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Vremea se menține frumoasă.

Confesiunile unui striper
Hunedoara (H.A.) - „Să dai 

•M jos hainele. Pantalonii. Toate, 
jgr dacă se poate. Asta așteaptă * femeile”. Cam așa își începepovestea Iojy, un striper de 34 de ani, din Hunedoara.Unul dintre cei mai vechi în branșă și unul dintre puținii bărbați care practică această meserie în județ, /p.3

Ghișeu închis 
până lunii

Deva (S.B.) - în zilele i de 8 (joi) și 9 (vineri) martie nu se lucrează la ghișeul de eliberări - Ireschimbări permise de * onducere. Serviciul Public. Comunitar Regim Permise de Conducere și înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara își întrerupe activitatea la ghișeul amintit din cauzate unor defecțiuni 
tehnicii.

Jurnalist 
premiat

Hunedoara (I.D.) - Jurnalistul Francisc Re- mmel a primit ieri Distincția de aur pentru merit a Republicii Austria, /p.3
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Investiții in economie
Valoarea investițiilor realizate în economia națională în 
trimestrul IV 2006 a crescut ca 18.4 procente, comparativ 
cu perioada similară a anului 2005.

Opt kilograme la 13 am
■ Un copil care la 13 
ani cântărește doar 8 kg 
a fost descoperit lângă 
groapa de gunoi.

Deva - Un copil în vârstă de 13 ani, care cântărește doar opt kilograme și are o înălțime de numai 35 de cen

timetri, a fost descoperit miercuri de polițiștii din Deva, în timpul unei razii efectuate în zona gropii de gunoi a orașului. „Copilul era încuiat în casă, culcat pe pat. Părinții se aflau la groapa de gunoi. Am chemat specialiștii în protecția drepturilor copilului ca să găsim o soluție în acest caz”,

a declarat agentul-șef principal, Liviu Herci, din cadrul Biroului Poliției de Ordine Publică Deva. Mama băiatului, Lina Micu, în vârstă de 34 de ani, locuiește cu concubinul său într-o magherniță, alături de alți patru copii. Familia doarme pe jos, trăiește, se încălzește și mănâncă

din gunoaie. Părinții copilului au spus că acesta suferă de un handicap din cauza căruia nu poate vorbi, auzi sau vedea. După intervenția poliției și a specialiștilor Direcției pentru Protecția Copilului Hunedoara, băiatul a fost transportat pentru investigații la spitalul din Deva, /p.3

Cu uniformă sau nu, de orice vârstă ar fi, Cuvântul liber urează tuturor femeilor, cititoare ale ziarului sau viitoare cititoare, un 8 Martie cu sănătate, bucurii și distracție. (Foto: T. Mânu)
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Autostrada, cu un an
■ Lucrările vor începe în 
prima jumătate a anului 
viitor și trebuie să fie 
gata în 2010.

Deva (M.S.) - Tronsonul de autostradă prevăzut să se construiască între Deva și Orăș- tie este întârziat cu un an, lucrarea fiind prevăzută să se

realizeze în baza unui proiect cu fonduri europene în cadrul Programului ISPA. Proiectul are o valoare de 185 milioane euro, din care 75% sunt fonduri europene. Autoritățile județului au organizat ieri o întâlnire cu reprezentanții primăriilor pe teritoriul cărora va trece viitoarea autostradă. „Există deja o întâr

ziere de o lună din partea firmei de consultanță care trebuia să revizuiască documentația pentru lucrări. întârzierea are un efect de domino care va duce la amânarea lucrărilor pentru alte șase luni”, a afirmat vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Dorin Păran. 
/p.3

Reabilitare
Deva (C.P.) - Asociațiile de Proprietari pot depune până la 1 mai, la primării, cereri prin care solicită înscrierea în Programul Național de Reabilitare Termică. Pot fi reabilitate imobilele construite între 1950-1990. /p.8

Nu contează cum este vremea, important 
este ca-n suflet să fie PRIMĂVARĂ!
La multe primăveri, doamnelor și 
domnișoarelor!
Fie ca toate împlinirile frumoasă, sănătatea și

spiritul acestei zile să vă înso
țească pretutindeni... și ffeca 
primăvara iubirii să vă inunde 
sufletul cu bucurie șl cu parfumul 
tuturor fiorilor sale.
Vă doresc un 8 Martie 
cât mal frumos.
Vlceprimar, 
IOAH IHIȘCONI

care găsesc în fiecare zi timp pentru 
problemă și orice nevoie a celor dragi, 
pentru că o luațl de la capăt în fiecare zi, mai puternice 
și mai hotărâte, pentru că sufletul vostru știe ce e iubirea, cum se

primește ea... și pentru tot ceea ce reprezentat!., 
pentru voi timpul se oprește puțin în ioc 
la fiecare început de 
Primăvară, să vă aducă un omagiu...

i Pentru că sunteți cele care suflați 
dragoste peste orice faceți voi și 
familia voastră, pentru că sunteți 
cele care numai când priviți către 
copiii voștri dați lumii mai multă 
frumusețe, pentru că sunteți cele

LA MULȚI ANII
Primar,
MIRCIA MUNTEAN

Primăvara, anotimpul renașterii, al trezirii la 
viată face acum ziua aceasta de 8 Martie

1

ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete, și 
căldură sufletească!
Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și. 

spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni.
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• Plan promovat. Președintele SUA George W. Bush a insistat marți că noul plan de securitate privind Irakul înregistrează progrese graduale, în pofida decesului a nouă militari americani într-un atentat în aceeași zi. El și-a promovat planul care constă în desfășurarea a 21.500 de militari americani suplimentari, pentru a combate violențele interconfesionale din Bagdad.

Demisionează din Parlament

Arestați
Budapesta (MF) - Poliția ungară a inițiat procedura legală în cazul a cinci bărbați arestați marți și bănuiți de pregătirea unui atac împotriva instituțiilor guvernamentale care urma să fie comis la 15 martie, zi de sărbătoare națională în Ungaria.

Găsit vinovat
Washington (MF) -Fostul consilier al vicepreședintelui american, Lewis „Scooter” Libby, a fost găsit vinovat pentru patru din cele cinci capete de acuzare formulate împotriva sa, referitoare la mărturie falsă, sperjur și obstrucțio-narea justiției, în cadrul unei anchete legate de războiul din Irak. Libby riscă o pedeapsă maxi mă de 25 de ani de închisoare.

Dan Voiculescu
(Foto: FAN)

După 
model
București (MF) - Pre
ședintele PC, senato
rul Dan Voiculescu, a 
declarat, ieri, că va 
demisiona „în mod 
categoric" din Parla
ment dacă instanța 
va hotărî prin verdict 
definitiv că a colabo
rat cu fosta Securita
te ca poliție politică, 
întrebat dacă va lua 
o decizie asemănă
toare celei anunțate 
de deputatul Mona 
Muscă după ce in
stanța a decis defini
tiv că a colaborat cu 
fosta Securitate ca 
poliție politică, Voicu
lescu a răspuns: „De
finitiv da. Obligato
riu". Curtea urmează 
să judece în 20 mar
tie contestația depu
să de Voiculescu la 
decizia CNSAS.

■ Mona Muscă va apela 
la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului de la 
Strasbourg.

București (MF) - Deputatul Mona Muscă a anunțat, ieri, că demisionează din Parlament și din PLD. Totodată, Mona Muscă a anunțat că va apela la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.Ea a mai spus că nu se consideră învinsă și le-a mulțumit tuturor celor care au avut încredere în ea și au susținut-o.„Deși decizia Curții de Apel este nedreaptă și incorectă, am decis să demisionez din Parlamentul României”, a spus deputatul PLD, preci

zând că există două motive pentru care a luat această decizie.„Primul, prezența și munca mea în Parlamentul Români-
Nu aș mai putea 
să reprezint la fel 
de bine și de efi
cient pe cei rare 
tn-au trimis în 
Parlament.

Mona Musca

........................................Mei, în actualul context, nu ar mai fi nici pe departe atât de eficientă cum a fost până a- cum”, a declarat Mona Muscă.După ce a anunțat că renunță la mandatul de parlamentar, Mona Muscă a decla

rat că demisionează și din Partidul Liberal Democrat.Mona Muscă a mai anunțat că se va adresa Curții Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, pentru a-și găsi dreptatea pe care nu a aflat-o în România.Curtea de Apel București a respins, marți, contestația deputatului Mona Muscă la decizia CNSAS potrivit căreia a- ceasta a făcut poliție politică. Decizia Curții de Apel București este definitivă.
CNSAS iși face treabaCNSAS va sesiza procurorii în cazul Monei Muscă, după ce decizia Curții de Apel exprimată în acest caz va fi publicată în Monitorul Oficial, a declarat, ieri, președintele Colegiului CNSAS, Claudiu Se-

cașiu, care a precizat că există prevederi legale clare în a- cest sens.Potrivit Ordonanței de Urgență 16/22 februarie 200^ care modifică legea după cajA funcționează CNSAS, Coleglm este obligat ca, după ce hotărârea Curții de Apel în cazul unui demnitar este publicată in Monitorul Oficial, să confrunte textul deciziei magis- traților cu cel al declarației pe propria răspundere dată de parlamentarul în cauză.„Dacă cele două texte sunt- contradictorii, legea ne obligă' să sesizăm Parchetul în m petență. Nu este o chestiune de voință, nu este nici măcar o chestiune de liber arbitru, este o obligație care ne revine prin lege”, a declarat Claudiu Secașlu.
România, acuzata grav 
de Republica Moldova

Marea evadare
Moșul (MF) - Mai mulți bărbați înarmați au luat cu asalt marți o închisoare irakiană din orașul Moșul, situat în nordul Irakului, eliberând circa 140 de deținuți, într-una dintre cele mai mari evadări de la ofensiva americană din 2003. Circa 300 de militanți, conduși de Abu Omar al-Baghdadi, liderul autoproclamatului Stat Islamic din Irak, au atacat închisoarea Badoush situată în nord- vestul orașului Moșul, imediat după apusul soarelui, înconjurând forțele de poliție, care au fost nevoite să ceară sprijinul armatei americane. Nu există informații referitoare la posibile ciocniri între militanți și forțele de ordine.

■ Chișinăul cere UE să 
readucă România în „al
bia firească" a relațiilor 
de bună vecinătate.

Chișinău (MF) - Guvernul Republicii Moldova face apeL la înțelegerea și sprijinul partenerilor săi europeni și internaționali pentru a influența readucerea intereselor României în albia firească a relațiilor de bună vecinătate, se arată într-o declarație a Executivului de la Chișinău, citată de BASA-press.Apelul a fost lansat ca reacție față de „gravitatea situației create de acțiunile autorităților române”, precizează declarația.Guvernul califică drept inadmisibil „modul speculativ în care situația specifică a Republicii Moldova, creată după ultima extindere a UE, este utilizată de statul vecin - Ro- mânia”.
DovadaExecutivul de la Chișinău a explicat că o dovadă în acest sens o constituie „declarațiile recente ale conducerii Româ

niei referitoare la cele 800.000 de cereri de acordare a cetățeniei române, depuse de moldoveni și așa-numita obligație a României de a crea la Chișinău un Centru de Acordare a Vizelor pentru statele UE”.
AcuzeChișinăul acuză Bucureș- tiul de „comportament duplicitar” și „atitudini false” în ceea ce privește „inventarea artificială a problemei cetățeniei române pentru cetățenii Republicii Moldova” și a „pretenției României de a-și asuma rolul creării, la Chișinău, a Centrului European Comun pentru Eliberarea Vizelor”.De altfel, România este acuzată că ar tergiversa procedurile de creare la Chișinău a Centrului Comun de Eliberare a Vizelor pentru UE.Președintele Traian Băsescu a declarat că a rugat Guvernul să ia în considerare posibilitatea emiterii unei ordonanțe pentru simplificarea majoră a condițiilor de acordare a cetățeniei române pentru etnicii români cetățeni ai altor țări.

Va decide dacă mai 
face referendum

București (MF) ■ Președintele Traian Băsescu va decide la sfârșitul lunii martie - începutul lui aprilie dacă mai organizează referendum pentru votul u- ninominal, după ce va evalua dacă se poate realiza în această sesiune obiectivul adoptării legii pentru schimbarea sistemului e- lectoral.Băsescu a declarat, ieri, că, la consultările de la Co- troceni, partidele și-au exprimat deschiderea pentru adoptarea unei legi de introducere a votului uninominal.El a spus că, de aceea, creditează partidele cu toa-

Traian Băsescu (Foto: epa)

tă încrederea că vor găsi o soluție și vor adopta legea în timp util, adică în actuala sesiune parlamentară. Băsescu a subliniat că a- cest lucru nu înseamnă că ț nu va continua să-și urmărească obiectivul, respectiv introducerea votului uninominal înainte de alegerile parlamentare din 2008. ” Președintele a adăugat că la sfârșitul lunii martie sau în prima decadă a lunii aprilie va putea evalua dacă evoluțiile din Comisia parlamentară pentru elabo- j rarea Codului electoral ■ sunt în concordanță cu o- 3 biectivul de adoptare a legii în această sesiune.Șeful statului a precizat că va face această evaluare invitând din nou partidele la consultări.„Dacă voi constata că lucrurile nu se desfășoară într-un grafic care să dea certitudinea că legea va fi gata până la sfârșitul sesiunii, cu certitudine voi declanșa referendumul”, a mai declarat Traian Băsescu.
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Câte rochițe a 
pătat Băsescu?
Miron Beteg
mironbeteg@yahoo.com

întâia știre „grea" ce a ajuns 

la comisia parlamentară care 
anchetează activitatea lui Băses
cu a fost aceea că președintele a 
comis, cândva, un viol. Naintea 
unei asemenea informații, 
forțarea limitelor constituționale 
ale funcției pe care o deține în 
prezent pare un mizilic, o firimi
tură pentru păsările cerului și 
pentru foști turnători la securi
tate. E, de fapt, blestemul româ
nesc al oricărei comisii politice: 
de la bun început seamănă cu 
emisiunile lui Dan Diaconescu. 
înainte de a face o obsesie pen

tru bilețelele președintelui, politi
cienii și gazetarii făcuseră o 
fixație pentru femeile președin
telui. Parcă văd că membrii 
comisiei, aplecați faustian asupra 
documentelor despre interesele 
prezidențiale la Alro Slatina, au

visat pentru o secundă că scor
monesc prin dulapurile de la 
Cotroceni pentru a găsi măcar o 
rochiță pătată. ,Cum scandalul a 
venit printr-o femeie, în mod 
isteroid și fals amoros, nici acti
vitatea comisiei nu putea porni 
decât tot de la o femeie. De data 
asta - siluită. Cu alte cuvinte, 
președintele, până să violeze 
Constituția României, a făcut 
practică pe constituția fizică a 
unei reprezentante a sexului fru

mos.

Neluând - cu regret! - în 

seamă sesizarea privind violul, 
comisia condusă de Dan 
Voiculescu a chemat la audieri 
primii martori. Pe șeful Adminis
trației Prezidențiale și pe șeful 
Cancelariei președintelui. Erau 
cei mai în măsură să explice

modul de lucru al președintelui. 
Felul în care actele ajung la el, 
subterfugiile prin care diferiți 
oameni de afaceri îi pot câștiga 
dacă nu bunăvoința, măcar 
interesul. Stilul în care regii 
asfaltului, mujahedinii oțelului, 
ayatolahii energiei îl imploră pe 
Băsescu să le păteze, măcar 
puțin, rochițele cu imprimeuri 
euro. Sau să le scrie două rân
duri pe jalbele lăcrămoase, rân
duri din care să nu lipsească, 
sub nici un chip, cuvântul 
„legal". Abia după ce au trimis 
invitațiile la audieri (or fi fost de 

tot serioase, grave, potrivite 
momentului de maximă impor
tanță prin care trece țara), indi
vizii din comisie s-au prins că 
nu există, la Cotroceni, nici șef 
al Administrației Prezidențiale, 
nici șef de Cancelarie. Primii 
invitați, și cei mai de seamă, au 
fost niște imense absențe. După 
plecarea lui Vasile Blaga în 
Guvern și după retragerea Elenei 
Udrea, la al treilea cântat al 
cocoșului, posturile au rămas 
vacante. Sunt aci două aspecte 
ale problemei. Unul ține de

umorul românesc: marea comisie 
nu știa atâta lucru, dar cunoaște 
dedesubturile activității prezi
dențiale. Celălalt ne trimite în 
zona tragicului de duzină. 
Președintele e un om singur. De 
tot singur. Un Zosima al politicii 
românești. Nu cred că nu s-ar fi 
găsit oameni care să-i 
înlocuiască pe cei doi. Dar, pe 
zi ce trece, președintele Băsescu 
nu mai are încredere în nimeni. 
A trădat de atâtea ori, și-a vali
dat atât de des propriile negații 
și a întors spatele aproape tutu
ror lucrurilor pe care a mizat la 
un moment dat, încât știe - 
luându-se drept exemplu - că nu 
se poate baza pe nimeni. Având 
trădarea în sânge, bănuiește că 
toți ceilalți sunt contaminați cu 
virusul trădării. Comisia nu vrea 
să vorbească în van. Comisia 
vrea să interogheze vanul. Băses
cu se teme de toți. în curând va 

sparge toate oglinzile de la 
Cotroceni, ajungând să se teamă 
chiar și de propria imagine.

Știrea că Dan Voiculescu e 

președintele comisiei de anchetă
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a venit aproape o dată cu 
hotărârea justiției că Mona 
Muscă a făcut poliție politică și 
cu decizia CNSAS că Ion lliescu ’ 
n-a avut nici o legătură cu secu
ritatea. Mona Muscă a greșit 
enorm mințind și a făcut bine că 
s-a retras, măcar acum, în ceasul 
al doișpelea. Ion lliescu ar trebui 
să-și inventeze niște nepoți pe 
care să-i plimbe prin Cișmigiu și 
să le vorbească despre lupta de 
clasă. E însă strigător la cer ca 
Dan Voiculescu să se afle în 
fruntea unei atari comisii. Gigi 
Becali a spus acest lucru, în 
modul lui grosier și hăhăit. Dar 
avea dreptate. Vă dați seama că, 
în toată această învălmășeală 
morală, am ajuns să trăim într-o 
Românie în care Gigi Becali are . 
dreptate? Ne putem închipui 1 

ceva mai absurd? Da, ne putem 
închipui ceva mai absurd. Româ
nia de mâine.

* 
* *

Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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• tamsliție. Modernizarea municipiului 
Hunedoara cu semafoare a costat primăria, anul trecut, 410.000 lei. Marca- i jele rutiere au costat 52.000 lei, iar reparațiile și vopsitul mobilierului urban peste 20.000 de lei. (C.B.)

^Autorizații. în cadrul serviciului de pri- Watizare și control comercial au fost efectuate anul trecut, în Hunedoara, 1403 controale pentru autorizarea unor noi activități. Au fost vizate și eliberate 1369 autorizații pentru funcționarea în spații, precum și 402 autorizații în valoare de 33.000 de lei. (C.B.)

Șoc și groază lângă Deva

Fără iluminat 
stradal

i

Petroșani (M.T.) - Zona de nord a municipiului Petroșani a rămas fără iluminat stradal, în noaptea de marți spre miercuri, după ce un TIR a agățat mai multe cabluri și a răsturnat trei stâlpi de electricitate. Incidentul s-a petrecut în Piața Victoriei, la intrarea în Petroșani, dinspre Deva. Șoferul unui TIR ce aparținea unei societăți comerciale din localitate, în timp ce executa 
L manevră de întoarcere a mașinii, a agățat câteva cabluri și a tras după el și trei stâlpi de iluminat public, fără să-și dea seama de acest lucru. în urma incidentului nu a fost afectată rețeaua de alimentare pentru consumatorii casnici, ci doar iluminatul stradal, iar cei trei 
4pPi urmează să fie înlocuiți. Prejudiciul va fi recuperat de la societatea unde era asigurată mașina.

Accident 
de muncăCristur (M.T.) - Trei 
mașini ale Serviciului 
de Ambulanță și ale 
SMURD au fost soli
citate ieri, la soci
etatea „Macon", si
tuată în apropiere de 
localitatea Cristur, 
după ce un utilaj s-a 
prăbușit în incinta 
întreprinderii. Inițial s- 
a crezut că este vor
ba de un accident 
colectiv de muncă și 
că numărul răniților 
este de aproximativ 
zece. Sosiți la fața 
locului, medicii și 
paramedicii au con
statat că este vorba 
de un singur rănit. 
Surse din cadrul Ser
viciului de Ambu
lanță au declarat că 
rănitul, un bărbat în 
vârstă de 46 de ani, 
prezenta o fractură 
la unul din membrele 
inferioare, drept pen
tru care a fost trans
portat de urgență la 
Spitalul Județean 
Deva, unde t-au fost 
acordate îngrijiri 
medicale de 
specialitate.

■ „Doctorii ne-au spus 
că nu pot face nimic 
pentru că nu avem 
domiciliul în județ".
Mihaela Tămaș_________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Mama băiatului, Micu Lina, în vârstă de 34 de ani, susține că s-a ocupat de copil dintotdeauna. „Am fost cu el la un medic din Deva, care mi-a spus că are un handicap de gradul unu, spas- mofîlie și pe lângă acestea nu aude, nu vede și nici nu poate vorbi”, spune mama copilului. Femeia mai spune că fiul ei, Petrișor Almaciu, e hrănit cu mămăligă și ceapă, așa cum mănâncă toată familia. Cu toate acestea nu s-a îngrășat și nici nu a crescut. „Ne am

Incendiu la Sângeorgîu
Sângeorgiu (T.S.) - Pompierii militari și civilii din zonă au fost mobilizați, ieri, pen- u stingerea unui incendiu izbucnit în apropierea localității Sângeorgiu. Surse din cadrul ISU Hunedoara au declarat că incendiul a fost anunțat în jurul orei 17:30, cauza acestuia fiiind aprinderea necontrolată a pășunilor. Au fost chemați în ajutor și oamenii din zonă pentru a opri focul să ajungă la liziera pădurii. Este al doilea incendiu de acest gen, provocat în mai puțin de două săptămâni, cu care se confruntă lucrătorii din cadrul ISU Hunedoara.

Dincolo de
■ Costumul preferat 
de femei este... cel al 
lui Adam. Multe VIP-uri 
au văzut dincolo....

Hunedoara (H.A.) - Iojy este căsătorit și are un băiețel de cinci luni. Soția lui nu are nimic împotriva meseriei nocturne a lui Iojy. Pentru că, ziua, el este taximetrist. Bărbatul se dezbracă pe scenă de șapte ani. Dar a început să danseze dinainte de majorat. Atunci dansa la Clubul „Siderurgistul”. Acolo și-a cunoscut și viitoarea nevastă, dansatoare și ea. Pentru ea, însă, nu face striptease.Acum dansează pe ritmuri incitante în cluburi și restaurante din județ, dar și la petreceri private. A dansat și în cluburi din București. Și- a dezgolit trupul și pentru VIP-uri, dar clauza de confi
Autostrada, amânare păguboasă

Premiat de Austria
Hunedoara (I.D.) - Miercuri după-amiază ziaristului hunedorean Francisc Remmel i s- a înmânat Distincția de aur pentru merit a Republicii Austria, conferită de președintele Austriei pentru îndelungata activitate în domeniul Romologiei. Evenimentul a avut loc într-un cadru discret, în salonul hotelului Rusca din Hunedoara, în prezența ambasadorului Austriei la București, domnul Christian Zeileissen. La eveniment au participat.primarul municipiului, domnul Nicolae Schiau, și regele romilor, Florin Cioabă. „Domnul Remmel a depus un efort constant pentru a cunoaște comunitatea romilor. Această sarcină asumată în cadrul jurnalismului românesc îi conferă o poziție unicat” - apreciază ambasadorul Chris

tian Zeileissen.
Scrie de 30 de ani despre romiFrancisc Remmel a început să se intereseze de comunitatea romă după 1977, în ideea de a găsi o cale de comunicare mai bună între diferitele etnii în contextul coloraturii multiculturale a României.Prima țară care, postrevoluționar, și-a manifestat concret interesul față de aceste studii a fost Austria, iar primul volum despre romi semnat Francisc Remmel a apărut la editura Picus din Viena.

Jurnalistul a publicat 14 volume, dintre 
care 9 lucrări memorialistice și 5 studii 
privitoare la romi

■ Lucrările trebuie ter
minate până la finele 
lui 2010 pentru a be
neficia de fonduri UE.

Deva (M.S.) - întârzierea cu un an a lucrărilor de construcție la by-pass-ul Deva- Orăștie, este de natură să nemulțumească autoritățile județului Hunedoara, dar și pe reprezentanții Guvernului. Eugen Teodorovici, director general în ministerul de finanțe, a explicat ieri, la Deva, că lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul lui

Petrișor e hrănit cu mămăligă și ceapă (Foto: CL)dus și la Primărie să vedem cum putem intra în legalitate, dar cei de acolo ne-au spus că nu pot să ne facă buletine de Deva, deoarece baraca în care noi locuim nu este înregistrată”, a mai spus Lina. în maghernița aflată în apropierea gropii de gunoi a ora
dențialitate este una dintre regulile meseriei. De aceea, el nu poate să destăinuie numele sonore ale femeilor care au văzut dincolo de pantalonii lui de stradă. „O mare procuroare din Deva” este singurul indiciu pe care striperul a vrut să îl spună despre clientele sale. A dansat la chefuri ale notarilor, avo- caților sau politicienilor. „De cele mai multe ori sunt numai femei. Dar câteodată, vin și cu soții. Fiecare știe ce poate și ce nu poate să facă”, povestește bărbatul, care spune că nu a fost niciodată luat la rost de vreun bărbat gelos.
Nu se “înfierbântă”Bărbatul spune că nu i s-a întâmplat niciodată să se îndrăgostească de vreo clientă și nici să se „înfierbânte” pe scenă sau în fața vreunei
2010, pentru a evita penalizările UE, care asigură 75 la sută din finanțare, adică 140 milioane euro.La rândul său, vicepreședintele CJ Hunedoara, Dorin Păran, s-a arătat nemulțumit de faptul că a aflat abia acum că există probleme de ordin mai mult birocratic cu descărcarea arheologică a terenurilor și că Direcția de Cultură nu l-a informat în timp util despre aceste aspecte. El a menționat că se vor organiza întâlniri periodice cu cei implicați în construcția autostrăzii. 

șului locuiesc, alături de familia lui Petrișor, alte 15 persoane, familiile fraților și surorilor tatălui copilului. Mizeria în care trăiesc acești oameni este de nedescris. Cu toate acestea în cele trei cămăruțe, care au o suprafață totală de 25 de metri pătrați,
de stradăcliente mai mult decât îi cere meseria. Femeile, însă, dau buzna peste el în cabina de schimb, îi cer numărul de telefon, îi fac poze, îl filmează și îi leșină în brațe.I s-a întâmplat chiar acum trei ani, la un spectacol de 8 Martie. „Era o tânără de vreo 18 ani. La faza cu prosopul a leșinat pur și simplu pe scaun”, povestește striperul. Cât despre „faza cu prosopul”, adică atunci când peste mijloc este acoperit doar de un prosop alb, nu prea mare, bărbatul spune că este cea mai gustată și mult așteptată de publicul feminin. Despre costumele pe care, însă, nu le folosește pentru prea mult timp, pentru că ajung destul de rapid pe podea, Iojy spune că sunt excentrice. Chiar și unul de... călugăr. Totuși, cel mai apreciat de femei este... costumul lui Adam.

Lansare de carteDeva (S.B.) - Un eveniment cultural la care au participat oficialități locale și ale județului, preum și numeroși dascăli a avut loc ieri, la Casa de Cultură din Deva. Lansarea cărții „Fizica-Culegere de teste grilă și probleme pentru ciclul inferior al liceului”, autori prof. Lazăr Rodica Mariana - dir. la Liceul Teoretic „Traian” Deva și Pârvu Anișor - insp.gen. al Inspectoratului Școlar 

trăiesc 20 de persoane. Adulți și copii la un loc.
Copilul dus-la spitalSosită la fața locului, Alida Fetica, inspector principal al Serviciului de Abuz și Trafic de Copii, din cadrul Direcției pentru Protecția Copilului Deva, a declarat că deocamdată nu pot fi luate măsurile' necesare deoarece părinții băiatului nu au acte din care să rezulte că locuiesc în județul Hunedoara. „Am chemat o ambulanță care l-a transportat pe băiat la Spitalul Județean Deva, unde i se vor face investigații medicale amănunțite. Urmează să rezolvăm situația locativă a părinților și să stabilim dacă băiatul va mai rămâne sau nu în grija acestora”, a declarat Alida Fetica. •

Iojy ; striperul hunedorean

Județean Hunedoara, a fost primită cu aplauze, în special de profesori. Găzduit de sala mică a edificiului cultural al urbei de la poalele Cetății, evenimentul a cuprins o prezentare a autorilor culegerii și una a noii apariții editoriale de specialitate. Prezentarea culegerii, apreciată pentru conținutul său concis și de un real folos elevilor, a fost făcută de prof.insp de specialitate Ana Drăghici.

(83973)
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1587 - Mana Stuart, regină a Scoției (1542-1567), este 
decapitată din ordinul reginei Elisabeta (n. 1542).

1896 - S-a născut renumitul cântăreț din perioada inter
belică, Zavaidoc (Marin Teodores- 

cu)._________________________ ____________

1917 - A început Revoluția de la 

Petrograd care a dus, în 15 mar

tie, la abdicarea țarului Nlcolae al 

ll-lea.___________ ______________________

1945 - A fost sărbătorită pentru
prima dată Ziua Internațională a Femeii._______________

1945 - La două zile după Instalarea guvernului Petru 
Groza, la 6 martie, Churchill s-a adresat președintelui 

Roosevelt, printr-o telegramă personală șl strict secretă, 

în care își manifesta îngrijorarea față de instalarea, prin 

forță, a unui guvern comunist și prevedea epurarea 

fără discriminare a românilor anticomuniști.____________

2000 - Papa loan Paul al ll-lea a fixat această zi pen

tru mea culpa publica (zi de pocăință).

1°minim 12°maxim
Cer parțial senin. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer preponderent noros. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Pe alocuri ploi (dimineață). Temperatura maximă va fi de 13°C. Minima va fi de circa 2°C.
Calendar Creștin-Ortodox______ ________
Sf. Ier. Mărt. Teofilact al Nicomidiei; Sf. Ier. Iulian de 

Toledo.

Calendar Romano-Catolic
Sf. loan al lui Dumnezeu, călug.

Calendar Greco-Catolic
S. Teofilact, ep.

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT
Energie electrică_______
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:

8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl.32, sc. A, B, C 

și D;
9.00-18.30 în localitățile Almașu Mic, Almașu de 

Mijloc, Techereu, Poiana, Podul Ionului, Poienița, 

Oprișești;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Viorele, bl.3, sc. A, B, 

' bl.4, sc. A, B;

în localitatea Nădrab Cârnesti.

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor: Vulcan, str. 

Pinului; Lupeni, str. Castanilor, bl.16.

Gaz . __ ________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă__
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:

8.00 - 14.00 în orașul Simeria, pe zona a ll-a Șoseaua 

Națională, pentru cuplare branșament din rețea DN 

300.

*’T’* zilei

Șnițel de pui umplut
Ingrediente: 500 g piept de pui dezosat, 200 g cașca

val, 200 g bacon, 100 g făină, 2 ouă, 100 g pesmet, 

3 linguri muștar, sare și condimente după gust, 300 

ml ulei.

Mod de preparare: Tai carnea felii și o bați cu ciocan

ul de șnițele, apoi o sărezi și presari piper. Așezi pe 

fiecare șnițel câte o felie subțire de bacon și peste asta 

o felie de cașcaval, apoi rulezi strâns și o prinzi cu q 

scobitoare ca să nu se desfacă. Dai șnițelele prin făină', 

apoi prin ou bătut și amestecat cu muștar și la urmă 
prin pesmet amestecat cu condimente și le prăjești în 

ulei încins.
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Dispecerat apă rece 227087 j

Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat qaz 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). 

0Cu: David James 

Elliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson, 

Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux

8:55 Armonii în natură 
(doc., ep. 19, Italia, 

2004)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:20 Arhiva de serviciu. 
Istorie între Concorde 

și Airbus 
10:30 Ochiul magic (r) 

11:30 Războiul umbrelor 

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

gminunată! (ep. 17, 
comedie, SUA, 2005) 

13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Akzente
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 112
17:45 Dis-de-seară
18:50 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Telecinemateca: 
Prințul și dansatoarea 
(comedie romantică, 
SUA, 1957). Cu: Mari- 
lyn Monroe, Laurence 
Olivier, Sybil 
Thorndike, Richard 
Wattis. R.: Laurence 
Olivier

22:20 Atunci și Acum
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:15 Prim plan
24:00 Viața ca-n filme (ep.

061 ultimul, comedie, 
SUA, 1990). Cu: Brian 
Benben, Denny Dillon 

0:35 Crimă în Paradis 
(thriller, Franța, 2001). 
Cu: Jacques Villeret, 
Josiane Balasko

2:20 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

3:30112 (r)
4:00 Dănutz SRL - Super- 

market de divertisment

520 Viața satului (r)
635 Armonii în natură (r)

Berbec
Dimineață primiți un cadou de la o persoană dragă. Aveți 
o capacitate de comunicare deosebită și colaborați exce
lent cu cei din jur și cu partenerul de viață.

Taur
Dispuneți de multă energie fizică și intelectuală, ceea ce vă 
încurajează să începeți noi activități și să faceți planuri de 
viitor, în special legate de casă.

Gamenl
Este momentul să porniți o afacere plănuită mai demult. 
Vă avantajează capacitatea de a lua decizii. Sunteți foarte 
comunicativ șl vă faceți foarte mulți prieteni.

Rac
Dimineață vă hotărâți să vă schimbați programul stabilit 
pentru azi. S-ar putea să organizați o petrecere, împreună 
cu câțiva prieteni și cu partenerul de viață.

Leu
Este o zi favorabilă schimbărilor Importante pe toate pla
nurile. Sunteți foarte diplomat, comunicați cu ușurință și 
aveți ocazia să vă afirmați pe plan social.

Fecioară
Dimineață hotărâți să plecați Intr-o călătorie Importantă. 
S-ar putea să întâmpinați dificultăți pe drum. Ar fi bine să 
nu vă culcați prea des cu capul pe lauri.

Balanță
Sunteți foarte bine dispus și luați decizii inspirate în pro
blemele de natură financiară. Vă puteți ocupa de afaceri 
delicate și probleme financiare foarte mari.

Scorpion
Ușurința cu care comunicați vă favorizează relațiile cu per
soanele din anturaj și cu persoana iubită. Perspectivele unei 
călătorii în interes personal devin tot mai dare.

Săgetător
Dimineață luați o hotărâre prin care vă schimbați tot pro
gramul zilei. Este posibil să vă întâlniți cu câțiva prieteni 
să începeți pregătirile pentru o petrecere frumoasă.

Soluția Integramel din numă

rul precedent: S - R - CUC - 

BILETE - AV - R0 - HALTA - 
RECE - SÂRG - NORD - NEO

- GEM - TUG - N - E - OP - 

RAT - LATITI - UG - BICI - 

UNA - SUV - ULCER - RAPID

- LA - Bl - ET - l - SR - 

SETOS - SINE

Capricorn
Sunteți plin de entuziasm și pus pe schimbări. Acum este 
momentul să vă faceți planuri de viitor. Este o zi prielnică 
pentru investiții, afaceri și călătorii.

Vărsător
Vă îmbunătățiți considerabil situația financiară. Luați bani 
atât de la serviciu, cât și dintr-o afacere. Aveți ocazia să 
faceți o investiție foarte rentabilă.

Pești
Aveți încredere în forțele proprii și dați dovadă de spirit 
de aventură. Este o zi favorabilă călătoriilor în interes de 
familie și succesului în plan financiar.

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

B(r)
11:15 Walker, polițist texan 

(s, r)
12:15 Emmerdale - Afaceri

El de familie (s, r) 

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Academia de poliție

S(s, r)
14:15 Walker, polițist texan 

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

BCIarence Gilyard Jr.
15:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 

Bl Marea Britanie)
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

El Cu: Eric Braeden
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și 

jumătate (ep. 7, come
die, SUA, 2003). Cu: 
Charlie Sheen

18:15 Familia Bundy (serial) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

20:30 Misiune salvatoare 
(acțiune, SUA, 2004). 
Cu: Dean Cochran, 
lodd Jensen, Nadia 
Konakchieva, Bashar 
Rahal, Hristo Shopov, 
Velizar Binev, Les Wel- 
don. R.: Danny Lerner 

22:15 La Bloc 
22:45 Meseriașii 
23:30 Știrile ProTv. Sport 

0:15 CSI: Miami (s, SUA, 
g|2OO2) Cu: David Caru- 

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos

1:15 Culisele K1
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile ProTv 
2:45 CSI: Miami (s, r) 
3:45 Misiune salvatoare
' (film, r)

530 Meseriașii (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 (rj 

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

ral999). Cu: Sara 
“Armentano, Raffaella 

Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe
13:45 Opt reguli simple 

(serial, comedie, SUA, 
B2003). Cu: Katey 

Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 
Spanjers, James Gard- 

ner
14:30 Ziua judecății (divertis

ment) (r)
16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

20:30 Test de fidelitate
(divertisment)

21:15 Neveste de fotbaliști 
(divertisment)

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

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

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu'și 
Andrei Zaharescu.
Sport

24:00 Phantom Forte 
(thriller, coproducție, 
2004). Cu: Richard 
Grieco, Nigel Bennett, 
Tangi Miller.

230 Concurs interactiv 
3:00 Vivere (s) 
430 9595 (r) 
530 Vivere 

gțreluare)

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 1130 Lege și ordine (r) 
12:25 Decoratori la mâna a 
doua (doc. r) 13:00 Bugetul 
meu (r) 14:00 ABC... de ce? 
14:30 Cutia fantastică (s) 
15:00 împreună în Europa! 

Emisiune în limba maghiară 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 

s Tribuna partidelor parla- 
! mentare 17:00 Vânătorii de 

comori (s) 18:00 Enigmele 
creierului 18:35 Lege și ordine 
(s) 19:25 O lume nouă (doc. 

i Fr.) 20:00 Arena leilor 21:00
Ora de știri 22:10 Proces de 
conștiință (partea a ll-a) 
(dramă, Italia, 2005) 24:00 
Marcă înregistrată 0:30 
Familia mea dementă (d. a.) 
1:00 Tonomatul DP2 (r) 2:25 
Whisky (film, r)

9:00 Gitanas (s, Mexic, 2004) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s, Mex- 
ic/SUA, 2004) 1330 Jurământul 
(s) 1430 Iubire ca în filme (r) 
15:20 Rețeta de acasă 1530 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA 
2005) 1630 Duelul pasiunilor (s) 
1730 Poveștiri adevărate 1830 
Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 20:30 Iubire ca in 
filme (s, r) 2130 Zorro (s) 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 dona (s) 24:00 
Jurământul (r) 1:00 pnveștiri 
adevărate (r) 230 Iubire ca în 
filme (r) 345 Poveștiri de noapte 
(r) 4:15 Amy, fetița cu ghioz
danul albastru (s)

063007.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:50 Cartea dragostei (come
die, SUA, 1991) 10:20 înainte 

de apus (romantic, SUA, 

2004) 11:40 Boboc sub 

acoperire (acțiune, SUA, 2005) 

13:15 Rezervația (aventuri, 

SUA, 2005) 15:10 Eminescu 

versus Eminem (satiră, Româ

nia) 1635 Premiile Bafta 2007 

1840 Garfield (aventuri, SUA, 

2004) 20.-00 Spanglish 
(romantic, SUA, 2004) 22:10 
Amityville (horror, SUA, 2005) 

23:40 Răpirea lui King (come

die, SUA, 2005)

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). Cu: 
Topher Grace, Mila Kunis, 
Asriton Kutcher 12:00 look 
who is winning 13:00 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) (r) 
1430 Miezul problemei (r) 
16:30 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Radi 
Amundaray, Susana Bena- 
vides 1730 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 O primăvară 
ca în filme 22:00 Miezul pro
blemei

8:15 Camera de râs 8:30 
S.O.S. Salvați-mi casa (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 Cărările 

dragostei (dramă romantică, 
Austria/Germania, 2004). Cu: 

Denise Zich, Marcus Gruesser, 
Susanne Uhlen. R.: Michael 
Steinke 16:25 Al 7-lea cer (s) 

17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 

18:00 Focus 1930 Camera de 

râs 20:00 Super Nanny 21:30 
Ciao TV 22:00 Trăsniți in 
N.A.T.O. 22:30 Focus Plus 
23:30 Spaima șoselelor (r)

'*'*»• 4, * ? * *(’*** k
930 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 11:00 Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Dragoș Bucur 1730 Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18:50 Realitatea zilei 
20:05 Realitatea zilei 2130 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 2230 100%. Cu 
Robert Turcescu 2330 Ultima 
oră 2430 Realitatea de la 
24:00

11:00 Spitalul de urgență (r) 
12:00 Telefonul de la miezul 
nopții (r) 13:00 Fetițele Pow- 
erpuff (s) 13:30 Taz-Mania (s) 
14:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 15:15 Terapie inten
sivă (r) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Viața lângă 
Fran (r) 17:00 Joan din Arca- 
dia (s) 18:00 Spitalul de 
urgență (s) 19:00 Terapie 
intensivă (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Dispăruți 
fără urmă 2130 Fii pe fază! 
(s) 2230 Lovitură de gradul 
zero (acțiune, SUA, 1995)

10:00 Oamenii și politica 
10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 1230 
Știri 1230 Teleshopping 1335 
Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 14:35 Lumea cărților. Cu 
George 16:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Divorț... din dragoste (come
die, România, 1991). Cu: Vir- 
gil Andriescu, Florin Anton 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 6! Vine 
presa! (r) 2.00 Divorț din 
dragoste (r) (comedie, Româ
nia, 1982)

930 Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 1130 Mașini pe 
alese: Mini 1230 Construcții 
colosale: Cea mai mare con
ductă submarină din lume 
1330 Curse și fiare vechi 1400 
Brainiac 1530 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1630 Curse 
17:00 Porsche 911 Taiga 
1830 Motoddete americane: 
Motocicleta dedeată navei 
spațiale 1930 Vânătorii de 
mituri 2030 Cun se fabrică 
diverse lucruri? 2130 Ora an 
2230 Dosarele FH 2330 Mie 
și reparați - SUA 2400 Cian 
se fabrică căverse facnaf? 130 
Tehnologe erhene
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i DM (C.P.) - Portalul este dedicat sistemului electro- 
I rir * acNritN publice. Ofertanțil pot afla de aici pro- 
î cadura de înregistrare tn sistem, legislația în domeniul 

{achizițiilor publice, tarife de participare la licitații.

3,3880 lei

2,5818 lei

53,6498 lei

1 auro
1 dolar american
1 gram aur

Soctetatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (%)

SIF2 2.7200 1,49

SNP 0.5700 0,88
SIF1 2.8100 2,55
BRD 21.2000 3,41
M0FARM 0.6750 2,27
ANTIBIOTICE 1.8400 3,37
TEL 46.8000 4,70
ROM PETROL 0.0939 2,07
SIF3 2.9200 2,10
STF5 3.0100 1,69

Rubrici realizat! de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (ling! QUASAR), tel.: 
221277.

- DN 7: Vețel - lila - limita jud. Arad;

* DN 68A: Dobra - limita jud, Timiș;

- DN 66: Biela - Călan; Deva: B-dul Decebal, Calea 
Zarandulul, str. Horea șl Mihai Eminescu,

BUDOKU
> > z v»:»<i vi1» » »' r •' • w '• a • « •* < «« * vi * * l «.   

Reguli:
In fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9,. 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre

buie, com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

8 6
7 5 9

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

2 9 7 6 3
4 8 2

4 5 8
AVANSAȚI

8 4 5
3 8 2

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

1 3
5 1 7

8 7 6

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Președintele C.A. al SC CIF SA Deva, înregistrată la 

ORC sub nr. J20/413/1991, având CUI RO2116908, con

voacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 

CIF S.A. Deva pentru data de 13.04.2007, ora 14,00, la 

sediul societății din Deva, Str. Depozitelor, nr 6, județul . 

Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor t 
financiare aferente anului 2006, pe baza rapoartelor; 

prezentate de consiliul de administrație, de cenzori.

2. Fixarea dividendului și a modului de distribuire.

3. Prelungirea mandatului cenzorilor actuali ai societății 

sau alegerea unor noi cenzori, pentru o perioadă de 4 

ani și stabilirea remunerației lor.

4. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului admi

nistrație.

5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și, după 

caz, a programului de activitate, pe exercițiul financiar 

2007.

6. Diverse.
în cazul în care Adunarea nu se va putea ține la data 

de 13.04.2007, se reprogramează pentru a doua zi, 

14.04.2007, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași 

ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să 

voteze în Adunarea Generală este 15.03.2007.

(83980)

Nuntă în fata sălii de nașteri
5 Ă

■ O tânără din Deva a 
semnat actul de căsă
torie în plin travaliu, în 
fața sălii de nașteri.

Hannelore Acârnulesei

Deva - O tânără de 18 ani, care mai avea doar câteva ore până să aducă pe lume primul său copil, și-a împlinit astăzi și un alt vis. Acela de a se căsători cu alesul inimii. Loredana și Cosmin Macingo s-au căsătorit în fața sălii de nașteri. Căsătoria a fost oficiată de viceprimarul Ioan Inișconi. „A fost un eveniment inedit. încă sunt emo-

Cosmin Macingo - mirele

ționat. Nu ca viitorul tătic, dar este fantastic. O femeie care mai are poate mai puțin de o oră până când va naște a vrut să își împlinească o dorință veche. Aceea ca fiul sau fiica sa să se nască în legitimitate. De aceea am oficiat căsătoria acum, femeia fiind în travaliu”, afirmă viceprimarul Devei, Ioan Inișconi. Imediat după cununia civilă femeia a fost dusă în sala de nașteri, pentru că travaliul începuse deja de câteva ore.
„Am emoții foarte mari”Proaspătul mire și viitor tătic spune că nu-și închipuia să trăiască asemenea emoții vreodată. Cele mai importante evenimente din viața unui om, nașterea și nunta, în aceeași zi.„Nici nu mi-a venit să cred că am să mă cunun astăzi. E o bucurie că m-am cununat și îmi va veni și un copil pe lume. Am emoții foarte mari”, spune Cosmin Macingo, proaspătul mire și tătic. Soacra mare țâțâia și ea de emoții pe holurile maternității. Fiul ei, mire și tată în aceeași zi. Cam mult pentru o singură mamă. „Am emoții. Sunt bucuroasă. Mă bucur de

Chefuri și striptease
■ Oferta restaurantelor 
e variată, dar doam
nele s-ar putea să ca
ute mult o masă liberă.

Hunedoara (D.I.) - Femeile din Hunedoara au gusturi variate privitor la modul de a petrece ziua de 8 martie.
Chef cu stripteaseLa restaurantul hotelului Rusca sunt rezervate toate cele 185 de locuri. Pe lângă meniul clasic și muzica obligatorie, celor care și-au rezervat locuri aici li s-a pregătit o surpriză: un program de striptease asigurat de grupul Bad Boys. Toate la numai 65

Alina Malea

de lei. Același program va fi oferit și clientelor clubului Down Town, către miezul nopții, dar aici locurile nu sunt rezervate.
Chef la ieșirea din turăLa restaurantul Corviniana sărbătorirea zilei de 8 martie a început... de o săptămână. Câteva grupuri de doamne s- au distrat la sfârșitul săptămânii trecute în contul zilei lor, iar pentru ziua de azi sunt anunțate alte 9 grupuri, ultimele patru anunțându-și sosirea după ora 23,30, la ieșirea din schimb. Costul distracției unei persoane - dacă se limitează la oferta localului - nu depășește 40 de lei. La Corviniana petrecerea va continua și în 9 martie, dată pentru care există rezervări.
Chefuiesc și bărbații lorLa Union cântă Vali Tănase și mai mult de două treimi dintre cele 300 de locuri sunt ocupate. în plus, aici sunt amenajate și două săli pentru cupluri, pentru că s-a constatat din experiența anilor trecuți că domnii care doresc să-și scoată partenerele la

Firma: S.C. LISA DRĂXI.MA1ER Al FOPART ROMANIA S.R.L, 
Piiuct de lucru Hunedoara; Fabrica producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Dese r ic rea corn pa nie i:

^Domeniul de activitate; producerea de cablaje electrice șî
elemente de interior pentru industria auto

J Client: BMW
Angajează: MUNCI POARE- MOMI A TOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PROIX C tlE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA Șl LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

(’erințe:
-minim 8 clase
-uonșt iincm/iiatu. seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

R espon sa bi 1 i ta ți r
- efectuarea <lv operații specifice. It> standarde de înaltâ calitate;
■- îndeplinirea normei in unitatea de timp necesară:
* i cspectarca înUicinui m Regulamentului de Ordine luterioara;
- munca în echipa și orientarea spre client;

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN 
CV LA ADRESA: HUNEDOARA, B-DUL TRAIAN. NR. 19,

I tlRMl I.ARI I E DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

I EL. 0254/207733 sau 0354/403733
FAX. 0254/207721 sau 0354/403721 (81454]

Mirele semnează în registrul de stare civilă (Foto: H.A.)toate. Abia aștept să văd dacă voi avea un nepoțel sau o nepoțică”, spune mama lui Cosmin.La câteva ore după nuntă și-a făcut apariția și cel care a creat toată această nebunie. Un băiețel, de 2,800 kg, care va purta numele tatălui. Ma- rio Cosmin Macingo a venit

pe lume, cu surle și trâmbițe, la ora 17 și 10 minute. Din datele pe care le deținem, această nuntă este fără precedent în Deva.Pentru prima dată doi tineri se căsătoresc în fața sălii de nașteri, cu câteva ore înainte să li se nască primul copil.

Se fac ultimele pregătiri înainte de 8 Martie (Foto: D I.)restaurant de ziua lor se simt oarecum stingheri între zeci de femei hotărâte să se distreze.în fiecare an povestea se repetă: doamnele ies singure în oraș, dansează, cântă, râd, se simt bine și uită pentru câteva ore de greutățile gospodăriei. Se repetă și reacția bărbaților în această zi: zâmbesc nițel malițios când trec pe lângă localurile pline de

femei, dar și cu oarecare invidie: ei nu se distrează la fel de bine când sunt doar ei singuri...
Unele rămân casniceAlina Malea: „în anii tre- cuți petreceam ziua de 8 martie cu colegele, era distractiv. Anul acesta stau însă acasă, cu copilul. Soțul meu este plecat și nu-1 pot lăsa singur pe cel mic”.

GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii. Solidarității $ 

Sociale și Familiei

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
organizează la DEVA următoarele cursuri gratuite: 
MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI 

BAZAT PE NOI TEHNOLOGII DE COMU
NICAȚIE Șl INFORMAȚIE

Proiectul este finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Progra
mul Phare 2004 - Coeziune Economică și Socială - Dez

voltarea 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

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

www.infoeuropa.ra

RECLAME

http://www.infoeuropa.ra
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8 Martie 
De ziua ta, mamă!

„Pentru tine, mamă!"Deva (S.B.) - Concursul de felicitări adresate mamei „Pentru tine, mamă!” la care au participat preșcolari și elevi din întreg județul Hunedoara a fost lansat de cotidianul „Cuvântul Liber” cu prilejul zilei de 8 Martie. Am primit la redacție numeroase felicitări scrise sau confecționate de copii care și-au exprimat gândurile prin imaginația creatoare sinceră, de copil. Toate lucrările au fost postate pe www.huon.ro, site prin intermediul căruia au fost votate.Câștigătorii concursului nostru sunt, astăzi, premiati, iar pentru mamele lor au fost pregătite flori și felicitări. Cele mai reușite dintre desenele - felicitare primite în concurs sunt redate în această pagină - omagiu femeii. Mulțumim tuturor pentru participare și îi așteptăm la concursurile noastre viitoare! Prin intermediul acestor concursuri răsplătim truda celor care au curajul competiției și a îndrumătorilor lor.

Premiul I - Andrei Andreea - Deva

Versuri pentru Mama
Deva (S.B.) - O parte dintre textele celor mici care au însoțit felicitările adresate mamelor lor le redăm în rândurile următoare. Am hotărât acest lucru pentru că rândurile ce ne-au parvenit merită publicate.Adrian Nicoară, din Sântămărie Orlea, îi dedică mamei versurile: „Din această inimioară/ Mamă dragă îți vestesc/ Că o viată întreagă/ Am să te iubesc./ Mamă, mamă, mamă dragă/ Te-oi iubi o viată- ntreagă/ Pentru tot ce ai făcut/ Pentru că tu m-ai crescut! Pentru aceste versuri Adrian a primit Premiul special al concursului. Câștigătoarea Premiului I, Andreea Andrei, din Deva, îi scrie mamei sale poezia „Mama”: „S-a născut la primul fulg de nea/ Asta e mama mea./ M-a născut pe mine în toiul primăverii/ în 30 martie cu trei luni înaintea verii./ O respect și mereu o sărut/ Pentru că de mică m-a vrut./ în această zi de sărbătoare/ îi mulțumesc printr-un gest oarecare,/ Astăzi îi ofer un cadou/ Strigând tare „TE IUBESC”/ Ca să se audă în ecou.

Premiul II: Dărăbanț Ana - Grădinița PP 4 Deva

Ana Maria Căpătan Andone Andrada
- Grădinița PN 3 Deva - Liceul Pedagogic Deva

DQia Alexandra Biiriei DeniSă
- Grădinița PN 3 Deva - Grădinița PP 4 Deva

Câmpean Ana Maria Căpătan Ana - Grădinița 
- Grădinița PN 3 Deva

Costa Radu Daniel Crîșnic lulia
- Grădinița PN 3 Deva - Grădinița PN 3 Deva

W’
Florea Flavius
- Grădiniță P.P. 4 Deva

Gabor Andra
- Grădinița PP 4 Deva

loaneș Alexandra 
- Grădinița PP 4 Deva

lonașcu Ioana 
Grădinița PP 4 Deva

Mădăfina Kașier Mihakea Adriana

Alex Togoe
- Grădinița PP 4 Deva

Andrei Andreea - Deva

□ului ividUdiiiid - uiâuimța rr 4 ueva

Dumitru Andrei
- Grădinița PN 3 Deva

Glavan Raluca
- Grădinița PN 3 Deva

Lăcătuș Beatris
- Grădinița PN 3 Deva

Oneț Georgiana - Grădawța PN 3 Deva

Bugariu Daria
- Grădinița PN3 Deva 1

Cernea Ana Maria
- Grădinița PN 3 Deva

Câmpean Ana Maria 
- Grădinița PN 3 Deva

Florea Adina - Grădinița PN 3 Deva

Gurla Dariana
- Grădinița PN 3 Deva

Hutan Cristiana
- Grădinița PP 4 Deva

Lăpugean Andreea Luperdeanu Ana Maria
- Grădinița PN 3 Deva - Grădinița PP 4 Deva

Pal Raluca

http://www.huon.ro
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• Cupa României. Secretarul AJF Hunedoara, Doru Toma, a declarat că șaisprezecimile Cupei României se vor desfășura la 25 martie,cu participarea celor 12 echipe din Liga a IV-a și cele patru echipe calificate din CJ: Aurul Certej, Ponorul Vața, Mureșul Deva și Sântămărie Orlea. (V.N.)

• Futsal. Ieri, la Sala sporturilor din Deva, în etapa a 20-a Ligii I de Futsal, Quasar Deva a întâlnit pe Energo Craiova, una dintre fruntașele clasamentului și una dintre cele mai solide echipe din ligă. Așadar, un meci foarte dificil pentru deveni. Scorul final a fost de 8-2 în favoarea oaspeților. (V.N.)

FCCIP
■ FC CIP Deva a întâl
nit ieri o echipă mo
destă cu care s-a 
„jucat" tot meciul.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@infarmniedia.ra

Deva - în etapa a 20-a a Ligii I de Futsal, CIP Deva a întâlnit pe teren propriu pe Moldocor Piatra Neamț, echipă aflată pe locul 11 în clasament, care a acumulat 14 puncte în 19 partide, față de 55 ale devenilor. Și această diferență ș-a văzut în teren, chiar dacă scorul nu o arată întru totul.Campionii încep meciul în forță, iar primul gol a picat încă din secunda 40, fiind marcat printre picioarele portarului. Devenii se așază în jumătatea de teren a oas-

s-a antrenat cu public

FC CIP a întâlnit un adversar modestpeților, combină frumos, dar nu forțează, parcă ar fi la un antrenament cu public. Va fi totuși 2-0 în minutul 6 și 3-0 un minut măi târziu. încet-
Din nou buni de plată!?

(Foto: Traian Mânu)încet oaspeții prind curaj și ies din propria jumătate de teren, dar primul șut pe spațiul porții îl vor avea în minutul 12. Cei care vor

înscrie vor fi însă tot devenii, așa că scorul va fi 4-0 în minutul 13 și 5-0, după un atac în viteză în min. 14. Prima repriză se va încheia cu scorul de 5-1, după ce oaspeții, cu excepția înscrierii golului, nu au arătat mai nimic.Partea a doua a jocului va avea aceași factură, devenii fiind mai tot timpul în atac, dar ca la orice meci de antrenament, angajamentul a lipsit. în aceste condiții CIP va conduce în minutul 25 cu 7- 1, după care a slăbit și mai mult motoarele, dând ocazia oaspeților să înscrie de mai multe ori.Până la urmă partida FC CIP - Moldocor se va încheia cu scorul de 10-6, scor care nu reflectă realitatea din teren, devenii dominând aproape în totalitate meciul.

Baschet - etape județene
Deva (V.N.) - La Grupul Școlar „Mihai Viteazul” din Vulcan s-a desfășurat etapa județeană de baschet, fete, licee. Primele trei locuri au fost ocupate, în ordine, de CN „Decebal” Deva, Grupul Școlar „Mihai Viteazul” Vulcan și Liceul Teoretic „Traian” « Deva. La concursul de băieți, desfășurat la 

•U Liceul „Constantin Brîncuși” Petrila, locul I a fost ocupat de Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva. Pe următoarele două locuri s-au clasat Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” Deva și Grupul Școlar „Mihai Viteazul” Vulcan. Și la școlile generale s-a desfășurat etapa județeană de baschet, atât la fete cât și la băieți. La fete; locul I a fost ocupat de Școala Generală Nr. 1 Lupeni, iar la băieți, de Școala Generală „Andrei Șaguna” Deva.

■ Jocul de-a șoarecele 
și pisica dintre Jiul 
Petroșani și FRF con
tinuă cu un alt apel.

Valentin Neagu
valentin, neagu@infarmmedia.ro

Deva - O nouă decizie a Comisiei pentru Statutul Jucătorului (CSJ) din cadrul FRF obligă Jiul Petroșani să plătească suma de 150.000 de dolari plus TVA clubului Universitatea Craiova, reprezentând 25 la sută din transferul jucătorului Alexandru Bădoiu de la Jiul, la Poli Timișoara.în caz contrar, echipa riscă

să nu fie programată la partida cu Poli Iași de vineri, din etapa a XXII-a a Ligii I. în legătură cu acest aspect, secretarul clubului, Marian Spi- ru, a declarat: „în cinci zile trebuie să facem apel și-l vom face. Acest lucru înseamnă că vom juca partida cu Poli Iași. E anormal ceea ce se țntâm- plă. Vom pune la dispoziție acte doveditoare că nu am luat nici un ban pe Bădoiu.”La rândul său, directorul executiv al oltenilor, Ovidiu Costeșin, a spus: „în sfârșit, s- a făcut dreptate, deși nu înțeleg de ce s-a așteptat atât de mult, când dovezile erau clare”.

Asupra "minerilor" planează din nou pericolul neprogramăriiPreședintele LPF, Dumitru Dragomir, a explicat de ce s-a manifestat înțelegere față de Jiul. „Lumea ar fi zis că eu și Mititelu (patronul de la U Craiova n.r.) am făcut blat ca să câștige Dinamo prin nepro- gramarea Jiului”. După cum se știe, Comisia pentru Statutul Jucătorului din cadrul

FRF a ridicat, la 27 februarie, interdicția impusă grupării Jiul Petroșani de a mai face transferuri, urmând ca echipa să fie programată în campionat până când cazul Alexandru Bădoiu va fi rejudecat Astfel, Jiul a putut disputa partidele din campionat. Acum însă...

» 180 de minute în weekend +180 de minute oricând,
în rețea, cu 2 euro/lună, 6 luni

« 300 de minute naționale, valabile 6 luni

■ 100 de minute gratuite în rețea în prima lună

% 100 de mesaje scrise +100 de mesaje scrise, în rețea, 
cu 1,5 euro/lună, 3 luni

■ 25 de minute naționale lunar, pe viață

« abonament gratuit 3 luni
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Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 

și participă la concurs cu copia după chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem sărbătorile 
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ACTUALITATE /Sjoi, 8 martie 2007
Reabilitare la mâna Asociației• Concert. Casa de Cultură „Drăgan Muntean" Deva găzduiește, mâine, la ora 19.00, concertul formației Riff intitulat „Să nu-mi furi visul". Concertul este organizat de Casa de Cultură Deva și Fundația Thalia din Sibiu. Prețul biletului este de 10 RON. (S.B.)

Ziua Internațională a Femeii
Deva (I.J.) - Câteva zeci de femei, membre ale Asociației Handicapaților Neuromo- tor Hunedoara, au fost invitate ieri să serbeze 8 Martie împreună. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, ele s-au bucurat de un spectacol prezentat de elevii claselor a IV-a ai Liceului de Muzică și Arte Plastice „Sigismund Toduță” și ai Clubului Copiilor Deva. Primul grup, condus de prof. Daciana Vonu, a prezentat o suită de cântece și poezii dedicate evenimentului, iar al doilea a prezentat dansuri sub îndrumarea prof. Sorina Cobori. Marius Boldor, reprezentantul tinerilor din AHN, a subliniat importanța zilei și rolul femeii în societate.

Ziua de 8 Martie sărbătorită la AHN

■ Valea Jiului și Deva 
au depus cereri pentru 
a beneficia de fonduri 
pentru reabilitare.

Clara PAs______________________
clara.pas@informmedla.ro

Deva - Proiectele de reabilitare sunt susținute financiar de Ministerul Construcțiilor (34%), primării (33%) și locatari (33%). Cererile sunt trimise la Consiliul Județean și apoi la minister unde se face selecția, pe baza unor criterii, a blocurilor care vor primi, anul viitor, fonduri pentru efectuarea lucrărilor.
Ce s-a făcut?„Câteva imobile din Valea Jiului au fost reabilitate prin acest program, anul trecut. Tot in 2006, 12 asociații din
Avem veterinari in piețe

Schema de Granturi Mici
Deva (I.J.) - Agenția Națională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM) a prezentat ieri Programul Schema de Granturi Mici, program ce se adresează grupurilor dezavantajate: femei, tineri, copii sau bătrâni din rândul comunităților miniere. Din cele 17 primării care se află în zonele perimetrelor miniere au fost prezenți reprezentanți de la Vețel, Zam, Băița, Vorța, Brad și Deva. „Suma pusă în joc este destul de mică, 106.492 dolari, insă sperăm să putem obține toți banii. Până acum, din suma totală alocată pentru refacerea zonelor miniere s-au folosit doar aproximativ 7%. Este nevoie ca lumea să știe de existența sumelor și cum pot fi accesați banii”, declară Iulian Mitrache, șef birou regional Petroșani. „Este pentru prima dată când particip la o întrunire în care este vorba despre accesarea fondurilor și înțeleg exact ce trebuie să facem. Sperăm să obținem bani și pentru zona noastră”, concluzionează Damian Diniș, primarul comunei Băița.Proiectele se pot depune între 16 și 20 aprilie 2007, la RL Brad. Solicitanți eligibili pot fi ONG-uri, grupuri de cetățeni. Contribuția proprie a acestora este de 10% din suma solicitată.

Flori și dragoste pentru 
femei din partid

Deva (I.J.) - Cele mai active membre ale organizației de femei PRM Deva au fost felicitate ieri într-un cadru festiv de însuși președintele organizației județene, Nelu Ardelean. „A fost o întâlnire de suflet, unde 40 dintre cele mai active reprezentante ale organizației au fost felicitate cu ocazia zilei femeii”, a declarat Ana Mermezan, președinta organizației Deva. „Azi suntem în atenția reprezentanților sexului puternic, ne bucurăm împreună de primăvară și de învierea naturii. A fost o zi deosebită”, susține prof. Gabriela Moraru.

M Produsele vândute în 
piețe sunt verificate în 
continuare de medicii 
veterinari.

Clara Păs______________________
clara.pai@lnformmedia.ro

Deva - în toate piețele agroalimentare din județ există medici veterinari, situația hunedoreană fiind total diferită de cea semnalată de presă în București. „Activitatea desfășurată de medicii veterinari în județul Hunedoara este constituită în proporție de 80% de controlul din halele agroalimentare, în vreme ce, inspecțiile în depozite sau la procesatori reprezintă
Fisc pentru firmele mijlocii
■ Un număr de 200 
de firme din județ vor 
fi administrate fiscal de 
o nouă structură.

Clara PAs______________________
clara.pas@informmedia.ro

Deva - Acestea sunt firme mijlocii, între ele 30 fiind în situație de insolvență, a declarat Lucian Heiuș, directorul DGFP Hunedoara. Ad-, ministrația pentru Contribuabilii Mijlocii va funcționa în sediul din Deva al DGFP Hunedoara și se va ocupa de firmele care au înregistrat o cifră de afaceri raportată la situațiile financiare încheiate
CL locul II la "Cupa Mărțișorul" la tir
■ Premiile puse în joc 
de jandarmi au motivat 
concurentele care au 
tras la țintă.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Deva ■ Reprezentantele mass-media și ale Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara au răspuns ieri mobilizării jandarmilor care au dorit să le testeze veleitățile de buni trăgători în cadrul competiției anuale 
„Cupa Mărțișorul”. De 
această dată nu cu arma lor 
obișnuită, cuvântul, ci cu una 
de foc. Pentru un viitor si
gur al comDetitiei. gazdele au

Unele imobile chiar au nevoie de reabilitare (Foto: cuDeva, singurele de altfel din județ, au depus cereri cu același scop. Dacă vor fi selectate vor primi bani în acest an”, spune Sorin Dănilă, reprezentantul CJ Hunedoara. „S-au solicitat reabilitări de imobile sau scări de blocuri din cartierele Gojdu, Dacia, din centru, de pe străzile
20% ”, susține Marius Lăzăres- cu, directorul Direcției Sani- tar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a județului Hunedoara.
Miei de PaștiDirectorul DSVSA a mai adăugat că în vederea asigurării populației cu carne de miel în perioada sărbătorilor pascale, în toate piețele agroalimentare din județ vor fi înființate puncte de sacrificare a animalelor, sub control sanitar-veterinar. „Cât despre asigurarea de crotalii pentru miei, avem în stoc astfel de elemente de identificare și urmează să mai primim și altele. Vom acoperi necesarul de crotalii solicitat de cres- 
la 31 decembrie 2005, cuprinsă între 10 milioane de lei și până la 70 de milioane de lei, precum și de contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza județului aflați în procedura insolvenței pentru creanțe fiscale mai mari de 3 milioane lei. De luna viitoare, contribuabilii mijlocii depun declarațiile fiscale la această administrație și efectuează plata obligațiilor fiscale la Trezoreria Deva. Lista contribuabililor mijlocii va fi actualizată anual. Scoaterea din administrare se efectuează dacă patru ani consecutivi firma nu mai îndeplinește criteriul de selecție. Dintre firmele mijlocii cu activitate, 
regulamentul concursului. Arma folosită, pistolul „Car- pați”, a executat foc către țintele amplasate la 25 de metri de aliniamentul de tragere. Muniția alocată: trei cartușe pentru reglaj și cinci pentru punctaj, în funcție de 

Mărăști și Grivița. Când se va primi acordul de la București, un expert va face o expertiză tehnică și va stabili ce trebuie reabilitat și valoarea lucrărilor”, spune Daniela Muntea- nu, reprezentantul SPLAS Deva. „Consiliul Local va aloca din buget contribuția de 33% după expertiza tehnică,

Vor fi puncte de sacrificare pentru miei în piețe (Foto: ct)cătorii de animale”, a precizat directorul Lăzărescu.
încep controaleleîn perioada imediat următoare, Direcția Sanitar-Veteri- nară, Oficiul pentru Protecția Consumatorului și Autoritatea de Sănătate Publică Hunedoara vor începe controale
118 sunt din Deva, 11 din Hunedoara, 9 din Petroșani, câte 8 la Brad, Hațeg și Orăștie, 3 la Simeria, 2 la Ani- noasa, câte una la Lupeni, Vulcan și Călan.

Lucian Heiuș (Foto: CL)

care s-a alcătuit clasamentul final. Desigur, diferențiat, juriul a deliberat pentru categoriile mass-media, jandarmi fete și echipe.La individual, locurile I și II au fost ocupate de reprezentantele presei din Valea Jiu

pentru că atunci se cunoaște suma de bani pe care trebuie să o dăm”, declară Ciprian Răchită, consilier la Biroul cK Investiții din cadrul CL De'^jj 
NemulțumiriProcedura este încâlcită și mulți administratori au renunțat să facă cereri, susține Leonida Căzănaru, secretarul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Deva. „Trebuie organizată o Adunare Generală a asociației și se stabilesc prioritățile... Primăria stabilește prioritățile ei, apoi Guvernul. Și uite așa din prioritate în prioritate; rămâi cu cererea! Se cere asociației copie a extrasului de cont din bancă. Păi, multe asociații abia își achită facturile, de unde să aibă bani în bancă, că fondul de reparații nu se mai adună. Programul ăsta e inaplicabil”, crede Leonida Căzănaru.

pentru depistarea alimentelor necorespunzătoare calitativ, care pot deteriora starga..de sănătate a populației.Se va verifica și modul licăre sunt respectate normd^Z de igienă. Vor fi vizate magazinele și depozitele care comercializează ouă, carne și produse lactate.
Cecul eliminat

București (I.J.) - Cecul ar putea fi eliminat din circuitul bancar ca instrument de plată, acest aspect aflându-se în dezbatere la Asociația Română a Băncilor. „Trebuie să decidem dacă cecul va rămâne pe piață ca instrument de plată și să modificăm Legea din 1934, care prevede că cecul trebuie decontat la unitatea unde beneficiarul deține contul sau să renunțăm la acest instrument și să folosim plățile electronice”, au declarat surse abilitate din cadrul Asociației.

lui, dar la proba pe echipe, jurnalistele de la Cuvântul Liber (Sanda Bocăniciu și Ina Jurcone) au luat locul II. Punctajele obținute au fost însă net surclasate de tinerel? „jandarmerițe”, care au obțl nut scoruri amețitoare. Astfel, locul I a fost ocupat de Maria Pivniceru, Reședința IJJ, cu 41 de puncte, Sonia Ceclea, Secția Hațeg, cu 36 de puncte, și Iuliana Popa, Detașamentul 1 Mobil, cu 35 de puncte.
Titlul de „Miss Pistol 2007” 

a revenit în acest an Adrianei 
Ștefănie, Radio Color Orăștie.

întreaga acțiune a fost 
supervizată de inspectorul-șd 
al Inspectoratului Județean 
de Jandarmi Hunedoara, col
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Vând ap. 2 camere (03)
• isgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• decomandate, B-dul Decebal, et. 2, vedere 
Lido, centrală termică, st 56 mp, balcon mare, 
preț 154.000 ron, tel. 0726/710903. (Al)
• decomandate, contorizări, etaj 3, balcon 
închis, b-dul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• semidecomandate, contorizări. repartitoare, 
balcon, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg. tel. 
0742/019418,. (Al)
• semidecomandate, CT, parchet, gresie, 
faianță, totul nou, zona Dacia, preț 75.000 ron, tel. 
0745/639022; 0726/316796. (Al)
• MnenMdK, centrală termică, gresie, faianță, 
lavabil, parchet, balcon închis, mobilă nouă, preț 
32D00 euro,tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. L Manlu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et2, semidec, faianță, gresie, balcon, 
preț 140.000 RON, tel. 221712,0724/305661.  (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada,parter, baie, bucătărie, semidec, CT, două 
holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367891 (A2)
• Zamflrescu, 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)
• circuit, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060; (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine 
întreținut, contorizări, preț 130.000 ron nego
ciabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)

• 2 apartamente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață, ambele 
cu centrală termică, bucătărie modificată 
parchet, ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg., tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 60 mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet gresie, faianță bucătărie mare, debara 
cămară hol central, rară modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• foarte avantajos, 60 mp, zona Eminescu, etaj 
bun, modificări, bucătărie mare, cu balcon mare 
închis, centrală termică parchet, gresie, faianță 
preț 130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, parter, zona Oraș Nou, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• foarte ugentapartamerrt2camere în Deva, zona 
Scărișoara, Crișului, Eminescu, indiferent de etaj, se 
oferă preț bun, plata imediat cu sau fără 
amenajări, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• foarte urgent apartament 2 camere deco
mandate, în Devă zona Gojdu, Decebal, 
Kogălniceanu, piață se oferă preț bun, plata 
imediat, cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, et 2, zona Piață‘2 băi, centrală 
termică termopane, parchet frumos aranjat st 80 
mp, beci, preț 61500 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, balcon, et 2, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț 80.000 ron, 
tel.0745/639022; 0726/316796. (Al)
• irgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zona Liliacului. 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări modeme, centrală termică 
termopane, gresie, faianță 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet laminat CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld, neg, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofertă foarte bună zona Școala Gen. Nr. 6, etaj
1, contorizări, igienizat total, ocupabițimediat, 
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 
Decenal, 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)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,2teraseînchise, zonaB, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A1C'

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, 2 băi, 2 balcoane, parchet, 
gresie, faianță, zona Decebal, preț 70.000 euro, 
tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• semidec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital, ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat centrală termică termopan, 
parchet 2 băi preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări, sau amenajări, poziție deose
bită accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• ta Nana Narciselor, dec, ușoare mocifican. 
întufalății mjtipie, CT, garaj sub bloc etaj 2, preț 
80000 etro, neg, teL 0745/13808,206008. (A71
• Md L Maniu, in L-tri, s=L20 mp, amenajat 
living, 2 băi 2 balcoane, CT. aer corafrțianat 
merită văzut preț 85000 etro. teL 074^253413. 
206008 (A7)

• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7) '

Vând ap. 5,6 camere (09)
• urgent Deva, scară interioară, amenajat occi
dental, centrală termică garaj, deosebit, 150 mp, 
95.000 euro, nenociabil. tel. 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă In Deva, Viile noi, 4 camere, curte, 
grădină garaj sau schimb cu apartament 3 - 4 
camere, în Deva, plus diferență exclus interme
diari. Tel. 0254/219588. (T)

• casă In Simeria, 95.000 euro, toate utilitățile, 
teren aferent 1026 mp; corp 1 - 4 camere; corp 2
- 2 camere, garaj. Tel. 0788/507819. (T)
• nouă P+E+M, 240 mp, 2 intrări separate, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, CT, teren, 
128.000 euro, neg, tel .0722/968910. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 80 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent 75.000 euro, 
tel 0722/968910. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță, CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS= 12 m. preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, Z.corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, Cu 4 camere, curte, garaj, supraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

Numele
Prenumele
Adresa: Str.
Nr.___ Bl,
Localitatea

Sc.__ Ap.

Telefon
POȘTA:

da □ vreau să primesc în fiecare dimineață', 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

• 1 lună=10,Hei• 21uni=20^ lei• 31uni=3031ei• 61uni=60,61ei• 12 luni=121,2 lei

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în 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 intr-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:
Redacfia 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, 2 camere, grădină, lângă Liceul (Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (Â10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,07^8/158.483. (A10)

• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat™. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

• cabană de lemn de brad prefabricat 6x6, 
compusă din parter, mansardă plan proiect 
aferent preț 4500 euro. Tel. 0722/437730. 
(15/533)

• P+l cu terasă în 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. (A3)

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 37.000 euro, negociabil. Tel. 
0728'735828(6/2602)

• casă cu mansardă 90 plus 60 mp, curent 380, 
apă canal, gaz metan, livadă tânără 4000 mp 
teren, fs 26 m, satul Tâmpa, preț negociabil. Tel.! 
218168 duDă ora 20. (T)

Vând garsoniere (19)
• zona gării. Deva, etaj intermediar, balcon 
închis, CT, ST 32 mp, preț 80.000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

I
DISTRIB^" 

PROPRIE

• 1 lună=8,9 lei• 21uni= 17,8 lei• 31uni=25,91ei• 6 luni= 48,9 lei• 121uni=89,91ei
0254/211275, int. 8811
Sună pentru a profita de această OFERTA!
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SUCUR5ALATIMIȘ OKIM
Cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș,

nr. 101, jud. Hunedoara, angajează
■contabil calificat, cu studii medii 

sau superioare, vechime în domenii 
și cunoștințe operare PC.

• Simerla, ultracentral, 27 mp, bal
con închis, ușă metalică, proaspăt 
zugrăvită, variante, apartament sau 
teren, preț 49.900 lei. Tel. 0722/ 
281322.(7/5.03)

• semidecomandate, contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, preț 68.000 ron, neg, tel. 
0740/210780.(Al)

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

• Orăștie, Str. Pri căzu lui, bl. 57, ap. 39, se. 
B, etaj 4, 27 mp, acoperiș țiglă. Tel. 
0744/981945.(4/6.03)

Phone 0254-772366,0744707144
TELVFAX 0254-770561, E-mail: tridenthateg@yahoo.com

EXECUTA, Șl MONTEAZĂ 
• Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
•Arcade și uși glisante 
•Mase țânțari • Jaluzele verticale

(74539)

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(82628)

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

• semidec, superamenajată, zona Gojdu, preț
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• o cameră, baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona & Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401.227542, seara. (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bâlcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dacia, 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 semldec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• 1 cameră, zona Dorobanți, decomandate, 40 
mp, cu centrală termică, boxă la demisol, 
parchet, gresie, faianță, se dă mobilat și utilat,. 
preț 120.000 ron negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, - urgent • preț 68.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă, 30 mp, contorizări, 
gaz 2 focuri, apometre, parchet, preț 76.000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet gresie, faianță bine întreținută preț 
31500 euro negociabil, tel. 0730/474275. 
0740/535095. (A4)
• In Dadă parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61500 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)
• Daciă parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad-Deva, intravilan 1800 mp, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
'1788/158.483. (A10)

OM NI AS IC
VlENNA INSURANCE GROUP

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

Prinț publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh f 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă!

Sttmprod

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică ți 
agro turistică

• Manager în turism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de: 20.03.2007ÎJjSsallLaUfl

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie '37 A

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLĂRIE PVC ți ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN > JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI
• 10%REDUCERE
■ GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA
IMPEX DEVA st- Ion C 25 2

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

Vând spații comerciale (25)
• urgent, Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare din stradă, funcționabil, ocupabil 
imediat, 28.000 euro, tel. 0722/564004. (Al)

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

• 45 mp, Deva, zonă centrală preț 150.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (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)
• oier pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 eure/mp, tel. 
1742/29024,232060. (A3

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vand mobilă veche, aragaz Bosch nou, 
prelată cu schelet metalic, dimensiuni 60 mp, 
preț negpciabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/n4n.490.0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• Asodațn de proprietari 349 Deva, Bdul I. 
Maniu, bl. L3, închiriază la parter spațiu 14 mp, 
pretabil garaj pentru autoturisme dimensiuni 
mai mici, birouri, alte activități care nu produc 
zgomot Tel. 0751/096919. (5/7.03)

■ închiriez spațiu comercial, 21 mp, recent 
modernizat, în Hunedoara, str. C. Porumbescu, 
Y2, preț 220 euro/lună Tel. 0743/103586. (T)

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)

• închiriez garai - hală 60 mp, ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Plevnei, intersecție cu str. Grivița, intrare și 
ieșire din șoseaua DN, vad foarte bun, preț 220 
euro/lună negociabil.. Tel. 0722/307325. 

(10/5.03)

• garsonieră în Deva, complet mobilată 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

Vând terenuri (21)
• 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, Devă DN 7, vad deosebit, 900 mp, 
fs 40 m, apă, gaz, curent, canalizare, 90.000 euro 
negociabil, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, zona LA ROCI, st 800 mp, fs 17 m, preț 
15.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

• intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
eumzmp, gaz, curent, apă, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• teren intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• în 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 eu'ro/mp, la 25 

euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideală 
pentru investiție, parcelare, construcție casă, 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha. zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/15&483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,078E/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, in satul 
Duoeșt! (Dealul Mare), preț atractiv teL 
0254,613366.078MMC.«C. (A10)

• 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)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)

• ofer pt închiriat apartament 3 camere, mobilat 
aragaz, frigider, repartitoare, zona Gojdu, preț 300 
euro, tel. 0742/290024,232060. (A3) .
• garsonieră, dec, mobilată, aragaz, frigider,
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3) ,
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dailas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)

• zona Micul Dailas, hală s-100 mp, H=3.5 m, apă 
gaz, curent, canalizare, pretabil producție, depozit, 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)

• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, ter
mopane peste tot, beci mare, grop sanitar, pretabil 
depozit, prestări servicii, birouri, sediu firmă preț 
250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. (A7)

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

Imobile schimb (30)
»garsonieră confort l,zonaTeatro Hunedoara, cu 
apartament 2 - 3 camere, exclus Micro 5/2,6,7, ofer 
diferență Tel. 0726/219741,0726/042363. (D

Camioane, remorci (39)

• vând «MdapocfoM ftrgon izoterm frig 
DAF Euro 1 af 2004, capadtrte 25 tone, 
sarcM utilă 123 tone, stare perfectă 
tetă tranșat ntemȘianaL preș nego- 
aati TeL O74V551244.04/5®
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LICITAȚIE
HERAL CONSULT IPURL Orăștie, 

lichidator al
SC ABSOLUT PRODFOREST SRL Hațeg, 

anunța vânzarea la licitație publică a imobilului situat în Hațeg, str 
Crișan, nr. 3, jud. Hunedoara, compus din: birouri (clădire din 
cărămidă), ateliere în barăci metalice și platformă betonată.

Prețul de pornire a licitației este suma de 30.375 lei RON fără TVA 

Licitația va avea loc în data de 13.O4.2OO7, ora 12,00, 
la sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau 

chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru 
ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului din Orăștie, 

str. N. Bălcescu, nr. 42,
tel. 0254/240807,0744-861763, fax 0254-206241.

(83<

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vâr- agreat ladă (vitrină) frigorifică de 500 
Wați cu capsulă nouă ofer garanție 2 ani, preț 
100 euro. Tel. 218165, după ora 20. (T)

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)
• vând irgent mobilă bucătărie, albă mască 
chiuvetă lemn masiv, servantă mahon, birou, 
mobilă hol, bibliotecă copii, lustră mochetă Tel. 
218E «B4,0722/586808,0724/643045. (D

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând roche de mireasă mărimea 42, culoare alb- 
auriu cu ccrset brodat Tel. 219386, după ora 20. (T)

• vând rochii și compleuri de seară cu 
sorii, modele moderne, .măsuri 42 - 4( 
218084,0722/586808,0724/643045. (D

Materiale de construcții
• vând dlstanțteri pentru fier-beten
0723/227569. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând tablou din secolul XIX pe pânză „D 
scăldat" și o betonieră confecționată aca: 
0743/132742. (T)
• vând tablou foarte vechi 60/70 cm, 
florentin „învierea Domnului", 300 ani ve 
preț 500 euro, fix. Tel. 218165, după era 20

Electrocasnice (56)
• vând frigidei lăzi frigorifice, cadă de i 
fontă cadă fontă, centrală Bosch tiraj r 
Tel. 0746/053955. (T)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

ÎN POSTUL SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAȘTI, MĂK 

PARASCHIVA, BINECUVÂNTATĂ DE DUMNEZEU, ȘI-A UNIT PUII 

CU PREASFINȚII PREOȚI DE LA MĂNĂSTIREA DIN GHIGHIU PEf 

PURIFICAREA SUFLETELOR Șl A TRUPURILOR CELOR NĂPĂSTUT 

SOARTĂ.

Acum ea vine în ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice spe 

și deschide cartea sfântă, vizionează cu exactitate trecutul prer 

și viitorul celor care o contactează.

Sunt Irina din Simeria și aduc mii de miițurwi Mao Paos 
pentru că mea dezlegat cununia și acizn sunt căsăană yar o t 
fericită.

Sunt Dan, și Dumnezeu s-o bmecuvântere pe Mâcuța Pzz 
că m-a lecuit de beție și a îndepărtat fannecae j «bb» 
famia mea doar prin telefon.

Aduc rr» de mdțunri micuța că 1 i zi» M
m-am invâcat cu soții, acre sut fana ș ntefi 

Apaș G. încredere s rep fi apt* ia 07*89*6’77
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Comemorări (76) ■ Decese (75)

Consiliul Județean Hunedoara anunță organizarea 
pentru, ocuparea a două funcții publice de conducere de șef 

Condu Pe participare:
■ stusfl 'superioare tehnice

• vând legeni 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 și animale, agroali- 
mentare (57)

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

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

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Vesa loan. Se declara nul. (3/7.03)
• pierdut tichet RCA pentru autoturism Dacia, 
nr. HH 5612585. Se declară nul. (3005464/7.03)

Solicitări servicii (71)

I
• caut femele 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 masai reflexoterapeutic pentru 
pareze, coxartroză circulație sanguină, 
insomnii, nevralgii, digestie, tiroidă rinichi, 
spondiloză stres. Tel. 0722/262712.

HiuFmh

Au trecut 30 de ani de când scumpa noastră
ATENA

• 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)
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță, parchet clasic și laminat; 
oferim seriozitate și prețuri avantajoase! Relații 
la tel. 0724/492920. (13/5.03)
• transport mobilă cu auto de 1,21 și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări. 
Tel. 0254/225578,0744/934462,0726/551701.(T)

Oferte locuri de muncă (74)

• caut cioban, la 10 km de Deva, se asigură 
casă cu toate dotările plus salariu atractiv. 
Tel. 0721/338924. (8/6.03)

• Internațional Job Expert, agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 ■ 2000 euro. Detalii la 0257/281818. 
0747/771729, 0724/497851, www.expertjob.ro, 
international@expertjob.ro.(83139)

• montator subansambluri, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Motel Lowe Sântuhalm angajează barman ■ 
recepționer și bucătar. Salariu atractiv. Relații la 
tel. 0254/210935,0720/230181. (5/1.03)
• muncitor in activitatea de gospodărire a 
șpanului, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Hunedoara. 1 post, data limita 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în industria confecțiilor, 
Petrila, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalificat în mine și cariere, Deva, 1 
post, data limită 26.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 4 
posturi, data limită31.03.Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat în silvicultură, Brad, 7 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

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

Str. 22 Decembrie, bl. D1, parter, 
tel./fax: 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.

s-a stins din viață. A lăsat în urmă durere adâncă, dar zâmbetul ei cald și luminos se strecoară și azi prin negura timpului în sufletele noastre. în memoria ei, prof. Crețu Stela cu bunica și fiii Dan și Radu și nurorile Neli și Gabi anunță oficierea unei slujbe de pomenire, sâmbătă 10 martie, ora 17,30, la Biserica Buna Vestire din Deva.

Copiii Nicu și Cerasela, ginerele Sandu, nora Lucica, nepoții Andrei, Nicoleta, Lucian și Mihaela anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celei care a fost
DESPOIU ELENAînmormântarea va avea loc vineri 9 martie, ora 13, la Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu diri Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

(1/7.03)

(3/6.03)Cu aceeași durere amintim trecerea unui an de la despărțirea de
PETRU ENĂȘELcare a fost un bun soț, tată și bunic iubitor.

îi vom păstra veșnică amintirea.Familia
• muncitor necalificat în silvicultură, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 23 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.03.. 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 5 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 7 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 23 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.

Primăria comunei

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie,, mozaic, faianță, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 22.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 3 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 5 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 1 post, data 
limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 4 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 4 posturi, data

: limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 
15.03., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 25 posturi, data 
limită 9.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Simeria, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

Familia Braun, Alexandru și Eduard, soț și fiu, Maria și Alex, noră și nepot, cu adâncă durere și inima frântă de durere anunță trecerea în eternitate a celei care a fost mamă și soție
BRAUN MARIA - IRMAnăscută Farkas, la vârsta de 65 de ani. înmormântarea are loc astăzi 8 martie, ora 13, la Cimitirul reformat din Deva.

Dumnezeu s-o odihnească. Familiile Braun și Farkas

(83336)

lucrător și agent de teren
in domeniul publicitar

lentare se obțin la sediul societății din Deva,
W; î. Creangă, bl. 29, parter, sau la tel. 0728/913.083. 

șb depun la sediul firmei sau se pot trimite la fax: 
“*•“ “îs sau email: Dubliartdesian@yahoo.com.

scoate la licitație publică 50 mp, teren situat în extravilanul satului Căstău, pe malul drept al râului Sibișel, pentru amplasarea stației de pompare apă brută pentru irigat. Licitația va avea loc în data de 24.03.2007. la sediul Primăriei comunei Beriu, ora 10,00. Alte informații la tel. 0254246170.

• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 24 posturi, data limită 13.03, Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 1 
post, data limită 12.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 6 
posturi, data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator calculator electronic și rețele, 
Lupeni, 1 post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operator circuite rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator condiționare și prelucrare plante 
medicinale, Orăștie, 4 posturi, data limită 10.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad. 44 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
■ operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje. Brad, 8 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• operator la mașini-unehe cu comandă numerică, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
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EXPO ARAD INTERNAȚIONAL
CAMERA DE COMERȚ. INDUSTRIE Șl AGRICULTURĂ 

A JUDEȚULUI ARAD
organizează

-130 firme din România și Ungaria pe 3100 mp. interior și 2500 mp. exterior; 
- vineri, 9 martie - întâlniri de afaceri între firme din România șl Ungaria.

Informații la tel. 0257 216520. fax: 0257-21652L expo3@ccia-arad.ro. www.expoarad.ro

(82702)

-în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de Agrement, Str, Basarabiei, nr. 
256, jud. Hunedoara, anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor 
active:

7. Clădire Bază de Agrement, schelet metalic discotecă, gard 
metalic ștrand și teren aferent în suprafață de 2.060 mp, situate în 
Șoimuș;
prețul de pornire a licitației este de 726.098 Ron + TVA;
2. Chioșc situat în Costești, 
prețul de pornire a licitației este de 17.902 Ron + TVA.

Licitația va avea loc în data de 13.04.2007, ora 12,00, la sediul 
■tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a 
licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obligatorie pentru ofertanți șl 
poate fi găsit ia sediul lichidatorului din Orăștie, str. N. Bălcescu, hr. 42, jud. 

tel. 0254-240807, 0744861763, fax 0254-206241.

—

WF«aT iANGAJEAZĂ
tânăr absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru a lcalifics in meseria de

TEHNICIAN SERVICE
CERINȚE:

Studiile tehnice și domiciliul în DEVA constituie avantaje. in

3
CV
X

SE OFERĂ:
.Posibilitatea dc a lucra intr-o echipă tânără, intr-un mediu modera, profesional și in 

plină dezvoltare:
Pachet de beneficii motiva® și în acord cu performanțele real ist te.

Persoanele care îndcplinoc eerioțeic de irosi sus. șl «feresc să-și depună citndistaîre pentru postul 
scos fa concurs sun, rugate sa trimită pârei cd târziu in 10W'2007 CV-nl cu fotografie și scrheaiu de 
intenție în care să se menționeze postul soliciiafijKin poștă. M'me-maib ta:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254222.999, fax: 0254.206.291
Persoană de contact - Victor Rafaila- mobil: 0726/766.295;

email; victor.rafaila@quasar.ro

(4/7.03)

• operator mașlnl-unelte automate și semiau
tomate, Brad, 2 posturi, data limită 15.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• operator mașlnl-unelte automate și semiau
tomate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Petroșani, 
1 post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• parchetar-flnollst, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• paznic, Lupeni, 8 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16,
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pensiune Deva angajează personal 
cunoscător limba engleză, cu program parțial, 
pentru servit mic dejun. Relații la tel. 
0766/377373,0254/212535. (10/2,03.)
• pompier specialist, Deva, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 5 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 1 
post, data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• primltor-dlstribuHor materiale și scule, Hune
doara, 1 post, data limită 20.03., perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• referent de specialitate administrația publică, 
Deva, 9 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
erele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Lupeni, 1 post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• referent de specialitate geolog, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• reprezentant comercial, Deva, 1 post, data 
limită 19.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sakibrizor, Lupeni. 10 posturi, data limită 15.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

1 • săpător manual, Brad, 1 post, data limită 15.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• secretar responsabil de agenție, Deva, 1 post, 
data limită 12.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.

• secretară, Lupeni, 1 post, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță, parchet Clasic și melam- 
inat; oferim seriozitate și prețuri avantajoase! 
Relații latei. 0724/492920. (13/5.03)

• sortator produse, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sortator produse, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• spălător vehicule, Brad, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor în mediu protector, Călan, 7 posturi, 
data limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 27.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
datalimită30.03.Tel,213244,orele9-16..

• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data Iimită 31.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.03. Țel. 213244, orele 9 -16.

• șef coloană auto, Hunedoara, 1 post, data . 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
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l-au făcut o farsă reginei
• De la film, la sucuri. Celebrul regizor sârb Emir Kusturica s-a lansat în producția de sucuri de fructe „bio-revoluționare" și va lansa pe piață băuturi cu nume precum „Che Guevara", „Fidel Castro", „Josip Broz Tito" și „Saddam Hussein".
•Bilanț nou. Cutremurul care s-a produs, marți, în Indonezia, a provocat moartea a 52 de persoane în insula Sumatra, potrivit unui nou bilanț anunțat, ieri,

Mr Bean Actorul Rowan Atkison a fost prezent la Sydney pentru a promova noul său film, „Mr Bean's Holiday”.

■ Prinții Harry și William 
au înregistrat un mesaj 
farsă pe telefonul 
reginei Elisabeta a ll-a.

Londra (MF) - Cei doi prinți au fost rugați de regină să înregistreze un mesaj pentru robotul telefonului. Elisabeta a Il-a (80 ani) a rămas uimită după ce a auzit rezultatul: „Hey wassup! This is Liz. Sorry I’m away from the throne. For a hotline to Philip, press one. For Charles, press two. And for the corgis, press three.” (Bună, ce faci! îți vorbește Liz. îmi pare rău, nu sunt pe tron acum. Pentru o legătură cu Philip (soțul reginei n.r.) apasă tasta 1. Pentru o legătură cu Charles (moștenitorul tronului n.r.) apasă tasta 2. Pentru o legătură cu câinele apasă tasta 3).Potrivit cotidianului Daily Star, regina a reușit să vadă partea amuzantă a mesajului,
A luat un Nobel

Berkeley (MF) - Medalia primului premiu Nobel, atribuit în 1939 fizicianului Ernest Lawren- ce, prima dintr-o lungă serie obținută de Universitatea Berkeley din California, a fost furată din sala unde era expusă. „Este o piesă de colecție”, a indicat un purtător de cuvânt din partea poliției. „Este realizată din aur de 23. de carate, datează din 1939 și e diferită prin numeroase detalii de trofeele actuale”.
Zeci de victime

Ierusalim (MF) - O bacterie de tip Klebsiella, rezistentă la antibioticele cunoscute a făcut „zeci de victime” în principalele spitale din Israel. „Bacteria a fost depistată în majoritatea spitalelor mari din Israel”, a declarat medicul Galia Rahav, de la spitalul Tel Hasho- mer din Tel-Aviv. „Din 130 de pacienți contaminați în spitalul nostru, 30 la sută au decedat”, a declarat ea.

(Foto: EPA)

Jenna Bush
(Foto: EPA)

A ieșit de la dezintoxicare
Los Angeles (MF) - Cântărețul britanic Robbie Williams a părăsit clinica de dezintoxicare după trei săptămâni de tratament și s-a întors la locuința sa din Los Angeles, unde va fi consiliat de propria sa mamă. Williams s-a inter-

Scrie o 
carte
New York (MF) - 
Una dintre fiicele 
gemene ale 
președintelui ameri
can George W. Bush, 
Jenna, scrie o carte 
despre o mamă ado
lescentă din America 
Centrală infectată cu 
virusul HIV, inspirată 
din activitatea ei în 
cadrul UNICEF. Jenna 
Bush (25 ani) va 
lansa în toamnă 
romanul „Ana's Sto- 
ry: A Joumey of 
Hope" (Povestea 
Anei: O călătorie a 
speranței). O parte 
din încasările rezul
tate în urma 
vânzărilor vor fi 
donate UNICEF-ului.

Robbie Williams (Foto: epa)

Un Boeing 737 a luat foc
■ Avionul a luat foc du
pă ce a ratat aterizarea, 
provocând moartea a 22 
de persoane.

Jakarta (MF) - Au murit 22 de persoane în urma incendiului izbucnit la bordul unui avion Boeing 737, care transporta și o delegație de diplo- mați și ziariști australieni și care a ratat, ieri, aterizarea pe aeroportul din orașul indonezian Yogyakarta. Un oficial din cadrul aviației militare indoneziene a declarat că avionul avea viteza prea mare.Echipele de intervenție au recuperat cadavrele calcinate din avion și au reușit să evacueze alte 20 de victime, a
Puiul de panteră neagră s-a născut în 19 ianuarie la ZooMAT din Tuxtla Gutierrez, Mexic, și a fost prezentat presei abia marți. (Foto: epa>

Contract de 480 de milioane
Los Angeles (MF) - Michael Jackson și frații săi cu care a cântat în formula Jackson Five, în urmă cu 23 de ani, ar putea reveni pe scenă cu o serie de concerte în Statele Unite care ar putea să le aducă un câștig de 480 de milioane de dolari, informează dailymail. Avocatul lui Jackson, Brian Oxman, a confirmat că negocierile pentru încheierea acestui contract sunt în fază finală, dar a adăugat că nu este exclus să apară surprize. Grupul ar trebui să susțină 250 de concerte la Las Vegas în următorii trei ani, când Jackson va împlini 50 de ani. Alte concerte sunt programate în Statele Unite și în alte țări. La sfârșitul lunii februarie, Michael Jackson s-a întâlnit la Las Vegas cu surorile Janet și Rebbie și cu frații Jermaine, Randy, Marlon, Tito și Jackie.
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Pelerina lui Obi-Wan (Foto: epa)

William și Harry (Foto: epa)mai târziu, când a început să se gândească ce VIP ar fi putut auzi mesajul. Secretarul particular al reginei nu a fost însă la fel de amuzat. Publicația britanică informează că acesta aproape a leșinat, după ce unul dintre apelurile sale au fost redirecționate prin mesageria vocală.
nat într-o clinică de dezintoxicare din Arizona, chiar de ziua sa de naștere, pentru a- și trata dependența de anti- depresive și calmante, potrivit purtătbKilui său de cuvânt. Știrea despre externarea starului a fost confirmată de Bryony Watts, purtătorul său de cuvânt. Acesta a refuzat să comenteze speculațiile potrivit cărora Williams ar fi încheiat tratamentul mai devreme decât era normal. Robbie a vorbit întotdeauna deschis despre această boală, cu care a recunoscut că se luptă din 2002.

Au recuperat cadavre calcinate din avion (Foto: EPA)declarat un purtător de cuvânt al autorităților locale.Avionul companiei naționale indoneziene Garuda Indo-
Au dat pelerina lui Obi-Wan

Londra (MF) - Pelerina purtată Se Sir Alee Guinness în rolul Iui Obi-Wan Kenobi din „Războiul stelelor” a fost vândută la licitație pentru suma de ■ 54.000 de lire sterline, alături de alte 350 de costume din filme celebre precum „Evita”, „James Bond”, „Titanic” și „Indiana Jones”.Pelerina a fost evaluată la suma de 40.000 de lire sterline. Obiectul de îmbrăcă

Izabela este născută 
în zodia Capricorn, îi plac 
muzica, dansul modern și 
literatura.

nesia transporta 133 de pasageri și șapte membri ai echipajului. Martori oculari au relatat că aparatul a lovit vio- 
minte, dat dispărut timp de 30 de ani, a mai fost utilizat și în alte filme, precum „Mumia” (1999), până ce s-a descoperit că este vorba de pelerina lui Obi-Wan Kenobi.Firma Angels a indicat că a scos la vânzare toate aceste costume de scenă pentru a goli o parte din depozitul său unde, în prezent, se găsesc 1,5 milioane de obiecte de îmbrăcăminte. 

lent pista aeroportului gl a 
luat foc în urma impactului.Un oficial din oadnH am
basadei australiene, care se deplasa de Ia Jakarta cu ocazia vizitei ministrului de Externe, Alexander Dostmer, a fost dat dispărut, la fel și un oficial din domeniul apărării și un ofițer din cadrul poliției federale australiene. Downer și procurorul genera] australian, Philip Ruddock, nu se aflau în Yogyakarta; ci la Jakarta, unde au participat la un sum- mit pe tema securității. Un cameraman al televiziunii australiene, Wayne Sukarda, și-a fracturat ambele picioare, iar o ziaristă care lucra pentru Sydney Morning Herald, Cyn- thia Banham, a suferit arsuri la membrele inferioare.

O specie de pasăre, Acroce phalus orinus, despre care se credea că a dispărut, a fost redescoperită în Thailanda. (Foto: EPA)


