze o- cazia de a schimba atitudinea „arogantă” a Parisului în Europa, dacă nu reușesc să schițeze în termeni pozitivi viitorul țării lor în Uniunea Europeană.Jacques Barrot, comisarul european desemnat de Franța, consideră că Europa riscă să devină „marele subiect uitat” în cadrul campaniei electorale, într-un moment în care țara are nevoie să renunțe la 

atitudinea „pesimistă și de
fensivă”.

■ttComisarul pentru Transporturi afirmă că o dezbatere pozitivă este esențială intr-o țară care, prin respingerea Tratatului constituțional în 2005, a dat o lovitură puternică Uniunii Europene.El vrea ca Franța să își reia rolul de lider în Europa, promovând politici care îi interesează pe cetățeni, cum sunt acordarea unui rol mai important Uniunii Europene, în domenii precum cooperarea polițienească, imigrația, apărarea drepturilor omului și misiunile de menținere a păcii.

Atentat soldat cu morti
5Bagdad (MF) - Un atentat cu mașină-capcană comis, ieri, în apropierea străzii Mutanabi, situată într-un cartier din Bagdad unde se află numeroase librării, s-a soldat cu moartea a cel puțin 26 de persoane și rănirea altor 54, a anunțat poliția irakiană.„Numeroase librării au luat foc, iar cel puțin 15 autoturisme au ars în totalitate”., a declarat un martor ocular, susținând că a ajutat mai multe femei rănite să urce într-o mașină a po

liției care le-a transportat apoi la spital. „Erau pline de sânge”, a precizat acesta. O sursă din cadrul poliției irakiene a afirmat că j 26 persoane au fost ucise și alte 54 rănite. Martori oculari au declarat că a fost I vorba de un atentat sinuci- 1 gaș.Sursa din poliție a adău- • gat că o a doua bombă a . explodat pe strada Bab al ! Muadham, situată în apropierea străzii Mutanabi, la foarte scurt timp după prima deflagrație.
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* De Ziua Femeii. Teatrul de Artă Dra
matică Deva prezintă în data de 8 Martie, 
ora 13.00, la Sala Studio, spectacolul de 
păpuși „Năzdrăvanii", tuturor bunicilor și 
mămicilor, dar și nepoților și copiilor 
acestora. Spectacolul este un cadou, prin 
urmare intrarea este gratuită. (S.B.)*

HMKSTIC: BALCANISM

Patria corupților 
liberi

Tiberiu Stroia 
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Italia, 24 de grade: guvernul condus de 
Prodi... nu rezistă și își dă demisia 
după ce Senatul a votat împotriva politicii 

sale. România, 12 grade: Monica Maco- 
vei... rezistă deși Senatul i-a dat una cu 
moțiunea peste bot. Și asta pentru că Mo
nica e tare pe treaba ei atunci când se 
luptă corp la corp (fără să-și scoată ochii) 
cu ăștia de au corupt-o rău de tot pe 
bagaboanta numită tanti România. Și ca să 
înțelegeți cât de tare e lupta asta anti- 
corupție pornită de vajnica Monica Maco- 
vei, iată că Necolaiciuc, omul care a dat o 
gaură SNCFR-ului de... 700 de milioane de 
euro!!! și care cică este dat în urmărire 
internațională, stă bine mersi undeva prin 
Austria. De unde trimite bezele vajnicilor 
luptători anticorupție care l-au făcut scăpat 
și care acum, de ochii fraierilor de con
tribuabili, mimează că-l prind.

.

In realitate insa, nu exista nici un 
interes ca Necolaiciuc să fie prins. Și 
asta deoarece, dacă ăsta ajunge în Româ

nia și „ciripește ceva", se precipită rău de 
tot clasa politică. Pentru că trebuie să fii 
tâmpit ca să crezi că Necolaiciuc a dat 
gaura asta singur. El a fost ajutat de 
oameni mari. Foarte mari. Care și-au luat 
partea leului și care astăzi ne povestesc 
nouă cum e cu lupta asta anticorupție. 
Apoi dau telefoane ca să se asigure că 
banii au ajuns în contul în care trebuie.

Elefănțelul de argint
Deva (S.B.) - Elevii Școlii Generale „Andrei Șaguna” din Deva, participanți la ■^Concursul Internațional de Desene organizat 

•Me Kindermuseum din Wuppertal - Germania în 2006, au fost premiați. în aceste zile ei au intrat în posesia premiilor „Elefănțelul de argint”, fiind recompensați cu diplome care au fost trimise la școală de organizatorii concursului. Dintr-un număr de 2.791 elevi concurenți, reprezentând 14 țări din întreaga lume, 25 au obținut mult râvnitul premiu, drept recompensă pentru creațiile lor artistice. Școala deveană a obținut șase premii. Elevii premiați (coordonator: prof. Maria Brustureanu) sunt: Radu Gherman - clasa a VlII-a E; Cristina Voica - clasa a VlII-a C; Patricia Petruț - clasa a VI- a E; Mihai Andrei Szekely - clasa a Vl-a B; Eduard Hodorog - clasa a VlII-a E și Bogdan Achimescu - clasa a Vil-a D.
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

CUVÂW prin

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

SMS 
întrebarea săptămânii: Transfor

marea Cetății Devei într-un mall 
cultural este o idee bună sau nu?

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

Puteți vota cxin SMS 
oănă «nen, ora 15

Elevii zic că orarul este
■ în contradicție cu 
profesorii, elevii hune- 
doreni nu au impresia 
unui orar aglomerat.

CĂLIN BlCÂZANDeva - în majoritatea școlilor din județ programul școlar începe de la ora opt și se termină la ora 14 sau 15. Din cauza numeroaselor materii din orar unii directori de școli s-au văzut nevoiți să cheme elevii la școală încă de la șapte dimineața. Din acest motiv conducătorii unităților școlare din județ consideră că programul școlar la care sunt supuși elevii este mult prea încărcat, iar o eventuală „degajare” a acestuia ar fi în be

Andreea Mariș Alina Avram

lejer

neficiul elevilor. Dan Oltean, psiholog în cadrul Centrului Județean de Asistență Psiho- Pedagogică, afirmă că „materiile sunt așezate disproporționat pe parcursul unei zile. E prea multă informație și activitate intelectuală dintr-o dată. Elevii ar trebui să se dezvolte și fizic, nu doar intelectual.

Nu totul se poate face între orele 8-14. Cursurile ar trebui făcute pe parcursul întregii zile”. Nici introducerea materiilor opționale nu este considerată o soluție de unii directori școlari. „Pentru că programul de învățământ e prea încărcat nu cred că mai e loc și pentru opționale. Nu

orarul este problema, ci planul de învățământ care dictează ce fel de discipline se fac”, afirmă Petru Cor, directorul CT „Grigore Moisil”.
Le place orarulElevii sunt mai puțjn vehemenți în critici asupra structurii orarului. „Orarul nu mi se pare deloc aglomerat. La școala noastră e chiar bine făcut pentru că se îmbină materiile grele cu cele ușoare”, spune Alina Avram, eleva CT „Grigore Moisil”. „Orarul mi se pare potrivit datorită materiilor pe care le facem. Este loc chiar și pentru materii suplimentare”, afirmă Andreea Mariș, elevă a aceluiași liceu. în medie, un licean participă într-o săptămână la 33 de ore de curs.

Se distruge un monument
■ Podul de piatră con
struit în secolele ll-lll 
d.H. riscă să nu mai 
existe.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Ciopeia - Nesemnalizate ca monument istoric, ruinele podului roman construit peste râul Strei, la Ciopeia, riscă să devină amintire, pentru că autoritățile nu dau doi bani pe istoria națională. Nu a luat

nimeni nici o măsură de protecție pentru conservarea podului. Vom păți ca la Tur- nu Severin unde piciorul de pod construit de Apolodor aproape că nu mai există pentru că autoritățile n-au mișcat un deget pentru conservarea lui”, spunea Dan Oltean. „Ruinele sunt trecute în lista monumentelor. Anul trecut o parte din zidul podului s-a dărâmat și zace în apă. Este de datoria Primăriei locale să gestioneze și să protejeze monumentul”, susține Călin

Podul roman de la Ciopeia riscă să dispară pentru totdeaunaCornea, inspector de Patrimoniu la DGCPCN Hunedoara. „Toată lumea se scapă de griji și acuză primăria că nu face nimic. Dacă am fi avut banii de la Ministerul Culturii am fi făcut lucrarea. Dacă ar fi să o fac în regie

proprie, toată lumea mi-ar sări în gât că lucrările trebuie efectuate cu specialiști. Avem nevoie să fie restaurate și bisericile din Sînpetru și cea Reformată din Sîntă- mărie”, declară primarul comunei, Ioan Filip.
Hunedorencele puse pe chefuit
■ Spre fericirea patro
nilor, de 8 Martie mii 
de hunedorence iau cu 
asalt restaurantele.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva După Valentine's Day, o sărbătoare importată, când localurile și restaurantele au fost pline de îndrăgostiți, ziua de 8 Martie se dovedește a fi încă un plus pentru patronii de restaurante. „Nu mai putem vorbi

de <pioniere> în domeniul chefurilor de 8 Martie. Deja avem o <invazie> de doamne dispuse să petreacă”, spune Gheorghe Tiron, patron de restaurant. „Am pus o taxă de intrare de 50 de lei pentru doamnele care vor veni aici de ziua lor. Și asta pentru că sunt atât de multe cereri încât nu vrem să ținem mesele ocupate pentru cliente dispuse să-și piardă vremea la un suc”, spune Dan, administratorul unui local. Un alt restaurant din Deva are deja toată sala ocupată. „Suntem

închiriați de o instituție din oraș care vrea să ofere doamnelor o masă de 8 martie. Iar acest obicei începe să se extindă și printre firmele private care țin să-și mulțumească angajatele cu o surpriză de acest gen”, afirmă Ioana Pavel, patron.Una peste alta, 8 martie începe să devină o afacere rentabilă pentru patronii de restaurante și localuri. Și cu toții sunt conștienți că de modul în care vor fi mulțumite doamnele depinde afacerea lor în viitor.

Investiții 
pentru apă

Hunedoara (C.B.) - Costurile pe care Primăria a fost nevoită să le suporte anul trecut pentru lucrările la rețelele de apă sunt următoarele: curățarea și desfundarea canalelor pluviale (23.000 lei); lucrări de reabilitare rețea de apă potabilă: str. Voicu Cneazu (20.000 lei), strada Lătureni (34.000 lei), străzile Romanilor și 22 Decembrie (280.000 lei).
Speriați de...
■ Un autotren cu 
inscripții speciale a pus 
pe jar devenii din 
Cartierul Progresul.

Deva (T.S.) - Un autotractor cu cisternă, înmatriculat în Ungaria, pe care erau aplicate tăblițe ADR, care semnificau transport de mărfuri și produse periculoase de tip „gaz lichefiat sub presiune”, a pus pe jar locuitorii de pe strada Horea din municipiul Deva. Care, speriați că autocisterna ar putea exploda, au anunțat Poliția Municipiului Deva. „Echipa operativă formată din polițiști ai Biroului de Siguranța Circulației din Mediul Urban Deva, repre-
Cowboy de...

Rapoltu Mare (T.S.) - Patru hunedoreni sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de uz de armă letală, fără drept, după ce au tras mai multe focuri de armă într-o grădină din Rapoltu Mare. Ei sunt „Viorel M., de 52 de ani, din Simeria, Mircea S., de 56 de ani, din Deva, Lucian B., de 53 de ani, și Claudiu D., de 34 de ani. ambii din Rapoltu

tăblițăzentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara și ai Autorității Rutiere Române Deva au luat măsuri de deljmitare a zonei și de deviere a traficului rutier.Din primele cercetări s-a constatat că autovehiculul aparține unei societăți comerciale din București, iar conducătorul autovehiculului, Iosif S., de 39 de ani, din Deva, a declarat că cisterna este goală și că a uitat să demonteze tăblițele ADR. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara.
HunedoaraMare, despre care polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Toxice au stabilit că, în urmă cu zece zile, au tras mai multe focuri de armă într-o grădină aflată în locul numit „Pârâul Sărmanului”, zonă aflată în proprietatea lui Ioan L., din Rapoltu Mare”, declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

Pentru tine, Mamă!

De 8 Martie, Cuvântul Liber și www.buun.ro oferă posibilitatea celor 
de la grădiniță și elevilor din clasele l-XII să-și exprime cele mai frumoase 
sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație pro
prie), Felicitările pot fi votate atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul 
taloanelor apărute în ziar’în perioada 1-8 martie, completate și trimise 
pe adresa redacției din Deva, Bulevardul 22 Decembrie, nr.37A, parter, 
sau depuse în cutiile speciale Cuvântul Liber. Mai multe taloane, mai multe 
voturi! Toate felicitările le găsiți pe www.huon.rol In 7 martie Cuvântul 
Liber va da mici premii atât câștigătorilor, cât și mamelor lor. Succes!

I
Nume..........
Adresa.......

Localitatea

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

REGULAMENT: Felicitările și fotografiile câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tel 0254/ 21 1 275. ini 8806.

WiMII CUVÂffllHL i
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1412 - S-a născut Ioana d'Arc („Fecioara din Orleans"), 
eroina francezi arsă pe rug pentru erezie (m. 1431). 
1475 - S-a născut Michelangelo Buonarroti, pictor, 

sculptor ți arhitect Italian (m. 
1564)._______________________________
1806 - S-a născut poeta Elizabeth , 
Barret Browning (m. 1861). 1

1926 - S-a născut regizorul 
polonez Andrzej Wajda.___________
1928 - S-a născut celebrul 
romancier sud-amerlcan Gabrlel

Garcia Marquez (foto), laureat al Premiului Nobel pen- 
tru Literatură (1982).____________________________________
1935 - S-a născut actrița Margareta Pogonat,________
1939 - A încetat din viață Mlron Crlstea (Elle Cristea), 
primul patriarh al României, prlm-mlnistru între 1938- 
1939 (n. 1868)._____________
1945 - Instaurarea guvernului dr. Petru Groza (sub pre
siunea militară sovietică, regele Mlhai I este nevoit să ! 
accepte numirea lui Petru Groza ca prim ministru; aces
ta formează un nou guvern, în care ministerele cheie 
erau deținute de comuniști).

VREMEA
0°minim 12°maxim

Cer parțial noros. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 0°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. în general timp însorit. Maxima va fi de 14°C, iar minima de 1°C.
Joi. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 13°C. Minima va fi de 2°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Sf. 42 Mucenici din Amoreea.

Calendar Romano-Catolic__
Ss. Luciu I. pp. m.; Coletta, fc.

e

Calendar Greco-Catollc
Cei 42 m din Sebastia.

Energie electrică______________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:
8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.24A, bl. 13. 

sc. A, B și C;
9.00-15.00 în localitățile Vețel, Muncelu Mic, 
Muncelu Mare, Runcu, Boia Bârzii, Merișor, Poienița 
Tomii, Feregi, Bătrâna, U.M. Mintia. Acetilena Mun- 

cel, Energoconstrucția Mintia;
9.00-18.30 în localitățile Almașu Mic, Almașu de 
Mijloc, Techereu, Poiana, Podul Ionului, Poienița, 

Oprișești;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Rotarilor, str. Serei, 
Mănăstire; Hațeg, str. Cârnești; Călan, str. O. Den- 
susianu, bl.3.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.54, sc.l, 
bl.60A, sc.VI, str. Vișinilor;
Vulcan, str. Pinului.

Gaz ____________ ____________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe strada Horea (de la 16 Februarie 
până la Baia Sărată).

Tort cu pișcoturi
Ingrediente: 20 de pișcoturi, 7 ouă, 250 g zahăr, 
125 g făină, o linguriță amoniac alimentar, coajă de 
lămâie rasă, 2 plicuri zahăr vanilat.
Crema: 1 plic cremă de vanilie, 200 ml cafea îndul
cită cu 4 linguri de zahăr.
Pentru sirop: 300 ml cafea îndulcită cu 4 linguri 
zahăr, 250 ml frișca Hulala pentru ornat.
Mod de preparare: Ouăle se bat cu zahărul și se 
amestecă cu făina, se pune amoniacul, coaja de 
lămâie și zahărul: vanilat din care se coace uh blat. 

Peste acesta se așază pișcoturile, se însiropează, se 
pune crema și se lasă la rece 20 de minute. Se 
ornează cu frișca.

Poftă bună! (Fcto arhivă)
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725

Urqențe 112
Pompieri 981

Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
u: David James 

Eiliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson 

8:55 Armonii în natură 
(doc., ep. 17, Italia, 
2004) 

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

Trenul dictatorilor 
10:30 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toți!

(r)
12:00 Ne vedem la... TVR! 
13:00 Zack și Cody, ce viață 

n minunată! (ep. 15, 
~ comedie, SUA, 2005) 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Atom. Mâine este a- 

cuml
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă

21:50 Anatomia lui Grey (ep. 

h9, dramă, SUA, 2005).
Cu: Ellen Pompeo, 
Sandra Oh

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:15 Dinastia (ep. 21) 
23:45 Arhiva de serviciu.

Viață de erou - 
Guevarra

23:50 Celebritățile timpului 
B tău (1 episod)

24:00 Viața ca-n filme (ep. 
g|59, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

0:35 Garantat 100% (r) 
130 Atom. Mâine este 

acum! (r)
200 Revizie tehnică
600 Oglinda retrovizoare

(r)
630 Armână ii natuă (r) 
6>6 Ariana de serviciu (r)

■

&
o

Berbec
în cursul dimineții, primiți o sumă de bani care înviorează 
bugetul familiei. S-ar putea să intrați în posesia unei 
moșteniri sau să primiți un credit foarte mare.

Taur
Traversați o perioadă favorabilă inspirației artistice. Cre
ativitatea și originalitatea dv vă aduc un succes neaștrajl 
tat în societate și în familie. "

Gemeni
în cursul dimineții, un prieten vă propune să vă asoclați 
într-o afacere pe care a demarat-o cu puțin timp în urmă. 
Acceptați propunerea și totul va fi bine.

Rac

Aveți o zi grea, cu multe probleme de rezolvat, dar sunteți 
în formă excelentă și reușiți să faceți față. Situația finan
ciară nu este prea bună, dar nu vă îngrijorați.

Leu
Este momentul să faceți schimbările dorite pe plan senti
mental și în domeniul afacerilor. Relațiile cu partenerii 
sunt foarte bune și cu persoana iubită.

Fecioară
Sunteți plin de energie și puteți realiza tot ce v-ați propus 
pentru azi. Aveți ocazia să obțineți un câștig financiar, 
dar și să vă afirmați în societate.

Balanță
în prima parte a zilei vă simțiți plin de energie șl în stare 
de mari eforturi fizice. Nu vă supraestimați forțele, pentru 
că s-ar putea să aveți probleme.

Scorpion
Aveți idei valoroase, apreciate de șefi și de colegii de ser
viciu. Sunteți în formă și puteți să finalizați tot ce ați început. 
Situația financiară nu este tocmai bună.

Săgetător
Este un moment favorabil pentru investiții sau pentru ai 
începe o afacere. De asemenea, sunt favorizate întâlnirile 
romantice și călătoriile pe perioade scurte.

Soluția Integramel din numă
rul precedent: V - D - FUS - 

PITICI - AC - TANARA - 0 - 

SERAI - VIS - JAR - ZANA - 
MIM - MOTAN - U - UMĂR - 

RZ - TARA - ILIE - LIGI - APA 
-El - INUMAN - CUC - GATA

- SER - C - U - IAR - COALA

- OSII

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
El(s, r)

11:15 Apropo Tv (r)
12:00 Dispăruți fără urmă

B(s, r) .
13:00 Știrile ProTv
13:30 Academia de poliție

0(s, r)
14:30 Walker, polițist texan

. g(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris

15:15 Emmerdale - Afaceri 
gde familie (ep. 1, 

dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Charnock

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
gCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

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

0 (serial, comedie)

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

Vremea

20:30 Academia de poliție 
13(ep. 4, acțiune, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty. R.: Doug Moli- 
dor, Alanh Moskowitz

21:45 UEFA Champions 
League: Liverpool - 
Barcelona (transmisi
une în direct) 
- Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 
League

1:00 Culisele K1 
1:25 Omul care aduce

cartea (r)
1:30 Știrile Pro Tv
2:30 UEFA Champions 

League: Liverpool - 
Barcelona (r)

4:00 Rezumat Champions 
League (r)

500 Pro Vest (r)
600 Te vezi la Știrile Pro 

Tv (r)
630 Sflri Oana Cuzni (r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 

Dimineața devreme 
cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos

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

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

ra1999). Cu: Sara 
”Armentano, Raffaella

Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe
13:45 Gleason (dramă, SUA, 

2002). Cu: Brad Gar- 
rett, Saul Rubinek, 
Gretchen Egolf, Kristen 
Dalton. R.: Howard 
Deutch

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Din dragoste
(divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial,
Bdramă, România,, 

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

23:00 Observator
cu Andreea Berecleanu 
și Andrei Zaharescu. . 
Sport

24:00 Monstrul din caverne 
_(SF, SUA, 2000).
în distribuție:
Dan Cashman, Bruce 
Comwell, Dennis 
Howard, Matt Landers 
R.: Hyung-rae Shim 

200 Concurs inferadri 
300 litere (s)
400 9595 (r;
500 Vtere
0'retare)

Capricorn
Puteți face schimbări importante în viața dumneavoastră, 
măi ales pe plan sentimental. Sunt favorizate relațiile de 
parteneriat și întâlnirile de afaceri.

Vărsător
Puteți avea o mare reușită cu prilejul unei scurte călătorii 
în interes de afaceri. Aveți răbdare și evitați discuțiile în 
contradictoriu cu partenerul de afaceri.

Pești
Sunteți nevoit să vă schimbați programul de mai multe ori, 
dar schimbările vă sunt benefice. Faceți cunoștință cu o 
persoană mai în vârstă care vă va ajuta.

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 11:30 Lege și ordine (r) 
12:25 Populații străvechi 
(doc., r) 13:00 Zestrea 
românilor (r) 14:00 ABC... de 
ce? 14:30 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa. 
Emisiune in limba germană 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Tribuna partidelor parla
mentare 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Lecția de ... 
geografie. Povești de pe Pla- 
neță (doc.) 18:35 Lege și 
ordine (s) 19:25 Supraviețuito
rii dezastrelor (doc.) 20:00 
Jobbing 20:30 Arta su
praviețuirii 21:00 Ora de știri 
22:10 Doamna de Maintenon 
(dramă, Franța, 1995) 0:15 
Familia mea dementă (d. a.) 
0:45 Proiect IT (r)‘

7:00 Iubire de mamă (r) 8:00 
Duelul pasiunilor (r) 9:00 
Gitanas (s) 10:15 Culoarea 
păcatului (s) 12:30 Inocență 
furată (s) 13:30 Jurământul (s) 
15:20 Rețeta de acasă 15:30 
Iubire de mamă (s) 1630 Due
lul pasiunilor (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s, r) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 2300 
Clona (ep. 2, Brazilia, 2001) 
24:00 Jurământul (r) 1:45 
Poveștiri adevărate (r) 2:45 
Iubire ca în filme (r) 3:45 
Poveștiri de noapte (r)

06.3007.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s) 12:00 
Look who is winning 13:20 
Look who is winning 14:30 

; Miezul problemei (r) 16:30:
Bărbatul din vis (s) 17:30
Naționala de bere 18:30 Știri 
20:00 Tara vedetelor (diver
tisment) 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Un nou început 
(s) 1:00 Ură și diamante 
(partea I) (dramă, coproducție, 

2001) 3:00 Trimisul Satanei 
(partea I) (SUA-Canada, 1999)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:15 Cam
era de râs 8:30 Casa noastră 
(r) 9:00 Flavours - 3 bucătari
(r) 10:00 Al 7-lea cer (s, r) 
11:00 Tele RON 1230 Quizzit
- emisiune interactivă 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Copilul pierdut (dramă, SUA, 
2000) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:45 Mondenii
(s) 20:45 Nuntă în 48 de ore
- reality show 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (ep. 14) 23:30 
Forța legii (ep. 4, 
acțiune/thriller, SUA, 2005)

9:05 Bona de la Forțele Spe
ciale (comedie, SUA, 2005) 
10-A0 Ir păzitor (comedie,
SUA 2002) 12:10 Micul ei 
secret (comedie, SUA, 2005) 
13:40 Taci și frnpușcă-măl 
(comedie, M. Britanie, 2004) 
15:10 Academia D.E.BS. 
(acțiune, SUA 2004) 16:40 In 
căutarea lui Forrester (dramă, 
SUA 2000) 18:55 Atenție; mor 
sosiile! (romantic, SUA 2004) 
20:25 Bona de la Forțele Spe
ciale (corn., SUA 2005) 2200 
Deadwood (Ep. 30, dramă, 
SUA, 2005) 22:55 Fascinație 
(thriller, Germania, 2004)

800 Realitatea de la 8:00 900 
Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 14:50 Realitatea brrsT 
eră 15:20 Fabrica 1650 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 
17:45 Editori lealității 1850 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 21.00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 100% cu RobertTurces 
cu 23:00 Ultima oră

10:00 Joan din Arcadia (r) 
11:00 Spitalul de urgență (r) 
12:00 Misterele planetei 
albastre (doc., r) 1300 Fetițele 
Powerpuff (s) 1330 Taz- 
Mania (s) 14:00 Lumea Pro 
Cinema (r) 1430 Pro Motor (r) 
1500 Entertainment News (r) 
15:15 Terapie intensivă (rj 

16:15 Entertainment News (r) 
1630 Viața lângă Fran <r) 
1700 Joan din Arcadia (sj 

1800 SpitaU de ivgență isl 
1900 Terapie rH^swă si 
2000 Entertamment News 
2020 Eiespronează &

7:00 Matinal 10:00 Cinema 
10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Moderator Alina 
Stancu 12:00 Știri 1305 Un 
nou început (reluare) (do
cumentar) 13:35 Emisiune 
religioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 Euroblitz - 
Oamenii și politica (docu
mentar, reluare) 1600 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (reluare) 1800 6! 
Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:00 Irina By 
Monica Columbeanu 22M 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru 2400 6! Vine pre
sa! (reluare) 2.00 Chat TV

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânători 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Saab 1200 Regii con
strucțiilor South Feny Tem»- 
nal 1300 Curse și fiâe vechi 

1400 Exploratori urbane Pms 
burgh 1500 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Curse 
1700 Automobile americane 
recmfponate 1800 Motoci 
dese americane 1900 
Vânători de iritai 2000 Cian 
se fabrică diverse lucruri? 
2100 OrgaaiHtrun 2200 Sid 
Vkious 2300 Chirul Auto
mobilelor Clasice 2400 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 10O 
Podul de pe râul Cooper
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crimeleconiuiiismului.ro
Dan (C.P.) - Institutul de Investigare a Crimelor Comu
nismului a lansat un concurs de eseuri și artă grafică 
pentru elevii claselor V-XII, având ca scop creșterea 
Interesului elevilor pentru istoria comunismului româ
nesc. Detalii despre acest concurs se găsesc pe slte-ul 
menționat.

Bancherii rămân prudenți

Y1AMUGȚ1II
> «f J > w'w w 4 w «

Societatea Preț 
închidere

Variație 
(lel/acț) (%)

SNP 0.5400 -6,09
SlFÎ 2.6900 -8,19

brd 20.0000 -5,21
BIOFARM 0.6300 -6,67
ANTIBIOTICE 1.7200 -5,49
TEL 42.9000 -6,54
ROMPETROL 0.0915 -5,77
SIE3 2.8200 -5,69
SIF5 2.8800 -6,49

SIF2 2.6000 -6,47
Rubrici realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângâ QUASAR), tel.: 
221277.

■ Deși au scăpat de 
condiționări, bancherii 
nu vor renunța curând 
la plata avansului.
Clara Păs___________________
clara.pai0lnforinniGdlfl.ro

Deva - în ciuda anunțului de liberalizare, băncile vor continua să aplice politici prudente. Majoritatea reprezentanților băncilor mari, ce activează pe piața românească, a anunțat că în analiza dosarelor de credit se va urmări gradul de îndatorare a solicitantului, veniturile pe care le are, scopul pentru care solicită un împrumut și istoricul solicitantului privitor la modul în care și-a plătit datoriile în trecut. în niciun caz nu s-a vorbit de renunțarea la plata unui avans în cazul u- nui credit imobiliar, însă valoarea acestuia va diferi de la
ECO-expoziție hunedoreană 
■ Expoziția elevilor de 
la Colegiul „Emanoil 
Gojdu" Hunedoara 
poate fi admirată.

Iha Jurcone__________________
lna.Jurconeglnfommedlfl.ro

Hunedoara - Elevii claselor IV-VI de la Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara și-au demonstrat abilitățile creative în una din cele mai frumoase expoziții realizate la liceu. Expoziția poate fi admirată până la data de 25 martie și reprezintă sute de felicitări create de copii. „încercăm să găsim o armonie între creația artistică a elevilor și elemente din natură. Felicitările sunt dedicate zilelor de 1 și 8 Martie și în special

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
■qj, nr. 14. ©-* 717659.

DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.

5. ©-> 231515.

Carnaval în stil nemțesc
Amplasarea aparatelor radar în data de 
06.03.2007: 
- DN7: Vețel - Buriuc - Zam - limita jud. Arad
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

SUDOKD

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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■ Devenii de etnie ger
mană au sărbătorit 
venirea primăverii 
printr-un carnaval.

Deva (C.M.) - Simpatizați și apreciați de toți românii pentru hărnicie, onestitate și seriozitate, etnicii germani nu-și Uită tradițiile și se dovedesc promotori ai unei culturi de excepție. La fel ca toți etnicii germani din România, membrii Forumului German din Deva au sărbătorit, recent, venirea primăverii printr-un carnaval cu măști, cunoscut sub numele de Fasching. Fas- ching-ul este o manifestare specifică etniei germane, care marchează intrarea în Postul Paștelui. Conform tradiției, grupuri de prieteni se adună
Ziua de 8 Martie în Europa

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
519367824 253189647
468295137 149627853
723184569 867345921
671539482 491258376
235418796 672413589
894672315 385796412
986753241 524931758
152646973 3' 6 8 ’ 4 2 3 5
347921558 736562194
ncepători /WaRsatî

Si O hunedoreancă, 
invitată la Bruxelles de 
către Internaționala 
Socialistă.

Hunedoara (I.J.) - O delegație compusă din 10 femei 
din România a primit invita
ția femeilor din Internaționala Socialistă, la Bruxelles. Ele vor vizita capitala belgiană pe parcursul a cinci zile și vor 
avea întâlniri cu reprezentanți ai Parlamentului European. 
Din delegație face parte și o 
reprezentantă a județului Hu

Cristina Simedrea Rozalia Butar loan Dud

client la client. în plus, există opinii pro și contra legate de oportunitatea continuării practicii care obligă solicitantul unui împrumut să încheie diverse polițe de asigurare.
Opinia oamenilor„Măsura luată de BNR este bună. Probabil pe viitor, va fi mai greu pentru bănci să-și 

(Foto: T. Mânu)Toți copiii au participat la crearea expoziției anotimpului primăvara. între materialele folosite de elevi se numără pene, semințe, scoici, frunze, ramuri de copaci, plante uscate. Sunt deosebite și de aceea exponatele vor putea fi admirate pe holul liceului până la sfârșitul lunii”,
și merg din casă în casă, unde sunt serviți cu cârnati fierți în moare de varză, băutură și mai ales cu gogoși. Cu acest prilej, se confecționează măști ce imită personaje din povești, iar la sfârșitul petrecerii cele mai reușite creații sunt premiate. „Etnicii germani din Deva au onorat această tradiție printr-un carnaval organizat la sediul Forumului German. S-au consumat preparatele tradiționale, s-a ascultat muzică germană, s-au dansat dansuri specifice și s-a desfășurat o paradă a măștilor. A fost ultimul prilej de petrecere înaintea intrării în Postul Paștelui și toti cei prezenti au încercat să profite din plin. O acțiune similară a avut loc și la școala germană din cadrul Colegiului Național Decebal 
nedoara. „Pe parcursul discuțiilor purtate cu femeile din internaționala socialistă, vor fi abordate teme precum egalitatea de șanse între femei și bărbați, anul 2007 fiind anul egalității de șanse. Consider că invitația pe care am primit- o constituie un pas important pentru mine și pentru femeile implicate in politică. Sper să reușim să creștem reprezen- tativitatea femeilor în Parlamentul românesc”, susține Li- liana Țolaș. una dintre cele trei invitate la internațională din regiunea Ardealului. 

recupereze creditele • acordate”, opinează Cristina Simedrea din Deva.„Poate că îl va ajuta pe omul care cere un credit să-l obțină mai ușor. Dar dacă se va continua cu practicarea unor dobânzi mari, omul cu un venit mai mic nu va reuși niciodată să ia credit sau să- 1 plătească. Și acum din rata 

declară Ileana Giurca, directoarea Colegiului Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara. Fiind realizate cu materiale din natură, expoziția s-a bucurat și de prezenta angaja- ților Gărzii de Mediu Hunedoara și ai Primăriei.

Carnavalul a fost „sehr gut" (Foto: CL)din Deva”, afirma Monica Matei, președinta Forumului German din Deva. Etnicii germani din Deva, aproximativ 
•
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Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, fax: 0254.206.291

Persoană de contact - Victor Rafaila- mobil 0726-766.295 
er-iait vi::tor rafaîagquâsar ro

lunară plătești mai mult dobândă decât ceea ce ai împrumutat”, e de părere Rozalia Butar, din Deva.„BNR a luat o decizie greșită. Băncile își vor face de cap. Și cred că dobânzile vor crește, pentru că BNR nu mai are nicio putere să le tină în frâu”, spune loan Dud, din Brad.
în picaj

Deva (C.P.) ■ Cotatiile acțiunilor tranzactionate la Bursa de Valori București și-au continuat ieri trendul descendent, pe o piață dominată de ordine de vânzare. Scăderile au fost importante și păstrează tendința ce se manifestă de circa o săptămână pe piețele internaționale. SIF-urile au înregistrat deprecieri variind între -5,69% și - 8,19%. Acțiunile Impact au stagnat față de ședința de vineri. Transelectrica, ale cărei acțiuni au cunoscut cea mai mare creștere pe bursă la finele lunii februarie, a pierdut ieri 6,54%.

200 de persoane, vor continua seria sărbătorilor tradiționale cu prilejul Paștelui, de ziua recoltei și de Crăciun.

crimeleconiuiiismului.ro
clara.pai0lnforinniGdlfl.ro
lna.Jurconeglnfommedlfl.ro
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• Fonduri. Consiliul Județean Hunedoara 
a aprobat ca, pentru organizarea Zilei de
8 Martie, să fie alocate fonduri în valoare 
de 15.000 lei care vor fi folosite pentru 

; marcarea acestui eveniment în rândurile 
1 angajatelor instituției. (M.S.)

; • Gratuități. Consiliul Local Deva a apro
bat ca 47 de persoane cu handicap din 
municipiu să beneficieze de gratuitate pe 
mijloacele de transport în comun, în baza 
cererilor depuse de acestea la primărie.

■ (M.S.)

Echipament
Petroșani (M.S.)Compania Națională a Huilei Petroșani a fost dotată cu un echipament mobil pentru intervenții în cazul unor accidente miniere atât la suprafață, cât și în subteranul minelor din Valea Jiului. Echipamentul a fost achiziționat de la un concern elvețian și a costat 190.000 lei.

Mașină la apă
Petroșani (M.S.) - Un tânăr din Petroșani care mergea la Târgu-Jiu a căzut cu mașina în râul Jiu, după ce a pierdut controlul volanului pe Defileul Jiului, într-o curbă periculoasă. Accidentul a avut loc în zona Pietrele Albe, iar șoferul a suferit un traumatism cranio-facial, multiple contuzii, și a fost transportat la spital.

Sărbătoare 
la clasa I
Deva (S.B.) - Elevii, 
cadrele didactice și 
părinții elevilor din 
clasa I E - Step By 

Step, de la Școala 
Generală „Andrei 
Șaguna" din Deva au 
sărbătorit 100 de zile 
de școală. Manifes
tările educative deru
late cu acest prilej 
sunt pregătite din 
timp, efortul colectiv 
al elevilor con- 
cretizându-se în pro
duse finale cu scop 
educativ. îndrumați 

de institutoarele 
Luminița Hurgoiu și 
Loredana Fonoage, 
sprijinite de colectivul 
de părinți al clasei, 
micuții elevi ai clasei I 

E au prezentat, pe 
grupe, rezultatele 
activităților creative: 
artistice (desene și 
machete), abilități li

terare, matematică 
(ghicitori cu numere). 
La final, toți cei pre- 
zenți au sărbătorit cu 
câte o felie de tort.

Ambulante noi la SMURDA
■ Una dintre mașini e 
finanțată din sponsoriză
rile hunedorenilor plăti
tori de impozit global.

Deva (M.S.) - Autoritățile din județul Hunedoara vor mai achiziționa în acest an încă trei ambulanțe noi pentru Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Una dintre ambulanțe are asigurată finanțarea din cota de 2 la sută sponsorizată de hune- dorenii care au depus anul trecut declarații de impozit pe venitul global, a declarat președintele Asociației Salvi- tal, Petru Mărginean. Mașina, în valoare de 160.000 lei, va fi echipată cu sistem de tracțiune 4x4 și va fi destinată intervențiilor în zonele de munte ale județului Hunedoara. Alte două ambulanțe,
întârzie acordarea banilor

O sută de amenzi au fost aplicate de Poliția Rutieră șoferilor care au circulat pe drumurile publice cu viteză mai mare decât prevede legea. Alte 300 de amenzi au vizat nereguli în trafic.

■ Din cauza proastei 
gestionări a proiecte
lor, MEd ar putea fi 
dat în judecată.

Deva (C.B.) - Deși normele metodologice trebuiau adoptate în 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, adică pe 30 ianuarie, act care prevedea ca profesorii să poată intra în posesia celor 100 de euro destinați achiziționării de material didactic, acest lucru nu s-a întâmplat, Mai mult, MEdC ar putea fi acționat în instanță pentru încălcarea legii privind sti

(Foto: Traian Mânu)

Petru Groza - la Băcia
Deva (M.S.) - Statuia din bronz a lui Petru Groza, abandonată de 17 ani în curtea interioară a Consiliului Județean Hunedoara, va fi mutată în localitatea Băcia, satul natal al fostului om politic. Statuia a fost dată jos de pe soclul din fața Primăriei Deva la începutul anului 1990, iar de atunci a fost plasată în curtea Consiliului Județean Hunedoara. „Am luat legătura cu conducerea Primăriei Băcia și vom duce statuia in satul natal al lui Petru Groza. Consiliul Județean va suporta cheltuielile de transport”, a afirmat președintele instituției, Mircea Moloț. La rândul său, viceprimarul comunei Băcia, Simion Sim, a declarat că autoritățile locale doresc să amplaseze statuia în imediata vecinătate a Drumului Național 66, care traversează localitatea. „Dorim să facem un parc și să amplasăm statuia acolo, aproape de casa părintească a lui Petru Groza”, a spus viceprimarul.

1 0 N-LINE

Liceu hunedorean amenințat cu bombă
■ Forumiștii și-au spus 
părerile despre 
amenințarea cu bombă 
de la CT „Transilvania".

Deva (S.B.) - Vineri, 2 martie, la serviciul special 112, s- a primit un apel de amenințare cu bombă pentru cele două clădiri ale Colegiului Tehnic „Transilvania” din Deva. Reacțiile stârnite de acest incident au fost intense din partea vizitatorilor portalului nostru. Intervențiile pot fi citite integral pe www.huon.ro. * *
*„Nu am fost în școală când s-a dat alarma, am auzit și eu de la alții... Eu fac ore în Corpul A (adică auto...) pe noi nimeni nu ne-a scos afară, doar că profesorii erau agitați la culme. Nimeni nu s-a gândit că ar putea fi adevărată faza... Puteam muri acolo —)))

Meseriași francezi la Deva

Statuia lui dr. Petra Groza 'R>to CU

■ Elevii unei școli din 
Franța muncesc, la 
Deva, pentru copiii din 
orfelinatele din județ.Deva (H.A.) - Elevii celei mai prestigioase școli de meseriași din Franța se află într-un stagiu de 14 zile la Deva. Cei 14 tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au venit în practică la o fabrică de prelucrare a lemnului din Deva. Ei sunt cazați la Colegiul Tehnic „Transilva

Ambulanță în lucruîn valoare totală de 260.000 euro vor fi cumpărate din fonduri alocate de CJ Hunedoara. Mașinile vor fi distribuite în zonele Ilia, pentru intervenții la accidentele de pe DN 7, și Hațeg, pentru 
mularea achiziționării de cărți. Legea spune că orice profesor calificat trebuie să facă o cerere, până pe 1 aprilie, iar banii se vor primi după 1 mai. Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara a decis ca termenul-limită până când se pot depune aceste cereri să fie extins până la 1 iunie 2007. Conform legii, banii vor fi dați profesorilor integral, eșalonat, în avans sau le vor fi decontate cheltuielile. Cei 100 de euro vor fi 
dați înleiilft cițcsțfl țlț scfjjmb din ziua respectivă. Ba sunt solicitați MEdC-ului de către inspectoratele școlare.

Amenințare cu bombă la Colegiul Tehnic „Transilvania" DevaDa’ să îi lăsăm în pace, căci sunt cadre didactice... toți ne naștem cu creier dar nu toți îl folosim. Cât despre autorul farsei... nu prea am ce să zic dat fiind faptul că nu îl cunosc. Nu mi se pare deloc inteligentă chestia... dar felul în care a pus-o la cale lasă mult de dorit:))) data viitoare o să știe mai bine. Acum e cazul să așteptăm alte „atentate” căci sigur se vor găsi și alții... Alte licee nu se vor lăsa mai prejos șî în curând vor suna și copii mai precoce 
nia”. In cele două săptămâni cât își vor efectua acest stagiu, tinerii tâmplari vor realiza obiecte care vor fi scoase la vânzare în perioada 8-9 martie, în fața Casei de Cultură din Deva.Banii scoși din vânzarea acestor obiecte vor folosi pentru ajutorarea copiilor dintr- un centru de plasament din județ. Școala unde învață tinerii francezi este cea mai prestigioasă școală de meseriași din Franța. Les Com- 
pagnons du Devoir din Reims. 

evenimentele rutiere produse pe DN 66. „Sistemul SMURD funcționează foarte bine în Hunedoara. Trebuie găsite însă soluții pentru creșterea veniturilor paramedicilor până la un nivel motivant,
Concurs pentru manageri

Deva (I.J.) - Pentru spitalele publice unde posturile de manager au rămas neocupate în urma selecției de la sfârșitul anului trecut, Ministerul Sănătății a organizat un nou concurs. început ieri, la București, cu un test-grilă, concursul se va desfășura pe parcursul a șase zile. în județ au rămas neocupate doar trei posturi, la spitalele din Petroșani, Hațeg și Călan. „Pentru pos- Petroșani și Căjan 
tft *Hț)hfeura doar câte un candidat, iar pentru postul

care sunt în grupa mare la grădiniță... (Yo!)* **...„păi deja s-au șmecherit și ăștia din Deva cu fazele astea... cum au văzut la știri că e la modă să suni și să zici că e bombă cum repetă și papagalii :)) (just me... kris)* **„Am scăpat de 2 ore... am văzut sub profil se disperau și, vai de ei... da ceva o fost tareș slel «a bombă în

Elevii francezi au început lucrul la Deva (Foto: cu

Franța, funcționează încă din 
evul mediu. „Am apreciat 
primirea călduroasă de care 
am avut parte la Colegiul 
Tehnic Transilvania, precum 

(Foto: T. Mânu)care să-i păstreze în sistem”, a afirmat coordonatorul SMURD România, dr. Raed Arafat, prezent la dezbateri. SMURD Hunedoara a avut peste 650 de intervenții de la înființarea sa, în iulie 2006.
de la Călan s-au înscris două persoane. Urmează proba de susținere a unui plan de management și în ultima zi, 10 martie, va urma interviul”, declară dr. Dan MagherU, directorul Autorității de Sănătate Publică Hunedoara. Pentru postul de manager la Spitalul din Hațeg, va concura actualul director. La Petroșani, la concurs nu s-a mai înscris actualul director, iar la Călan bătaia se va da. între actualul manager și un nume nou în domeniu.

școală!... și pe noi ne-au scos afară... și ne-au ținut în curte cu lacăte pe uși. Dar dacă era „bombă” și exploda! Mai fugea dracu!... Săream peste gard!? Las' că a fost tare!' Mie mi-a plăcut...-da totuși... nu mai fă din astea... (Anonim) •* •*
*Pentru că e interesant... făptașul se numește G.....u... îiîn cl. VII-B... îi el un pic mai retardat... dar nu. îl credeam așa de prost... (Anonim)* *
*„Uite, așa se strică banii contribuabililor... dacă chema unul ambulanța că a făcut infarct cred că murea de 5 ori până venea... când e alarmă falsă imediat ajung cei de la ambulanță... cred că toți teroriștii ar vrea să arunce ceva în aer fix în România! Oricum nu mai e nimic de distrus deci nu se stresează nimeni. Asta e... Iară de r...t.

și familiarizarea cu tehnici de 
lucru diferite în între
prindere”, afirmă Jean-Bap- 
tiste, tânărul monitor al 
grupului de ucenici.

http://www.huon.ro
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Au salvat onoarea atletismului

• Nemulțumire. Oficialii U. Craiova au 
protestat la decizia Comisiei pentru Statu
tul Jucătorului, care a amânat cazul 
litigiului cu Jiul și a permis grupării din 
Vale să dispute meciul cu Dinamo și să 
legitimeze zece jucător. (V.N.)

• Plecare. Spânoche, jucător adus de la 
Inter Petrila în această iarnă, a părăsit 
echipa din liga a doua Minerul Lupeni, 
fără a-l anunța pe antrenor. „L-am crezut 
un jucător adevărat, dar m-a dezamăgit 
profund", a spus Dan Mănăilă. (V.N.)

Doi suspendați la FC CIPDeva (C.M.) - FC CIP a câștigat derby-ul cu Atheletic, în ciuda manevrelor războinice ale bucureștenilor și a unor decizii aiurea ale arbitrilor, dar s-a ales cu doi jucători suspendați pentru meciul de miercuri cu Moldocor. Molomfălean și Al-Ioani care au încasat ușor galbene contra bucureștenilor au acumulat patru avertismente și vor lipsi din meciul cu Moldocor. „Totuși nu cred că avem ce le reproșa arbitrilor. La 2-2 au eliminat un jucător de-al lor, căruia i-au dat al doilea galben pentru simulare și noi am marcat pentru 3-2. Ratăm mult și ne facem singuri viața grea, deși se vede că suntem cu clasă peste adversari. în acele momente, apar manifestări de nervozitate care nu-și au locul și sunt taxate de arbitri”, preciza George Mara, președintele FC CIP.

■ CSS Cetate Deva 
este singurul club din 
județ care a obținut 
medalii la CN sală.
ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@informiriedia.ro

Deva - Sezonul competițio- nal de sală 2007 a fost unul mai mult decât modest pentru atletismul juvenil hunedorean. Dintre cele trei cluburi cu secții de atletism din județ, doar CSS Cetate a reușit să obțină medalii, iar CSS Hunedoara și SCM Deva nu au avut nici un reprezentant pe podium la edițiile din acest an ale Campionatelor Naționale de Juniori I, II și III. „Declinul atletismului hunedorean din punctul de vedere al performanțelor e justificat de condițiile precare de pregătire. Cu antrenamente pe stadioane care au piste improprii, cu vestiare fără apă caldă și căl-

Cele trei medaliate și antrenorii lor (Foto: cl)dură și fără un minim sprijin financiar pentru sportivi e normal ca performanțele să apară din ce în ce mai rar. Sunt de lăudat în acest context medaliile obținute de CSS Cetate, cu atât mai mult cu cât și ei se pregătesc în parc, pe culoarele școlii sau pe aleile de pe Cetate și nu pe piste de tartan sau în săli moderne”, afirma Marieta II- cu, directorul DSJ Hunedoara, fostă campioană mondială la

săritura în lungime. Onoarea atletismului hunedorean la CN de Juniori I, II și III care s-au încheiat la acest sfârșit de săptămână a fost salvată, așadar, de trei atlete de la CSS Cetate Deva, pregătite de trei antrenori pasionați de meseria lor.
Cine sunt performerii?Prima medalie a fost obținută de Andreea Todere- an la CN Juniori III, derulat

acum trei săptămâni. Sportiva pregătită de Nicolae Alexe a obținut bronzul la săritura în înălțime, fiind singura dintre junioarele III din județ care a prins podiumul. A doua medalie a cucerit-o Alexandra Afloarii, la CN Juniori I. Atleta antrenată de Laura Caia a obținut medalia de argint la pentatlon. Ultima izbândă a fost semnată de Bianca Hîrțu la CN de Juniori II, desfășurat la finalul săptămânii. Eleva antrenoarei Cornelia Juratoni a obținut argintul la săritura în lungime.„Dincolo de orele de antrenament, sacrificiile și seriozitatea de la pregătire de care au dat dovadă toate cele trei medaliate, medalia Biancăi se datorează și Simonei Enuț, fostă atletă și elevă a CNS Cetate Deva. Simona o sprijină financiar pe Bianca, asi- gurându-i masa de prânz și echipamente”, aprecia Cornelia Juratoni.

Jiul, către echipa a II-a?
Deva (V.N.) - Recenta achiziție a Jiului Petroșani, Gabriel Apetrei nu poate fi folosit în campionat până când jucătorul nu va achita o datorie pe care o are față de .Universitatea Craiova, iar acest lucru este Jjkn motiv în plus de îngrijorare pentru ’ tehnicianul Marin Tudorache. „Drept să spun nu știu de ce Apetrei nu poate fi legitimat. Pentru mine singurul lucru cert este că nu-1 pot folosi, ceea ce este foarte grav. Apetrei este în acest moment o pierdere pentru echipa Jiul pentru că nu am alternative la schimbări, sper să remediem această problemă”, a spus tehnicianul. Reprezentanți ai clubului din Vale au te declarat că motivul principal pentru care

1 Jr Apetrei nu poate juca o reprezintă o datorie mai veche pe care jucătorul o are față de clubul oltean. Marin Tudorache a mai

înfrângerea care dă speranțe
■ Quasar a pierdut la 
Odorhei, dar jocul deve- 
nilor a înregistrat un 
progres îmbucurător.

Deva (C.M.) - Replica bună pe care au reușit să o ofere în partida cu AS Odorheiu, una dintre pretendentele la titlu, menține vie speranța salvării de la retrogradare în tabăra nou-promovatei Quasar Deva. învinsă greu, scor 1-3, în partida disputată duminică,

în deplasare, echipa pregătită de Marius Sîrbu și-a recăpătat încrederea în forțele proprii și speră să câștige meciurile decisive pentru rămânerea în Liga I. „Am făcut unul dintre cele mai bune jocuri din campionat și chiar dacă nu am reușit surpriza am obținut încredere pentru meciurile viitoare. Vișan a deschis scorul, iar la 1-0 am avut 2-3 ocazii în situație de singur cu portarul, dar s-a ratat incredibil. A urmat o pasă la adver

sar speculată de jucătorii de la AS Odorheiu care au egalat și un șut deviat din care s-a făcut 2-1. Până la pauză meciul a fost pe muchie de- cuțit, cu ocazii la ambele porți, dar de marcat au marcat tot gazdele. Scorul de la pauză (3- 1) s-a mențiunt până la final, pentru că, în repriza secundă, băieții s-au autodepășit și au evoluat cu ambiție, reușind să joace de la egal la egal cu AS Odorheiu”, povestea Marius Sîrbu, antrenorul devenilor.
Quasar nu renunță la luptăQuasar va trebui să confirme jocul bun de la Odorhei, mâine, când va întâlni pe teren propriu pe Energo Craiova.

înot - „Cupa Mărțișorul"

declarat că a rămas impresionat de jocul făcut de Poli Timișoara, cu echipa a doua, în fața formației Dinamo și nu exclude varianta ca și el să apeleze la aceeași metodă, așa cum a procedat în partidele cu FC Argeș și Rapid, câștigate de „mineri”.

■ întrecerile de la 
Hunedoara s-au dove
dit un bun prilej de 
verificare înaintea CN.

Valentin Neagu_______________
valentin, neagu@informmedia.ro

Hunedoara - La bazinul de înot de la Hunedoara s-au desfășurat recent întrecerile „Cupei Mărțișorul” la natație, băieți și fete. La competiție, care a fost organizată de Direcția pentru Sport a Județului, Primăria Municipiului și CS Fair Play Hunedoara,

au participat 82 de înotători născuți între anii 1998-1993, de la CS „Delfinul”, CSS Hunedoara și CS Fair Play. Florica Buciuman, consilier la DSJ Hunedoara, ne-a declarat că întrecerile competiției au fost o reușită, ele dovedindu-se un bun prilej de verificare înaintea CN, care se vor desfășura la sfârșitul lunii martie la Pitești.Iată și câștigătorii locurilor I la probele disputate: 25 m spate, fete, începători - Ancuța Păiuș, 25 m spate, băieți, începători - David Dumitraș- cuța; 50 m spate, fete (n.1998),

Denisa Iluca, 50 m spate, băieți (n.1998), Sergiu Chete; 50 m spate, fete (n.1997) Edith Bărbățan, 50 m spate, băieți (n. 1997), Mihai Pavel; 50 m fluture, fete (n. 1995-1996), Cristina Ioniță; băieți Alexandru Badeata; 50 m fluture, fete (n. 1993-1994), Jenifer Mihai, băieți - Cristian Rizan; 25 m liber, fete, începători,

Ancuța Paius, băieți - David Dumitrașcuța; 50 m liber, fete, (n. 1998), Denisa Iluca, băieți - Sergiu Ghete; 50 m liber, fete (n. 1997), Edith Bărbățan, băieți - Mihai Pavel; 100 m liber, fete, Cristina Sfetcu, băieți - Alexandru Badeata; 200 m mixt, fete, Jenifer Mihai, băieți, Alexandru Ancuța.
Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
iți aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci parte 
din familia Cuvântul
Liber, ca iar
noi te răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 martie 
poate să te desemneze 
chiar pe tine 
câștigătorul unui

JjJj.jl—j-J
Fii Abonatul lunii
Martie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat!

REGULAMENT: La acest concurs nu pot 
participa angaiatii S 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 abonaților CL Toți cei care 
vor să asiste sunt așteptați la redacție. 
Relații suDlimentare’la tel 211275, int. 
8806
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• Prima victorie. Fostul pilot de Formula 
1, columbianul Juan Pablo Montoya, a 

obținut, duminică, în Mexic, 
prima victorie în circuitul 
Nascar, devenind primul la- 
tino-american care câștigă 
o cursă din campionatul au
tomobilistic nord-american.

Revine
București (MF) - Fundașul olandez Khalid Boulahrouz, care era accidentat la umăr, a fost inclus în mod neașteptat în lotul echipei Chelsea pentru meciul cu FC Porto, din manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Mitică vrea 
ziar

București (MF) - Președintele LPF, Dumitru Dragomir, a declarat că intenționează să lanseze pe piață un ziar, Monitorul lui Mitică, în care să critice persoanele implicate în fotbal, dar și pe unii ziariști, considerați vinovati

Mutu impresionează din nou

Ionel Ganea
(Foto: FAN) 

La audieri 
București (MF) - Ata
cantul Ionel Ganea, 
acuzat că l-a lovit cu 
capul în gură pe aus
tralianul Michael 
Baird, va fi audiat, 
miercuri, la ora 
15.00, de Comisia de 
Disciplină a FRF. 
„Universitatea a 
depus memoriu la 
comisie, iar acesta va 
fi judecat miercuri. 
Ganea a fost chemat 
la audieri pentru a da 
explicații", a dedarat, 
ieri; Mireea Cezar 
tanescu..

■ Românul a ratat un 
penalty, dar jucat exce
lent, Florentina învin
gând clar pe Torino.

București (MF) - Adrian Mutu a fost la catedră, a scris site-ul goal, care i-a acordat românului nota 6,5 după evoluția din partida pe care echipa AC Florentina a câști- gat-o, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în fața formației AC Torino, în etapa a XXVII-a a campionatului Italiei.„Mutu a fost la catedră. Incursiunile sale au făcut mult rău defensivei torineze și doar faptul că nu a înscris l-a privat de titlul de cel mai bun jucător al meciului. Românul a fost confuz la finalizare, dar
Mutu nu a excelat iar încercările 
sale de a înscris au fest lipsite de 

noroc. A ratai un penahy în finalul 
meciului, dar parliâa era jucată

fiorentina.it 

...................................................... ?? a arătat că în duelurile unu la unu este foarte greu de oprit”, a notat sursa citată.Agenția Datasport l-a notat cu 7 și a notat: „Din picioarele sale au plecat multe faze importante. Singura părere de rău este că românul a ratat un penalty în finalul meciului”.Site-ul fiorentina.it i-a acor-

A ajuns Elton
București (MF) - Fotbalistul brazilian Elton Jose Xavier Gomes a sosit, luni, în România, el urmând să semneze un contract cu echipa Steaua.„Am multe lucruri în comun cu Steaua. Sunt născut în același an în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni”, a spus Elton, care era înbrăcat într-o ținută sport.Mijlocașul Elton Jose Xavier Gomes, care are 1,56 m, va împlini 21 de ani la 7 aprilie. El a fost așteptat la Aeroportul Internațional Henri Coandă de managerul stelist Mihai Stoica.

Chivu este, din nou, interesant pentru o echipă mare din Europa
(Foto: EPA)

Dinamoviștii, atacați cu pietre
Timișoara (MF) - Microbuzele și autobuzele cu suporterii dinamoviști au fost atacate cu pietre de fanii bănățeni, duminică seară, după meciul dintre Poli și Dinamo, scor 1-1, incidentul având loc la ieșirea din Timișoara spre Buziaș.înainte de terminarea partidei, suporterii bucureșteni au fost evacuați în liniște de pe stadion, printr-un alt loc decât prin față, unde erau așteptați de timișoreni, și conduși spre ieșirea din Timișoara.Atacul cu pietre a avut loc în întuneric, chiar de față cu

germane Energie Cottbus, Sergiu Radu și Vlad Munteanu, sunt considerați decătre publicația locală Lausitzer Rund-schau, ca fiind cei mai buni de pe teren

ARBITRII, iN

în meciul câștigat duminică, în deplasare, scor 3-2, în fața Borussiei Dortmund, în etapa a XXTV-a a Bun-desligii. (Foto: EPA)

București (MF) - Arbitrii partidelor care se dispută mâine, de la ora 21.45, 
în manșa secundă a sferturilor de finală a Ligii Campionilor:

AC Milan (Italia) - Celtic Glasgow (Scoția) - în tur 0-0
Arbitru: Konrad Plautz (Austria)
Arsenal (Anglia) - PSV Eindhoven (Olanda) - în tur 0-1
Arbitru: Alain Hamer (Luxemburg)
Manchester United (Anglia) - OSC Lilie (Franța) - în tur 1-0
Arbitru: Luis Medina Cantalejo (Spania)
Bayern Munchen (Germania) - Real Madrid (Spania) - în tur 2-3 - meci 
transmis de Pro TV
Arbitru: Lubos Michel (Slovacia).

Mutu nu se dezminte, fiind, din nou, printre cei mai buni jucători ai etapei în Italia (Foto: epa)dat nota 6,5, dar a scris că internaționalul român nu a avut o evoluție prea bună.Mutu a primit nota 6 din partea site-urilor violanews.com și calciotoscano.it în urma prestației din meciul cu Torino. „A fost omul care a dat cele mai multe bătăi de cap apărării adverse, dar i-a lipsit norocul la finalizare. A ratat multe ocazii, printre care și un penalty”, a scris violanews.com.

reprezentanții forțelor de ordine. Geamurile unui microbuz au fost sparte, iar jandarmii au reușit cu greu să-i convingă pe dinamoviști să-și continue drumul, fără a protesta. Incidentul nu s-a soldat eu răniți.Câteva incidente au avut loc și în tribune; în timpul meciului, între fanii bănățenii. Imediat după golul primit de timișoreni (n.r. - golul înscris de Claudiu Niculescu, în minutul 26), câțiva suporteri au început să se certe și s-au lovit cu pumnii și. picioarele, însă s-au calmat, înainte de a interveni forțele de ordine.

Codrea, lăudat și elMijlocașul Paul Codrea a fost caracterizat de presa italiană drept un „mare luptător care îmbină cantitatea și calitatea”, după evoluția din partida pe care echipa AC Siena a terminat-o la egalitate, duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formația Catania, în etapa a XXVII-a a campionatului Italiei.„Un mare luptător care îmbină cantitatea și caii
Chivu ar putea
ajunge la AC Milan*euro.București (MF) - Fundașul Cristian Chivu ar putea ajunge la echipa AC Milan, la schimb cu atacantul Filippo Inzaghi, care este dorit la formația AS Roma de antrenorul Luciano Spalletti, a anunțat, luni, site-ul tgcom.it.Sursa citată notează că Roma este interesată de serviciile lui Inzaghi, dar Milan ar putea să-l ceară la schimb pe internaționalul român, unul dintre cei mai apreciați fundași din Italia. Pe lângă Inza- ghi, Milan ar urma să plătească și o sumă de bani, deoarece Chivu este cotat în acest moment la 15 milioane de
Ierarhia tenismanilorBucurești (MF) - Tenis- manul Andrei Pavel ocupă locul 89, cu 13 puncte, după o coborâre de șapte poziții, în clasamentul îndesit ATP 2007 Race, dau publicității luni.Victor Hănescu a înregistrat tot o coborâre, de nouă locuri, și se află pe poziția 164, cu un punct.în clasamentul îndesit ATP Entry, Pavel se menține pe poziția 107, cu 404 puncte, în timp ce Răzvan Sabău a coborât 16 poziții și se află pe locul 204, cu 195 de puncte.La dublu, cel mai bine clasat tenisman român este în continuare Andrei Pavel (locul 34, 1307 puncte), urmat la mare distanță de Gabriel Moraru (locul 223, ■ 259 puncte) și Florin Mergea (locul 225, 253 puncte).Primele 10 poziții în clasamentul îndesit ATP 2007 Race sunt ocupate de următorii sportivi:1. Roger Federer (Elveția) 

tatea”, a notat site-ul realsoc- cer.it, care i-a acordat românului nota 6,5.în schimb, agenția Datasport și site-ul goal l-au notat pe Codrea cu 6. „Codrea a făcut o partidă consistentă”, a scris Datasport.Paul Codrea a fost intetf gralist în remiza de duminici a Sienei. Românul a primit un cartonaș galben în minutul 14 și va fi suspendat pentru etapa următoare.

în cazul în care vor decide să-l cedeze pe Chivu, conducătorii Romei doresc să-l readucă la echipă pe argentinianul Samuel, aflat acum la Inter Milano.Cristian Chivu a declarat în nenumărate rânduri că do-( rește să rămână la AS Roma și că este dispus să-și prelungească acordul care expiră în vara anului 2008. Cu toate acestea, mari cluburi europene, printre care Internaziona- le Milano, Real Madrid și FC Barcelona, și-au manifestat intenția de a-1 transfera pe căpitanul României.
260 puncte2. Tommy Haas (Germania) 1753. Fernando Gonzalez (Chile) 148 .4. Mihail Iujnâi (Rusia) 1445. Andy Roddick (SUA) 1406. Andy Murray (Marea Britanie) 1227. Ivan Ljubicici (Croația) 1108. Nikolai Davidenko (Rusia) 1023. Novak Djokovici (Ser- . bia) 102 F10. James Blake (SUA) 96Juan Ignacio Cheia (Ar- | gentina) 96.
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Vând ap. 2 camere (03)
• butan Mii cu termopan, centrală, ușă 
metalică, 2 intrări prin scară și balcon, Deva, Al. 
Crinilor. Tei. 0723/227569. (T)
• wgent 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 euro, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)

. • decomandate, contorizări, balcon închis, et. 3, 
■Mevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
UjRO/210780. (Al)

• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
• Mmerulu, dec, centrală termică, gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă 
nouă preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică balcon, preț 33000 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, croit centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet, 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• drciat 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

Cpt spațiu comercial, 50 mp, zona piață ambele 
cu -centrală termică bucătărie modificată 
parchet ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg., tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 60 mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet gresie, faianță bucătărie mare, debara 
cămară hol central, fără modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(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, 

» • W387896,0751/573684. (A5) Vi
V, /etaj ^încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
‘■faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje,

Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• contorizări, parchet, repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet lului Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon Indiis, beci, parchet, contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)

D. zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona 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. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, senddecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modfficat, termopane, zona oraș nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modHicate, living, balcon inchis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• ugent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• exclus 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 
tară amenajări, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• foarte urgent apartament 2 camere deco
mandate, în Deva, zona Gojdu, Decebal, 
Kogâlniceanu, piață se oferă preț bun, plata 
imediat cu sau tara amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• 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)
• în 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)
• circuit etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogâlniceanu, 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 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, zonă centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină .zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483.  (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. 
(MO)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Brad, zonă centrală contorizări, preț 100.000 
lei. Tel. 0727/349049. (D
• decomandate, zona Progresul, et 3/4, balcon 
mare, 2 bă', 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 bă, 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 băcoane, 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 Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• zona L Creangă, 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, sc 80 mp, preț 155.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• ugent 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 (A8Î

Vând case, vile (13)
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• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vetel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet bucătărie de vară, garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină, garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5) ,
• P+l, 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, 'baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Hetroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2U mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• în 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)

radfoxi.ro

• 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 ha teren, zona Dealu Mare, Vălișoara, 
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 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490.’(A10)

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
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)
• BmLșuâ,grădinăși2ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(A10)
• Brad, vând casă cu 5 camere, living, anexe, 
garaj, zonă centrală încălzire proprie,
preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
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 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro
(83179)

• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A 10)

Cumpăr casă (14)

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

vând case de vacanță (15)

• cabană de lemn de brad prefabricat, 6 x 
6, compusă din parter, mansardă plan 
proiect aferent, preț 4500 euro. TeL 
0722/437730. (15/5.03)

• P+lcuterasăîn stațiunea Geoagiu Băi. Relații 
la tel. 241044, după ora 17. (T)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060.(A3j

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, baie, centrală , 
termică pe lemne, parchet, gresie, faianță 
termopane, toate condițiile, anexe, livezi 
pădure, la 12 km de Geoagiu, preț 37000 
euro, negociabil. Tel. 0728/735828 (6K02)

• casâ2camere,grădină 800 mp,teren 2700 mp 
în Sarmizegetusa sau schimb cu garsonieră în 
Deva. TeL 0722/461536. (T)

• casâfonnBtâ din 2 corpuri și anexe, fosă 
septică apă gaz, curent, cu terenurile afe
rente 70 ari și 21 ari pădire, în satul Bejan, 
comuna Șoimuș, nr. 34. Tel. 0723/991037. 
(7/1.03)
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• casă In satul Bretea Mureșană teren agricol, 
preț negociabil. TeL 0254/215795. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 80.000 euro, 
tel. 0772/56400-' /Al)

Vând garsoniere (19)

• Simeria, ultracentral, 27 mp, balcon 
închis, ușă metalică proaspăt zugrăvită 
variante, apartament sau teren, preț 49300 
lei. Tel. 0722/281322. (7/5.03)

• semidec, superamenajatâ, zona Gojdu, preț
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• semidec, contorizări, et 1, zona luliu Maniu, 
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316798 (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu preț 47000 RON, 
neg, teL 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zonaM. Eminescu, preț 63.000 RON, 
teL 0741/154401,2Z7542, seara. (A2)
• net BL Enesar, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg, teL 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, ^ercâiet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafața 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON. teL 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bacătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dadă 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 Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• 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)

Nu uita «A 
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• «MMmuaic, vowcm icmmxi' ioiiaV" i 
gresie + faianță totul nou, st 90 mp, balcon { 
închis, zona Progresul, preț 1.780 mld, nego
ciabil tel. 0742/019418 (Al)
• Deva, zenă txmă et 1 balcon, centrală 
termică parchet intxxvăâpL preț 154000 ron, 
tel 0726-710903. (Al)
• ■geto, zean L Corvin. etaj L 2 tăi. tafcnr. 
garat boxă preț SUMO am kl tS4MZ3Sn_ 
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• casă te Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. TeL 0254/215795. CD
• casă te Simeria. 95000 euro, toate utUităBe. 
teren aferert 1026 mp; corp 1 - 4 camere; corp 2 
- 2 camere, garaj. TeL 0788/507819. CD
• ■gasU casâ zonă centrală cu anexe și 
grâcfră. TeL Z29962.CD
• te Bnra. 4 camere, hot bucătărie, taie,
ZErrsa te^icâ. termopane. sc 24C țgign 
■E" w. zarâ ■Jtracertratâ. dai mprfc; pt
imă yet 2MOOB eutx negocaoi. ta- 
PCWS Al)
• Bn^ 3 ramei e. nor mare. aae. pucaone.

(7
83

26
7)

radfoxi.ro
mailto:roland.vinkler@informmedia.ro


marți, 6 martie 2007 •J3ER

• 1 amcră 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, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, - urgent ■ preț68.000 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)
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< ț • care încheie o asigurare CASCO 
J ’r la Omniasig în perioada 1-31 martie! 
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• de lux, complet mobilată și 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)
• tn Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 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)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• tn centru, dec., etaj 3, fără îmbunătățiri, liber, 
preț 86.000 lei, neg., tel. 0749/268830,206003. (A7)
• urgent, zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg, tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• Brad, vând garsoniere, conf. 1, zona peste 
Luncoi, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte urgent garsonieră în Deva, zona: Dacia, 
Gojdu, Progresu, Decebal, se oferă preț bun, de 
la 60.000 ron, până la 100.000 ron, plata imediat, 
cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând terenuri (21)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

BLOCURI CERAMICE POROTHERM

• grădină In Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan In Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671. (T)
• Intravilan, Mintia, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)
• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp. 22 
euro/mp, gaz, curent, apă, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg,, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsâu, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060.  (A3)
■ teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• tn Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, construție 
casă, acte la zi, preț de la 15 euro/mp,ț|a 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideală 
pentru investiție, parcelare, construcție casă, 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4.5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
■ Intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva. Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• st=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366.0740/914688. (A5)
• intravilan, rt=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială, preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5).
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag , 6 ha. zona Blâjeni, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A1P>
• 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 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea 
certificat de urbanism, preț negociabil, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 0£ 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)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, rtr. Viorele, bl. 5, suprafață
100 mp, amenajat, apă gaz, centrală 
termică uși și ferestre termopan, preț 
negociabil. Tel. 0744/561244. (14/5.03)

Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.
(82628)

UNIUNEA EUROPEANA

Proiect finanțat prin Phare

GUVERNUL ROMÂNIEI

Computer 1 
Trouhteshnnters I

TKCHNOUDay SOLVZB

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele,q 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Ministerul Muncii, Solidarității 
Sociale și Familiei

Lansare de Proiect

9SÎSM

I

Cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș, 
nr. 101, jud. Hunedoara, angajează

® «contabil calificat, cu studii medii 
„V||J sau superioare, vechime în domenii 
a J și cunoștințe operare PC.

CV-ul al Scrisoarea de intenție la: offltM tef»»' 
până la data de 12.03.2007.
Alte Informații la teM 074H/368475, sau 0254/77Ti II,

* ‘ B <83334)

• urgent, 32 mp. zona Liceului Auto Deva, preț 
negociabil. Tel. 0722/596940.0743/204069. (Tj
• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă funcționabil, ocupabil imediat, 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 45 mp, Deva, zonă centrală, preț 150000 ren, 
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=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare dtr stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/W6578. (A8)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial nefinalizată (lângă 
RAR); vând mobila veche, aragaz Bosch nou, 
prelată cu schelet metalic, dimensiuni 60 mp, 
preț negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blâjeni, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

• zona Be|an, s=70 mp. 3 încăperi, gresie pe< 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fă 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 2060 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanit 
termopane. CT, preț 12 euro/mp, t 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupi 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/rr 
tel. 206003,230324, ocupabil dini aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, repar 
toare, decomandat, et.3. mobilat, preț 1 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producț 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,20601 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenaj; 
termopane peste tot, beci mare, grup sanit; 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sec 
firmă, preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/1634' 
(A7)
• zona Petram, str. Horea, s=70 mp, amenaj; 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +1 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, t 
D745/164633. (A7)
• zona Ik. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curent 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

imobile chirii (29)
Imobile schimb (30)

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446■

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

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

Prinț publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh | 
bannere ~ panouri

Sunați acum pentru cea mai bună oferta!

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

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

Uman
Grupurile țintă:

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

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

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

• închiriez garai ■ hală, 60 mp, ideal 
pentru depozit sau alte activități, situat 
pe Str. Plevnei, intersecție cu str. Grlvița, 
intrare și ieșire din șoseaua DN, vad 
foarte bun, preț 220 euro/lună, nego
ciabil. Tel. 0722/307325.(10/5.03)

• garsonieră confort l.zonaTeatru Hunedoan 
apartament 2 ■ 3 camere, exclus Micro 5/2,6,7, 
diferență Tel. 0726/219741,0726/042363. (T)

Auto românești (36)

• vând Logan 1,6 Laureate, 26.000 km, af : 
aer condiționat, airbag 2, egee metalizat rs 
casetofon, preț 6500 euro. Tel. 0722/734783.

• ofer spre închiriere garsonieră decomandată, 
complet mobilată și utilată, confort 1, zona 
Miorița, preț 80 euro/lună Tel. 0720/812063. (T)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată în Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942066. (10/1.03)

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

Auto strâine (37)

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

• vând Voîvo V401,9 TDi, af 2001, full electa 
climă ABS, SRS. MP3, TLC, jenți Al. 16 inch, sta* 
perfectă persoană fizică 9000 euro. negociab 
Tel. 0723/227569. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autotpodală furgon izoterm frig 
DAF Euro 3, af 2004, capacitate 25 tone, 
sarcină utilă 12,5 tone, stare perfectă 
licență transport internațional, preț nego- 
Ciabif.Tel. 0744/561244. (14/5XB)

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)

' Centrul de Afaceri MAȘTER
..<• Organizează cursuri de:
«N • Administrator pesiune turistică și 

if’jțrfj agroturistică
• Manager în turism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16,

M iii fii Mia ud până la data de: 20.03.2007 
Adresa contact: Deva, Hdut 22 Decembrie Sir. 37 A 
Țcl./Fax: 0234 2181 11; Email: mașter1' II» ro 7,

www.infeeuroip.ro

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMP JUtIE PVC SI ALUMINIU PROFILA «znAL
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL- 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
mpex T&xslâȘa .1

cH.?',---W' ml»*

Firma: S.C. LISA DRĂXLMAIER AL TOPART ROMANIA S.R.L,
Punct de lucru Hunedoara; Fabrică producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:
Domeniul de activitate: producerea de cablaje electrice și 

elemente de interior pentru industria auto 
y» Client: H'l»

Angajiează: MUNCITOARE - MONTATOR SIjBANSAMBLi.'RI 
ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODl CIIE

PERSONAL (FEMEI) DIN 1H NLDOAR A Șl LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe:
-■■uium X clase
-conștiinciozitate, seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

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

PERSOANELE INTERESATE SUNT Rl GA TE SĂ IIEPI NĂ tN
C3 I.A ADRESA: HI NEDOARA. B-IMT. TRAIAN. NR. 19.

FORMl LARELE DE C.V. SE AFLĂ 1.A POARTA FIRMEI

TEJ_ •254,Ț»77.O sau O154/44I.T733
FAX.«54/2r7721 sau S354/4S3721

Complexul Hotelier 
Lowe Sântuhalm

i

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

VĂ AȘTEPTAI CU DUG! Ș
Mâți si rezcnăribtt 0254210935:0254210132; 02545BM V

mailto:stamprod@rdslink.ro
http://www.infeeuroip.ro


marți. 6 martie 2007 ? î
MICĂ PUBLICITATE /l1

Suntem nr. 1 
în județul 

Hunedoara

CONSILIUL DE ADMINISTRARE AL S.C. REAL 2003 S.A.
în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, modificată ;i completată

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. REAL 2003 SA. Deva, pentru data 
de 11 04.2007, ora 14.00, la sediul societății din Deva, B-dul Decebal. bl. 8, parter+mezanin. 
cu următoarea ordine de zi:

J Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere, repartizarea 
profitului pe anul 2006;
2 Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 

2006;
3.Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2006;

4 Descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul financiar 2006.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007 și programul de investiții;

6. Casarea obiectelor de inventar;

7 Aprobarea vânzării spațiului din localitatea Petroșani, Str Oltului, nr. 1. jud Hunedoara, 
înscris în C.F. la nr. 369 a loc. Petroșani, nr. topo al parcelei 209/311.244/4

Dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor va fi convocată în data de 12 04.2007, ora 14.00, la sediul societății din Deva, B- 
dul Decebal, bl. 8, parter.

Materialele ce vor fi dezbătute în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se găsesc și 
pot fi consultate de către acționari la sediul societății sau se pot elibera copii în conformitate 
cu prevederile Legii 31/1990 republicată, modificată și completată.

în cazul participării prin reprezentare procurile vor fi depuse în original la sediul societății 
până la data de 07.04.2007, ora 12 00, în conformitate cu art. 125 (3) din Legea 311/1990 
republicată, modificată și completată,

Data de referință 23 martie 2007,
(83373)

Centrul de Transfuzie Sanguină a 
Județului Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva,

Str. 22 Decembrie, bl. Dl, parter, 
telJfax: 0254/225297,0254/225265,

în vederea efectuării achizițiilor pe anul 2007, roagă furnizorii 
să-și depună ofertele pentru următoarele produse și servicii: 

servicii de curățenie; reparații; servicii frigidere; materiale 
sanitare (vată, feși, mănuși, alcool sanitar, leucoplast); 

papetărie; reparații, service și consumabile calculatoare, 
materiale de curățenie; lucrări de dezinsecție, dezinfecție, și 

deratizare; la sediul unității noastre până la data de 26 
martie, sau prin fax la numerele: 225265, 225297.

(83336)

S.C. angajează

in domeniul publicitar 
suplimentare se obțin la sediul societății din Deva, 

str. I. Creangă, bl. 29, parter, sau la tel. 0728/913.083. 
EM-urile se depun la sediul firmei sau se pot trimite lafax: 
0354/409976 sau email: publiartdesian@yahoo.com.

B294»
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în temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a membrilor cooperatori pentru data de 
22.03.207, ora 12.00, la sediul societății, din B-dul Decebal bl. N, 
parter, având următoarea ordine de zi:
1. Raportul privind activitatea economico-socială desfășurată 
de către Consiliul de administrație în anul 2006.
2. Aprobarea bilanțului încheiat la 31.12.2006 a contului de 
profit și pierdere, repartizarea profitului pe anul 2006, 
realizarea B.V.C. anul 2006.
3. Raportul cenzorului pe anul 2006.
4. Aprobarea B.V.C. pe anul 2007.
5. Aprobarea sistemului de salarizare pe anul 2007.
6. Completarea Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea anexelor 1 și 2 la contractele de administrare a 
patrimoniului pe anul 2007.
8. Modificarea capitalului social al societății cooperative.
9. Cooptare noi membri cooperatori.
10. Diverse.

(83310)

EXPO ARAD INTERNAȚIONAL
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ 

A JUDEȚULUI ARAD 
organizează

TĂ8G PE TEHNQmfilL MATERIALE DE CONSTRUCȚII $1DECORAȚIUNI INTERIOARE
8-11 martie 2007

-130 flrnw dki Bomânta și Ungaria pe 3100 mp. interior și 2500 mp. exterior; 
- vineri. 9 martie - întâlniri de afaceri Intre firme din România și Ungaria.

Informații la tel 0257-216520 fax 0257-216521. expo3@ccia-arad.ro. www expoarad ro

Fiul Mircea Negru și Delia anunța cu durere in suflet încetarea din viață a celei care a fost o bună și minunată mamă
NEGRU ANA.înmormântarea va avea loc miercuri 7 martie, ora 13, la Cimitirul ortodox din Chișcădaga.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(1/6.03)

Nepoții Popșor Cristian și Cristina, Rareș și Tudor, deplâng încetarea din viață a celei care a fost o 
% p minunată bunică

J NEGRU ANA.O vom păstra mereu în sufletele noastre.
Dumnezeu s-o odihnească in pace.

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cadra disc în tiranți, 2 calorifere de tablă 
noi, dimensiuni 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 
264161. (T)
■ vând tractor U 650 cu remorcă de 5 tone, plug 
disc cu grapă, porumb știuleți și lucernă, preț 
negociabil. Tel. 244711. (T)
• vând motor de tractor U 650, circular cu tran
smisie la priza tractorului, mori de despuiat 
cereale boabe și mori de măcinat cereale boabe 
și știuleți. Tel. 0720/421588,282779. (T)
• vând tractor U 445, plug cu 2 brăzdare, remorcă 
monoax, grapă și container pentru tiranți; placaj 
marmură Rușchița, mașină de cusut Ileana, stare 
foarte bună Tel. 0722/502995. CD

Mobilier și interioare (47)

• dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 4 
fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439. (T)
• urgent și foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)
• vând urgent 2 fotolii, stare bună nici un 
defect, preț 190 lei bucata, negociabil. Tel. 
225578,0744/934462,0726/551701.(T)
• vând urgent mobilă bucătărie, albă mască 
chiuvetă suspendată 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)'

(1/6.03)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând tablou din secolul XIX pe pânză „Diana la 
scăldat" și o betonieră confecționată acasă. Tel. 
0743/132742. (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)

Plante si animale, agroali- 
mentare (57)

• vând purcei 9 săptămâni, scroafe pentru 
îngrășat, vier pentru reproducție rasa 
Pietrain, sat Boholt comuna Șoimuș. nr. 52. 
Tel. 0729/232960. (19/5.03)

• donez cățel pechinez femelă vaccinată ste
rilizată educată vârsta 6 ani. unui iubitor de 
animale. Tel. 221205,0727/995195. (17/5.03)

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)
• vând MP4 diverse modele, 240 ron; MP3,140 ron, 
blue tooth Nokia 120 ron. Tel- 0723/360575. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă mărimea 42, culoare alb- 
auriu cu corset brodat. Tel. 219386, după ora 20. (T)
• vând rochii și compleuri de seară, cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 ■ 46. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Materiale de construcții (53)

I • vând bile (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 4,5 m; 2 legături lațuri noi, lungimea 4,5 
m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă cu toc, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)
• vând distantieri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)’

• cumpăr bazin pentru apă, capacitate 150 ■ 200 
litri. Tel. 213377, între orele 20 - 21. (T)
• vând dopuri pentru scaune. Tel. 0723/227569. (T)
• vând faguri și centrifugă pentru extras miere 
de albine, corpuri multietajat și portbagaj auto. 
Tel. 0729/919617. (T)
• vând set de 3 lacăte cu aceeași cheie, import 
Germania. Tel. 0723/227569. (T)

Pierderi (62)

• pierdut autorizație de construire nr. 
116/3.12.2003 eliberată de Primăria municipiului 
Brad, pe numele loniță Silviu Daniel. Se declară 
nulă (6/5.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Clej Ionel. Se declară nul. (5/5.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
David Claudiu Adrian. Se declară nul. (4/5.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Marc Elena. Se declară nul. (11/5.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pascu Gheorghe. Se declară nul. (12/5.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șodrîngă Ana. Se declară nul. (16/5.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ursulescu Mihaela Loredana Victoria. Se declară 
nul. (18/5.03)

SC BEN &
BEN SA

cu sediul în localitatea Cluj - 
Napoca anunță depunerea 
solicitării pentru eliberarea 

autorizației de mediu pentru 
obiectivul COMPLEX 

TURISTIC GEOAGIU situat în 
localitatea GEOAGIU, Str. 

Taberei, nr. 7.
Informații se pot obține la 
sediul A.P.M. Hunedoara, 
zilnic, între orele 8-16.

Eventualele sesizări și 
reclamații pot fi depuse în 

termen de 10 zile lucrătoare 
de la data anunțului.

Comemorări (76)

Se împlinesc 6 săptămâni de când ne-a părăsit
SABĂU GHEORGHEcel care a fost un bun tată, bunic și frate. Te vom păstra mereu în sufletele noastre.Fiul Gheorghe, fiica Nicoleta, cu familiile și sora Ana. 

Fie-i țărâna ușoară.

(1/5.03)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele
Vișirin Maria. Se declară nul. (8/5.03)
• pierdut legitimație transport local pe numele 
Popa Florantin, eliberată de Primăria municipi
ului Deva Se declară nulă <2/5.03)

Solicitări servicii (71)

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

Prestări servicii (72)

• efectuez lucrări în domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.  (T)
• efectuez masaj reflexoterapeutic pentru 
pareze, cocsatroză, circulație sanguină, 
insomnii, nevralgii, digestie, tiroidă, rinichi, 
spondeloză, stres. Tel. 0722/262712.
• firmă de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în fiecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)
• 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)
• transport mobilă cu auto de 1,2 to și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701, (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• angajăm șofer cat. B,.C, cu atestat (analize 
medicale necesare) pentru distribuție marfă. 
Tel. 0741/203720; CV la fax 0261/769215. (82193)
• Grădiniță cu Program Prelungit nr. 7 Deva, Al. 
Patriei, nr. 6, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de muncitor calificat tr. VI 
(bucatar), studii medii,în datade 20.03.2007, ora 
10. Tel. 0254/215076. (9/5.03)
• Internațional Joh Expert, agenție acreditată 
angajeaza 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, 
international@expertjob.ro.(83139)
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță, parchet clasic și mela- 
minat; oferim seriozitate și prețuri avantajoase! 
Relații la tel. 0724/492920. (13/5.03)
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 9 posturi, data limită
1.04., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.0?. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

ÎN POSTUL SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAȘTI, MÂICUȚA 

PARASCHIVA, BINECUVÂNTATA DE DUMNEZEU. ȘFA UNIT PUTERILE 

CU PREASFINȚII PREOȚI DE LA MANÂSTIREA DIN GHIGHIU PENTRU 

PURIFICAREA SUFLETELOR Șl A TRUPURILOR CELOR NĂPASTUIȚ DE 

SOARTĂ

Acum ea vine în autorul turjor oamenilor lipsiți de once speranță 

și deschide cartea sfântă, vizionează cu exactitate trecutul, prezentul 

și viitorul celor care o contactează

Sunt Inna din Simeha și aduc t» de mulțumiri Maicii Paraschiva 

pentru că mr-a dezlegat cjrxna ș aojn sunt căsătorită și am o familie 

fenotă.

Sunt Dar. ș Gmeau s-c binecuvânteze pe Măicuța Paraschiva 

că m-j lecut oe oețe ș a îndepărtat farmecele și blestemele din familia 

mea doar prr -eefon

Acx m de mulțumiri măicuței, că după 3 de ani de despărțire 

m-am '.-oara: cu soțul, acum sunt fericită și mulțumită. 

Aneat, cu încredere și veți fi ajutați, tel. 0748(946177.

(83475)

OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI

organizează în data de 12.03.2007, de la ora 9.30, licitație de masă lemnoasă 
pe picior, producția anului 2007, pentru un volum total de 79 mc, după cum 
urmează:

Rășinoase 35 mc

Fag - mc

Qvercinee 11 mc

Diverse tari 32 m

Diverse moi 1 mc

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu strigare și va avea loc în data 
de 12.03 2007 la sediul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Orăstie; R.A. cu sediul în municipiul 
Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16 (in clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la 
etajul 1, dreaptă), tel./fax 0254/247044

Tot în data de 12.03.2007. de la ora 10.00 va avea loc licitația pentru prestări 
servicii silvice de exploatare pentru un volum brut de 1129 mc, după cum urmează:

- Rășinoase 47 mc

- Fag 950 mc

- Qvercinee 38 mc

- Diverse tari 87 mc

- Diverse moi 7 mc

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Ocolului Silvic.

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 08.03.2007, între orele 
9.00- 15.00.

Solicitarea de participare la licitații, împreună cu documentația de preselecție, se 
vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până cel târziu 08.03.2007, 
ora 16.00, conform H.G.,85/2005.

(83239)

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
Mimason 

vă așteaptă în Deva pe Aleea 
Salcâmilor, bl. 31, parter 

(lângă Lic. Auto) 
Tei. 230324, 206003

ST' ’' (7Z3D8)

mailto:publiartdesian@yahoo.com
mailto:expo3@ccia-arad.ro
http://www.expertjob.ro


Cea mai dorită femeie în pat
• Antrenament special. Prințul Harry, al 
treilea în ordinea succesiunii la tronul An
gliei, va fi supus unui antrenament special 
pentru a putea face față unei eventuale 
luări de ostatici în Irak.

• Bine îmbrăcate. Kate Middleton a obți
nut locul opt în topul celor mai bine îmbră
cate celebrități din lume, realizat revista Ta- 
tler, unde pe prima poziție s-a situat cele
brul top model Kate Moss.

Carnaval Bărbați costumați în demoni au participat la carnavalul din Santo Domingo, 'Republica Dominicană.

■ în urma unui sondaj, 
bărbații au votat perso
najul din Războiul 
Stelelor, prințesa Leia.

Los Angeles (MF) - Prințesa Leia, celebrul personaj din seria de mare succes „Războiul stelelor” în regia lui George Lucas, a câștigat titlul de cea mai dorită femeie în pat în urma unui sondaj realizat de revista Maxim printre fanii producțiilor SF. Prințesa Leia, sora geamănă a lui Luke Skywalker, interpretată în trilogia originală de actrița Carrie Fisher a înfierbântat imaginația fanilor producțiilor SF, deși poartă haine închise până în gât și părul prins în două cocuri împletite.Prințesa Leia cu aerul ei retro a reușit să surclaseze

alte două personaje celebre, agentul secret Dana Scully, din serialul de televiziune „Dosarele X”, și Trinity, celebra iubită a lui Neo din seria „Matrix”. Personajul Dana Scully a fost interpretat de frumoasa actriță Gillian Anderson, în timp ce Trinity i-a adus celebritate actriței Carrie Anne Moss.
Vor căsătorie în rit hindus

The Police în 
Europa

Londra (MF) - Trupa de rock The Police a anunțat datele concertelor pentru partea europeană a turneului de revenire pe scena muzicală. Turneul european va debuta în Stockholm, pe 29 august. Vor mai fi concerte la Londra, Birmin- gham, Manchester și Car- diff (Marea Britanie), Munchen, Hamburg și Dusseldorf (Germania), Amsterdam (Olanda), Praga (Cehia), Viena (Austria), Barcelona (Spania) și Paris (Franța). Se vor anunța ulterior datele pentru concertele din Belgia, Danemarca, Italia și Elveția.
Camilla, internată

Londra (MF) - Camilla, soția prințului Charles, a fost internată într-un spital particular din Londra, duminică seara, pentru a fi supusă unei operații de extirpare a uterului. Purtătorii de cuvânt ai Camillei au anunțat doar că este vorba de o operație „de rutină” și că nu suferă de cancer.

(Foto: EPA)

George Michael

Mumbai (MF) - Actrița Elis- abeth Hurley și miliardarul Arun Nayar au sosit în India și se pregătesc pentru o ceremonie de unire a destinelor în rit hindus. Mirii au sosit, ieri, la Mumbai și s-au cazat

(Foto: EPA)

Cântă la 
inaugu
rare
Londra (MF) - Geor
ge Michael va fi artis
tul care va inaugura 
printr-un concert 
incendiar stadionul 
Wembley din Lon
dra, care a fost închis 
timp de mai mulți 
ani pentru renovare. 
Concertul programat 
pe 9 iunie pe sta
dionul Wembley, 
care are o capacitate 
de 90.000 de locuri, 
face parte din primul 
turneu din ultimii 15 
ani inițiat de Michael 
pentru a sărbători 25 
de ani de carieră în 
muzica pop.

Mirii în India (Foto: EPA)

la luxosul hotel Taj Mahal Palace.Hurley și Nayar au participat ieri seara la o petrecere de lux unde au fost invitați 400 de oaspeți, printre care Elton John și partenerul său de viață David Fumish și Donatella Versace, pentru a celebra căsătoria lor care a avut loc vineri, în vestul Marii Britanii, la castelul Sudeley.Mâine va avea loc ceremonia de căsătorie în rit hindus unde invitatele vor purta sari- uri roz iar bărbații vor fi îmbrăcați în veșminte tradiționale indiene portocalii. Hurley (41 ani) și Nayar (42 ani) vor sărbători timp de cinci zile fericitul eveniment.

Silv a este născută în zodia Rac, îi plac marea, muzica și baletul clasic.
(Foto: T.Manu)Fata zilei o găsiți și pe 
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Accident aerian în Austria

Loris, o specie de primate, este apreciată de mulți ca și animal de companie. (Foto: EPA)

■ Opt persoane și-au 
pierdut ieri viața în urma 
coliziunii dintre două 
aparate de zbor.

Viena (MF) - Coliziunea dintre un elicopter și un avion de mici dimensiuni, produsă ieri la prânz, în regiunea Zeii am See (centrul Austriei), s-a soldat cu moartea a opt persoane, a declarat directorul biroului local al Crucii Roșii, Gerhard Huber. Crucea Roșie a fost avertizată de un apel de urgență, cu puțin timp înaintea orei locale 11.00 (12-00 ora României), prin care a fost semnalat un accident de avion produs deasupra pistelor de ski din această regiune din provincia Salzburg, a precizat Huber
O parte din coada avionului (Foto: epa)pentru agenția APA. Toate cele șapte persoane aflate la bordul elicopterului aparținând unei

„Micuța Picasso", la Denver
Denver (MF) - Alexandra Nechita, cunoscută drept „micuța Picasso”, un artist recunoscut pe plan internațional de peste 15 ani și ambasador al Națiunilor Unite pentru arte, debutează la sfârșitul săptămânii cu o colecție de sculpturi la o galerie din Denver, Statele Unite. în. afară de picturi cubiste, Nechita (22 ahi) va expune șapte sculpturi care au ca temă pacea lumii, libertatea și viața.'La vârsta de doi ani, Alexandra Nechita a început săpicteze cu cerneală pe simple foi de hârtie. La cinci ani a trecut la acuarele și la șapte ani picta deja cu vopsele în ulei și acrilice. Prima sa expoziție a fost organizată la Los Angeles pe când avea doar opt ani.

Alexandra
(Foto: FAN)

Jackson a sosit la Tokyo

companii elvețiene au murit în accident. Pilotul avionului privat, care nu avea pasageri la

bord, a decedat și el în urma coliziunii ale cărei cauze rămân neelucidate. Rămășițele celor două aparate de zbor, dintre care unul a luat foc, s-au împrăștiat pe o rază de peste 20 de metri, potrivit echipajelor de salvare detașate la fața locului.Avionul de mici dimensiuni, de tip Katana, a decolat de pe aerodromul din Zeii am See - localitate renumită pentru Stațiunea sa de ski și care este și un loc de pelerinaj catolic - cu puțin înainte de ora 11,00 (12.00 ora României), a precizat un purtător de cuvânt al aerodromului. Elicopterul de tip Super Puma, care transporta colete, ceruse cu puțin timp înainte autorizația turnului de control regional de a survola spațiul aerian local.
La Tokyo, bătaie pe bileteTokyo (MF) - Trei sute de japonezi s-au bătut pe biletele în valoare de 2.600 de euro bucata puse în vânzare pentru petrecerea care va avea loc, joi, la Tokyo în onoarea „regelui pop-ului” american Michael Jackson. Acesta va ține un discurs, dar nu va cânta, și va privi spectacolul dintr-o zonă destinată VIP- urilor. Jackson urma să fie prezent pe 19 decembrie 2006,

la Țokyo, la un „Premium Christmas Party” la care ar fi urmat să participe 1.600 de fani.Evenimentul, la care vor participa cântăreți de gospel și dansatori,- a fost reprogra- mat pentru 8 martie, iar organizatorii au oferit 300 de bilete la prețuri foarte mari care s-au epuizat în foarte scurt timp. Jackson a sosit la Tokyo duminică.(Foto: FAN)

In turneu Companiade dahs din Rusia, „Țarii zburători”, se află în turneu în Australia. Creată în 1958, ansablul a dansat până acum în 73 de țări, pentru 20 de milioane de spectatori. (Foto: EPA)
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