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Cerul va fi temporar noros.

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

Balet la Deva
Deva (S.B.) - Specta

colul de balet „Mandari
nul miraculos”, susținut 
jae scena Casei de Cul- 
fcră Deva de prim'solișfi 

țerei Naționale Ro
mâni din București, 
mâine la ora 19.00, va 
prezenta fragmente din 
operele „Lacul lebede
lor”, Romeo și Julieta”, 
„Spărgătorul de nuci” și 
„Frumoasa din pădurea 
adormită”. Prețul unui 
bilet este de 35 RON.

Concurs 
ecologic 
Hunedoara (S.B.) - 
Colegiul Economic 
„Emanoil Gojdu" 
Hunedoara a fost 
gazda unui concurs 
organizat de Agenția 
de monitorizare a 
presei, intitulat „Nu 
tăia pădurea ca-n 
codru". Concursul a 
cuprins trei secțiuni: 
pictură, caricatură- 
grafică și sloganuri - 
texte epigrame, și s-a 
derulat cu partici
parea a 100 de con- 
curenți din grădinițe 
și din cidurile primar 
și gimnazial din

, Școala Generală 
Teliuc, Colegiul Eco
nomic „Emanoil Goj
du" Hunedoara, 
Școala din Gnaș-Cer- 
na. Grădinițele nr. 4, 
6, 7 și Piticot Hune
doara. El a avut ca 
scop conștientizarea 
privind importanța 
pădurii în viața 
fiecăruia dintre noi.

Nepotismul școlar luat în vizor
Deva (C.B.) - Ministrul educației Mihail 

Hărdău propune printr-un proiect eli
minarea nepotismului din 

conducerile unităților 
școlare. Directorul 
Colegiului Pedagogic 
„Sabin Drăgoi” și în 
același timp formatorul 

de manageri, Liviu 
Popescu, explică 

unele calități 
pe care le au 
managerii și 
arată efectul 
nociv al nepo
tismului din 
școli, /p.6
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Primăria Deva criticată
■ Ministrul delegat pen
tru lucrări publice acuză 
că documentațiile 
întârzie pe ANL.

Deva (M.S.) - Ministrul de
legat pentru lucrări publice și 
amenajarea teritoriului, Lasz- 
lo Borbely, a criticat ieri exe

cutivul Primăriei, fiind nemul
țumit de faptul că pe masa sa 
de lucru nu au ajuns încă doc
umentațiile referitoare la con
strucția unui bloc ANL și a 
unei săli de sport. „Este o sur
priză faptul că la Deva nu s-a 
construit nicio sală de sport 
între anii 2000-2004. Poate sunt 
și alte explicații. Acum avem

însă o singură cerere pentru 
ridicarea unei săli de sport, la 
Șc. Gen. Nr. 3. Era prima sală 
pe listă, dar nu are documen
tația completă”, a afirmat 
ministrul. Potrivit acestuia, la 
minister nu a ajuns încă nici 
studiul de fezabilitate pentru 
un bloc ANL, iar fără acesta 
și proiectul tehnic nu pot fi

accesate fonduri de la bugetul 
de stat. Ulterior, directorul 
tehnic al Primăriei, Ludovic 
Szocs, a prezentat chitanța 
prin care documentația a fost 
transmisă ministerului în 
14.02., menționând că este vor
ba de construcția unui bloc 
ANL cu 140 de apartamente și 
garsoniere. /p>3

Darabani Ana (3 ani) 
și Barbu Flavius (5 ani), 
alături de educatoarea 
Gabriela Berbeceanu de 
la Grădinița PP Nr.4 
Deva, la înmânarea pre
miilor concursului „De 
ziua ta, mamă” organizat 
de Cuvântul Liber, /p.3 

(Foto: CL)
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Geoparcul, necunoscut acasă
■ Dinozaurii pitici din 
Țara Hațegului au 
devenit celebri în lume, 
mai puțin la ei acasă.

Hațeg (H.A.) - în urmă cu 
câțiva ani, autoritățile locale, 
împreună cu paleontologi din 
Deva și'București au avansat 
ideea înființării unui geoparc 
al dinozaurilor în Țara Hațe
gului. în anul 1999 s-a înființat

Asociația Geoparcul Dinozau
rilor. Anul trecut, geoparcul a 
fost inclus în Federația Inter
națională a Geoparcurilor, 
devenind obiectiv UNESCO. 
Cele 100.000 ha de teren pe 
care le deține geoparcul îl 
plasează printre cele mai mari 
obiective de acest fel din lume. 
Lipsa banilor au pus, însă, 
proiectul în dificultate. Caste
lul din Nălaț, care ar fi trebuit 
să fie centrul administrativ al

geoparcului, nu a fost renovat 
și se află într-o avansată stare 
de degradare. în parcul caste
lului, administrația Geopar
cului intenționa amenajarea 
unui muzeu în aer liber, pe o 
suprafață de cinci hectare. 
Deocamdată, doar câteva ouă 
de dinozauri au fost expuse 
într-o mică încăpere din cas
tel. Acest geoparc atrage și 
multi turiști, nu doar oameni 
de știință, /p.3

Suplinitorii 
devin asociați

Deva (C.B.) - Titulatu
ra de profesor suplinitor 
va fi înlocuită cu cea de 
profesor asociat. Această 
schimbare, parte dintr-un 
proiect emis de MEd nu 
modifică condițiile de 
salarizare ale suplinito
rilor însă profesorii nu 
vor mai beneficia de pri
ma de instalare, /p.3

Nebunie pe piața... florilor
■ De 8 Martie, florăre
sele au fost pur și sim
plu asaltate de hune- 
doreni.

Deva (T.S.) - Nebunia a 
început dis-de-dimineată când 
bărbații „au luat cu asalt” 
florăresele din Piața Centrală 
din Deva. „A fost Iadul pe 
Pământ. Nici nu am apucat 
bine să deschid că am fost 
asaltată de zeci de bărbați. 
Cred că mergeau la lucru și 
voiau să ofere flori colegelor

lor. Vând flori de zece ani, dar 
niciodată nu am pătit așa 
ceva”, declară Mina, vânză
toare. „Așa ceva nu am văzut, 
spune și Ioana. Credeti-mă, 
devenii au bani. întotdeauna 
noi, florăresele știam cum 
merge banu' prin județ. Acum 
cinci ani nu se îngrămădeau 
la flori decât bărbații însurat! 
care luau un buchet pentru 
soție. Acum, cumpără flori 
pentru colege, pentru soție și 
pentru amantă. Asta înseam
nă că sunt bani pe piață”, este 
de părere Ioana, /p.6

Nr. 4 din Hunedoara, muncitorii au făcut o manevră 
greșită care a dus la prăbușirea unui copac peste 
acoperișul Clădirii, /p.3 (Foto: Antena 1)
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•Asistență redusă. Consiliul Guvernato
rilor din cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică (AIEA) a decis re
ducerea asistenței tehnice acordate Iranu
lui sub suspiciunea că Teheranul încercă 
să dezvolte armament nuclear. Măsura a- 
doptată de acest consiliu se înscrie în de
cizia ONU, luată în decembrie, de a inter
zice transferul de tehnologie și expertiză 
către Iran.

Atentat în 
cafenea

Bagdad (MF) - Cel pu
țin 30 de persoane au 
fost ucise și alte 29 răni
te miercuri seara, intr- 
un atentat sinucigaș co
mis la o cafenea din car
tierul Mandeli, situat în 
orașul Baladruz, la cir
ca 100 de kilometri est 
de Bagdad. Atentatul a 
avut loc în jurul orei lo
cale 17.30. Un kamikaze 
a intrat în cafeneaua 
frecventată de tineri și 
s-a aruncat în aer. Car
tierul este locuit în ma
joritate de șiiți kurzi.

Proiect
denunțat

Londra (MF) - Fostul 
președinte sovietic, Mi- 
hail Gorbaciov, denunță 
intenția „surprinzătoa
re” a Guvernului brita
nic de a moderniza arse
nalul său nuclear, într-o 
scrisoare trimisă, ieri, 
cotidianului The Times. 
Ultimul lider al URSS
face apel la Guvernul 
Blair să amâne orice de
cizie în privințșț viitoru- , | 
lui arsenalului nuclear J, 
britanic până după anul [ 
2010, dată la care ar tre
bui să fie organi
zată următoa
rea 
privind
tul de 
liferare 
nucleară.

Robert Gates
(Foto: EPA) 

Mai multe 
efective
Londra (MF) - Secre
tarul american al A- 
părării, Robert Gates, 
a aprobat cererea de 
suplimentare cu 
2.200 numărul poli
țiștilor militari care 
vor fi implicați în o- 
perațiunile de securi
zare a capitalei irakie
ne. Adresându-se 
Congresului, Gates a 
explicat că noile efec
tive se vor alătura 
contingentului de 
24.000 de militari și 
personal auxiliar a- 
probat deja de pre
ședintele George W. 
Bush. Decizia a fost 
adoptată la cererea 
comandantului arma
tei americane, din 
Irak, gferferalul David 
Petraeus, care a ex
plicat că măsura este 
necesară pentru a fa
ce față creșterii anti
cipate a numărului 
de persoane arestate 
la Bagdad în cursul 
operațiunilor de 
securitate.

Anti radicalism Peste 
1.500 de exilați iranieni au 
demonstrat ieri, la Bruxelles, 
împotriva regimului radical 
de la Teheran, cerând demo
crație in Republica Islamică.
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Tăriceanu si Băsescu la Bruxelles
5

La control Cetățean irakian per
cheziționat la unul dintre numeroasele 

I puncte de control din Bagdad, institu
ite în cadrul operațiunii de securizare 
a capitalei irakiene. (Foto: epa)

■ Premierul a discutat cu 
europarlamentarii români 
despre alegeri, raportul 
CIA al PE și agenda CE.

Bruxelles (MF) - Alegerile 
din România pentru Parla
mentul European, agenda 
Consiliului European și rapor
tul din PE privind activități
le CIA în Europa au fost unele 
dintre subiectele de discuție 
ale întâlnirii dintre premierul 
Călin Popescu Tăriceanu și 
europarlamentarii români, 
desfășurată, ieri, la Bruxelles.

Un alt subiect abordat a 
fost raportul pe tema activi

tăților CIA în Europa, conce- 
,puț de eurodeputatul Claudio 
Fava și aprobat recent de Par
lamentul European. Docu
mentul arăta că unele guver
ne europene au acceptat și au 
ascuns cursele aeriene care 
transportau deținuți suspec
tați de terorism, printre țările 
criticate în mod expres pen
tru cooperarea cu CIA fiind 
Spania, România și Polonia.
împreună, dar separat

Președintele Traian Băses
cu și premierul Călin Popes
cu Tăriceanu au sosit, ieri, la 
Bruxelles, cu aeronave sepa
rate, pentru reuniunea Con

siliului European.
înaintea plecării spre Brux

elles^ președintele Băsescu a- 
făcut o declarație la Aeropor-

Ani discutat despre 
alegerile PE deoa
rece, to fiincție de 
data acestor ale
geri, tiuropariamen- 
tarii români ișj 
stabilesc agenda.

Premierul Tăriceanu

™............-........... M
tul Henri Coandă, în care a 
enumerat principalele teme a- 
le Consiliului European. Este 
vorba despre problematica e-

nergetică, reducerea birocra
ției, evaluarea atingerii obiec
tivelor Strategiei Lisabona 
realizarea modelului soci^J 
european și pregătirea sum- 
mit-ului UE - SUA din 30 apri
lie, care va avea loc la Wash
ington și la care va fi dezbătu
tă relația transatlantică.

Referindu-se la Strategia Li
sabona, președintele Băsescu 
a vorbit despre învățământ și 
cercetare-dezvoltare. El a spus 
că România poate aloca orice < 
sumă pentru aceste domenii, " 
dar că, „dacă nu se iese din 
demagogia menținerii actua
lului sistem”, problema nu se 
va rezolva.

Washingtonul, deschis 
discuțiilor cu Teheranul

3
Washington (MF) - State

le Unite au lăsat deschisă 
posibilitatea ca diplomații 
americani să poate avea 
discuții bilaterale cu ofici
ali iranieni în cadrul confe
rinței pe tema situației din 
Irak, programată la sfârși
tul săptămânii.

Sean McCormack, purtă
torul de cuvânt al Departa
mentului de Stat, a decla
rat că nu știe dacă vor a- 
vea loc întâlniri bilaterale, 
dar nu a exclus această po
sibilitate.

„Vom vedea ce interac
țiuni se vor ivi. Nu am de 
gând să mă pronunț în fa
voarea unei interacțiuni di
plomatice anume, dar nici 
nu voi exclude vreo posibi
litate”, a explicat oficialul 
american.

Ambasadorul american 
în Irak, Zalmay Khalilzad, 
și David Satterfield, consi

lier la Departamentul de 
Stat, vor reprezenta Statele 
Unite la întâlnirea de sâm
bătă, menită să coopteze 
vecinii Irakului la procesul 
de stabilizare a țării. La re
uniune va fi prezent și ad
junctul ministrului iranian 
de Externe.

McCormack a precizat că 
în cursul întâlnirii va fi 
discutată și problema pro
iectilelor utilizate împotri
va trupelor americane din 
Irak, despre care există in
formații că ar fi aduse din 
Iran.

„Vom profita de toate o- 
caziile pentru a ne asigura 
că soldații noștri sunt în si
guranță. Iar dacă asta pre
supune o discuție cu repre
zentantul Iranului, vom 
profita de această ocazie”, 
a explicat purtătorul de cu
vânt al Departamentului de 
Stat.
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Comisia de dezarmare a 
Irakului se desființează
$ Consiliul de Securitate 
al Națiunilor Unite a 
acceptat în principiu 
desființarea Comisiei.

New York (MF) - Consiliul 
de Securitate al Națiunilor U- 
nite a acceptat în principiu 
desființarea Comisiei de Mo
nitorizare, Verificare și In
specție a armamentului ira
kian (UNMOVIC), fără însă a 
stabili modalitățile de păstra
re a bazei de date a organis
mului ONU.

Ambasadorul Africii de 
Sud la ONU, Dumisani Kuma- 
lo, actualul președinte al Con
siliul de Securitate, a declarat 
că Statele Unite, Marea Brita- 
nie și Irakul pregătesc un 
proiect de rezoluție care va 
stabili încheierea activității 
comisiei însărcinate cu depis
tarea și distrugerea armamen
tului neconvențional irakian.

„Există un consens în Con

siliul de Securitate că manda
tul UNMOVIC trebuie înche
iat. Consiliul va dezbate mo
dalitățile de păstrare a datelor 
și specialiștilor care au lucrat 
în ultimii patru ani la distru
gerea armelor neconvenționa
le”, a precizat Kumalo.

Inspectorii UNMOVIC nu 
au primit permisiunea State
lor Unite de a reveni în Irak 
după intervenția militară din 
martie 2003. Experții ONU 
s-au retras din Irak cu puțin 
timp înainte de începerea 
războiului, iar de atunci au 
lucrat la crearea unei baze de 
date despre arsenalul irakian.

Noul guvern irakian a ce-i 
rut Consiliului de Securități 
să transfere banii programu
lui Petrol contra Hrană în- 
tr-un fond comun de dezvol
tare a țării. Statele Unite, ca
re nu au găsit arme de distru
gere în masă în Irak, au refu
zat să discute această proble
mă până în 2005.
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• Observator. Grupul Consultativ al 
echipei Observatorului Județean pentru 
drepturile Copilului Hunedoara se va 
întâlni miercuri, la Deva. întâlnirea va fi 
onorată de prezența dlui Pierre Poupard, 
reprezentant UNICEF România. (I.J.)

"împunsături" Prefectură-CJ

Cacealmaua 
careului de popi

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Nici n-apucară bine popii patriei să 
evite urgia abătută asupra lor de 
episcopul Calinic al Argeșului, care le-a 

sugerat să mai dea jos din osânză (asta ca 
să nu intre enoriașa sub patrafir și să se 
simtă ca sub cupola circului), că o altă 
lovitură fu evitată la milimetru. Mă refer la 
șmecheria aia cu declarațiile de avere, în 
care pământenii ar fi avut ocazia să 
înțeleagă câți ochi de drac intră, pe an, în 
buzunarul popii. Și toată coborârea asta de 
întuneric peste avere de popă s-a întâmplat 
să apară după ce nenea Teoctist, acest 
„Demolator man" de biserici în vremea 
comunistă, le-a cerut senatorilor să aibă 
grijă să nu strice fața bisericii cu pretenții 
d'astea pământene. Adică s-o lase mai 
moale cu făcutu1 legilor prin care popii să 
spună cine mama naibii' le-a ridicat lor 
vile, pe nu știu câte nivele, dintr-un salariu 
de bugetar.

Drept pentru care senatorii s-au con
format. Lucru absolut de înțeles în 
condițiile în care românul de rând își fac 

cruce chiar și înainte de a intra în birt. Ast
fel, pe popii patriei îi... doare-n cot de Fis
cul care va avea chef să-i caute prin curte 
de cele nesfinte. Cine știe, poate averile lor 
sunt pogorâte din Duhul Sfânt.

■ Deva și Vulcan, ora
șele în care cererea de 
locuințe ANL este cea 
mai mare din județ.

Deva (M.S.) - Necesarul de 
locuințe ANL în județul 
Hunedoara se ridică la 4706 
de apartamente și garsoniere, 
în condițiile în care în lucru 
se află doar 36 la sută din 
solicitări, este doar una din
tre concluziile discuției pur
tate ieri de către ministrul 
delegat pentru lucrări publice 
și amenajarea teritoriului, 
Laszo Borbely, cu primarii și 
autoritățile județului Hune
doara.
Se fac săli de sport

Pentru acest an au depus 
cereri pentru programul ANL 
autoritățile locale din mai 
multe orașe, printre care 
Deva, Hunedoara, Hațeg, 
Călan, Petrila, Uricani, Petro
șani, dar ministrul a ținut să 
atragă atenția primarilor că 
nu pot beneficia de programul 
de locuințe ANL decât în con
dițiile în care depun la timp 
toate documentațiile prevă
zute de normele legale.

în ceea ce privește progra
mul guvernamental pentru 
construcția de săli de sport, 
ministrul a menționat că sunt 
puține situații în care cererile

Concurs „Pentru tine, mamă!"

A căzut copacul peste ei
Hunedoara (C.B.) - în timp ce tăiau câțiva 

copaci uscați, muncitorii unei firme din 
Hunedoara au făcut o manevră greșită și au 
scăpat un copac de câteva tone tocmai peste 
o grădiniță. Din cauza greutății, copacul a 
tras după el și macaraua care ar fi trebuit 
să-l susțină. Din fericire, în clădire nu se 
mai aflau copii, doar câteva angajate care 
sărbătoreau ziua de 8 martie. Muncitorii 
firmei au tăiat copacul de la bază fără să-l 
curețe înainte de crengi. La un moment dat 
macaraua care-1 susținea a cedat sub greu
tatea plopului uriaș, care s-a prăbușit peste 
clădire. în cădere, pomul a rupt rețeaua 
electrică și pe cea telefonică.

La ora producerii accidentului copiii erau 
deja acasă. Doar conducerea grădiniței și 
câteva angajate sărbătoreau ziua femeii. 
Inspectoratul școlar va evalua zilele 
următoare pagubele produse în urma inci
dentului, iar o comisie a primăriei va sta
bili cine este vinovat și cine va suporta 
cheltuielile de reparație.

■ Concursul Cuvântului 
Liber, lansat de Ziua 
Femeii, s-a încheiat ieri, 
cu premierea.

Deva (S.B.) - Câștigătorii 
concursului de felicitări „Pen
tru tine, mamă!”, organizat de 
„Cuvântul Liber” au fost pre- 
miați, ieri, la sediul redacției 
cotidianului nostru. Premiile 
au revenit: Andreei Andrei - 
clasa a V-a de la Școala Ge
nerală „Lucian Blaga” Deva 
(premiul I); Anei Dărăbanț 
(premiul II) și lui Flavius Bar- 
bu (premiul III) - Grădinița PP 
Nr.4 Deva. Un premiu special 
a fost acordat elevului Adri
an Nicoară din Sântămărie 
Orlea. La concurs au partici
pat preșcolari și elevi din 
întreg județul Hunedoara, pe 
care îi mai așteptăm la con
cursurile viitoare lansate de

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

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

j
CUVAțjB |

cuvânxul Vot prin
SMS 

întrebarea săptămânii: Transfor

marea Cetății Devei într-un mall 

cultural este o idee bună sau nu?

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

șr scurte comentarii, însoțite de nume.

■ ’ T'

NU
_nmrte SMS conținând cuvântul NU la numărul
S72O>'4OO555 (tarif normal) Pot fi adăugate și scurte 
ccmentam, însoțite de nume.

Kîta onn SMS 
rână .-r«n ora 15

Suplinitorii își 
schimbă numele

Deva (C.B.) - Conform sta
tutului personalului didactic 
emis zilele trecute de MEdC, 
profesorilor suplinitori le va 
fi schimbată titulatura și vor 
deveni personal auxiliar. în 
acest context profesorii, supli
nitori au parte de un deza
vantaj în sensul că prima de 
instalare de care beneficiau în 
primii 5 ani de la încadrare 
nu le va mai fi acordată. „A 
sosit la școală propunerea de 
proiect din partea ministeru
lui, dar nu am studiat-o amă
nunțit. Se va face doar o 
schimbare de titulatură, din 
profesor suplinitor în profesor 
asociat, fără ca acest lucru să 
afecteze condițiile de sala
rizare. Eu nu am primit nicio
dată primă de instalare”, 
susține Mihaela Florea, pro
fesor suplinitor la Școala Ge
nerală „Lucian Blaga”. Arti
colul 54 din proiectul statutu
lui personalului didactic ex
plică: „Prin personal didactic 
asociat se înțelege personalul 
încadrat intr-o funcție didac
tică de predare, angajat cu 
contract de muncă pe peri
oadă determinată".

Miniștrii luliu Winkler și Laszlo Borbely s-au întâlnit cu autoritățile

au anexate documentații com
plete. La acest capitol, mi
nistrul a menționat că vor fi 
pornite lucrările pentru sălile 
de sport din Baru și Hațeg, în 
execuție fiind alte cinci.
Dispută

O undă de iritare a 
răzbătut în timpul întâlnirii 
după ce prefectul județului, 
Cristian Vladu, a afirmat că 
în cazul lucrărilor pentru 
infrastructura de drumuri din 
județe ar trebui modificate

„Cuvântul Liber”. Numeroase
le felicitări scrise sau con
fecționate de copii au redat 
gândurile și imaginația lor cu 
prilejul zilei de 8 Martie - Ziua 
Internațională a Femeii. Toate 
lucrările au fost postate pe 
www.huon.ro, site-ul nostru 
prin intermediul căruia au 
fost votate. Mulțumim tuturor 

Câștigătoarea Premiului I: Andreea Andrei

Vrei FCTr si Cuvântul liber
3

REt-'/I.AMEXT
- ii ■ cb'.i' oe-iim 't-i care in ultimele 6

* t ” j Angajați!

Mâine, 10 martie, 
începe o nouă 

ediție a concursului 
puzzle destinat 

cititorilor de probă!
în ziarul de azi, 9 martie, cei care au găsit inserată 
o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa 
fiecare piesă puzzle (6) apărută din 10 până in 16 mar
tie, inclusiv, lipindu-le apoi pe cartea poștală și recon
stituind imaginea. Pentru a participa la concurs, 
depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la 
O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției 
din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până in 3 aprilie, 
în 4 aprilie putefi fi câștigătorul celor "7 7? ~C~! 
Toți participanții ce se incadrează in regulament vor 
primi, timp de o lună, Cuvântul Liber

Alătura te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat'

prevederile actuale. Prefectul 
a menționat că banii alocați 
de Guvern pentru drumurile 
din județe nu ar mai trebui 
să intre prin vistieria Consi
liului Județean (CJ), iar con
tractele ar trebui să fie 
încheiate direct cu primăriile.

Președintele CJ Hunedoara, 
Mircea Moloț, a reacționat 
afirmând că instituția pe care 
o reprezintă și consilierii 
județeni au fost „atacați 
incorect”. „Cei care decid 
pentru drumurile județene 

celor implicați în buna deru
lare a concursului nostru și 
sperăm că, în viitor, vor 
câștiga mult mai mulți copii. 
Următorul concurs ăl publi
cației noastre, destinat tutu
ror elevilor până în clasa a 
VlII-a și preșcolarilor din 
întreg județul va fi lansat de 
Iepuraș! 

(Foto: CL)

sunt consilierii județeni, ori 
ne place, ori nu. Infrastruc
tura moștenită este dezas
truoasă, drumurile sunt praf, 
iar banii sunt insuficienți. V- 
aș ruga să vă aplecați peste 
instituțiile- pe care le coor
donați și să lăsați CJ să-și 
facă treaba”, a spus Mircea 
Moloț.

La rândul său, prefectul a 
precizat că nu a dorit să atace 
CJ, însă își menține punctul 
de vedere, chiar dacă acesta 
va fi reformulat.

„0 fi fost aur?"
Hațeg (H.A.) - Local

nicii, chiar și cei mai în 
vârstă, sunt în derută 
atunci când vine vorba 
despre descoperirile din 
Țara Hațegului și nu 
știu mare lucru despre 
dinozaurii care au atras 
atenția lumii întregi. 
„Prima dată s-or găsit 
ceva oase. Pe urmă or 
săpat studenții și or 
găsit un fel de material... 
Eu l-am întrebat pe pro
fesorul care o condus 
echipa, ce fel de mate
rial e ăsta. Asta nu se 
spune, o spus profesorul, 
că aici îs multe lucruri. 
S-ar putea să fi fost și 
ceva aur”, povestește o 
localnică. Geoparcul de 
la Hațeg nu este pus în 
valoare din punct de 
vedere turistic.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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MM - $4 născut exploratorul Amerlgo Vespuccl (m. 
«ța
1907 - S-a născut Mlrcea Eliade (foto), scriitor și istoric 

al religiilor (m. 1986)................... ,
1934 - S-a născut Yuri Alekseye- ; : 
vlch Gagarin, primul om care a \ i 
efectuat un zbor în spațiul extrate- :. i 
restru (12 aprilie 1961), | i

1942 - S-a nâscut actorul Ion 
Caramltrii._____________ •________ ■ i

1943 - S-a născut Bobhy Fische.-, campion mondial ;
de șah____________________________________________ •
1944 - A murit Grigore Antlpa, blologromân, înte
meietorul Muzeului de Istorie Naturala din București, î 
vicepreședinte al Academiei Române (n. 1867). ;
1855 ■ S-a născut actrița Ornella Mutl.___________ !
1959 - A fost creați celebra păpușa Bărbie, la 
Hawthorne, lângă Hollywood.________ _______________
ift l - / I murit scriitorul Ceaar Petrescu (n. 1892). I j

Cer parțial noros. Maxima va fi de 12°C, 
iar minima de 0°C.

Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer preponderent noros. Maxi

ma va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Duminică. Cer noros. Temperatura ma

ximă va fi de 12°C. Minima va fi de circa 
rc.

Calendar Creștin-Ortodox_________________
Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Ss. Francisca Romana, călug.; Grigore de Nyssa, ep.

Calendar Greco-Catolic 
Ss. 40 m din Sebastia.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia bl. G1; 
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Trandafirilor bl.12, sc. 
A și B; bl. 13, sc. A și B;
în localitățile Toplița, Cârnești, Ohaba de Sub Piatră. 
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor; Vulcan, str. 
Pinului; Lupeni, str. Castanilor bl. 18.

Gaz______ ________________________________ _ __________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe str. I. Maniu bl.J.

Apă___ > ________________ __
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 14.00, în Hunedoara, cartierul Dacia bl. 4, 5, 
6, pentru a se înlocui și repara conducta din bl. 6;
20.00 - 07.00 în Hunedoara, cartierele M5 și M4 
(parțial) din cauza unei devieri de conductă DN 500 
în Parcul Corvin, precum și pe străzile Vulcănescu, Sui
turi, Izvorului, Bicicliștilor, Turnătorului, Rusca, 
Pescărușului, Avram lancu, I.L. Caragiale, Vlahuță, 
Poliție.

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O:J.P.G. HD 214971
Deraniamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Soluția Integramei din numă

rul precedent: A - l - HAZ - 

AMANTA - AM - ACEA - ANI
- AZIL - AGER - OD - STI - E
- MA - ELE - RS - NORA - 
NOE - TAP - BLOC - O - TRAI
- HE - IAMB - NAIV - LA - 
ZACEA - MERGE - ATEI - ASI- 
AT - AERE

Crap umplut
Ingrediente: un crap de 1,5 kg, 500 g ciuperci, 400 g 
roșii, 300 ml vin alb, cimbru, o căpățână de usturoi, 
300 g orez, sare, piper, ulei, o ceapă, lămâie.
Mod de preparare: Crapul se curăță și se spală. Ciu
percile se taie felii și se amestecă cu orezul, ceapa, 
sare, piper, cimbru și verdeață. Cu această compoziție 
se umple peștele. Se adaugă sucul de roșii, vinul, ustu
roiul și roșiile tăiate pe jumătate. Se ține 40 minute la 
cuptor.

«ara»
730 Jurnalul TVR 
8:00 Justiție militară (s).

El Cu: David James 
Elliott, Catherine Beli 

8:55 Armonii în natură 
(doc., ep. 20, Italia, 
2004)

9:10 Parteneri de week- 
end (reluare)

9:40 Arhiva de serviau 
9:50 Suiprize, surprize... 

Anul 9... (r)
1225 Mircea Eliade (doc.) 
1330 Zack și Cody, ce viață 

nminunatăl (ep. 18, 
“comedie, SUA, 2005).

Cu: Dylan Sprouse, 
Cole Sprouse, Brenda 
Song. R.: Henry Chan 

13:30 Desene animate. Club
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teteshopping 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general.
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

730 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Doi bărbați și
Ei jumătate (s, r) 

10:45 Familia Bundy (s, r) 
11:15 Walker, polițist texan
n (s, r) 

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, r) 

13:00 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
14:15 Crimele din Midsomer 

E scris cu sânge
S (crimă, Marea Britanie, 

1997). Cu: John Net- 
tles, Danie! Casey, 
Jane Wymark 

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

Joshua Morrow 
17XJ0 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și
n jumătate (ep. 8, come

die, SUA, 2003). Cu: 
Charlie Sheen, Jon Cry- 
er, Angus T. Jones 

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

Vremea

630 Tn gura presei 
cu Mircea Badea

Berbec

Sunteți hotărât șl îndrăzneț. Aveți șanse să faceți schimbări 
Importante, în special pe plan profesional și în afaceri. Este 
o zi bună pentru parteneriate și asocieri.

Taur

Aveți un succes nesperat în afaceri și pe plan social. Cola
borările merg foarte bine, iar prietenii vă ajută. Aveți 
răbdare până vor apărea rezultatele muncii. jj|*

TL-
Gemeni - •

Sunteți îndrăzneț și nu vă lipsește spiritul de inițiativă. 
Este o zi foarte bună pentru călătorii. Puteți avea satisfacții 
deosebite pe plan social și financiar.

Rac

Aveți succes în activitatea profesională, grație ambiției și 
îndrăznelii de care dați dovadă. Reușiți să rezolvați toate 
problemele care apar la locul de muncă.

Leu

S-ar putea ca o dispută cu o femeie mai în vârstă din fa
milie să vă dea de gândit. N-ar strica să vă întrebați dacă 
aveți o atitudine corectă față de cei din jur.

Fecioară

S-ar putea ca o întâlnire de afaceri să nu decurgă con
form așteptărilor șl să rămâneți cu un gust amar. Nu vă 
descurajați! Azi nu este o zi bună pentru afaceri.

Balanță

Aveți multe probleme de rezolvat. Dimineață aveți de gând 
să cheltuiți o sumă importantă. Fiți prudent, nu este un 
moment favorabil investițiilor.

Scorpion

Nu este momentul să începeți noi activități. S-ar putea să 
nu găsiți cele mai bune soluții și să aveți parte de o 
dezamăgire. Dimineață sunteți cam visător.

Săgetător
Fiți atent pe ce cheltuiți banii, ca să nu vă certați cu 1 . 

partenerul de viață! Ar fi bine să acordați mai multă atenție 
activității profesionale și familiei.

Capricorn

S-ar putea ca partenerul de viață să nu vadă cu ochi buni 
intenția dumneavoastră de a demara noi activități. Fiți 
mai realist și stabiliți-vă clar prioritățile.

f
Vărsător

Depășiți dificultățile cu ușurință și aveți succes pe toate pla
nurile. Aveți noroc, mai ales la examene, după-amiază puteți 
să readuceți liniștea în relațiile sentimentale.
Pești '£■

Reușiți să vă rezolvați problemele profesionale și de afa
ceri dând dovadă de îndrăzneală și curaj. Ca să depășiți 
dificultățile, țineți seama de sfaturile unei rude.

20’20 Stele de... 5 stele.
Transmisiune directă 

21:50 Lost Naufragiații (s).
U Cu: Naveen Andrews, 

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

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo 

23:20 Cercul vicios al doam- 
nei Parker

“ (dramă/biografic, SUA, 
1994). Cu: Jennifer 
Jason Leigh, Campbell 
Scott, Matthew Brod- 
erick, Peter Gallagher. 
R.: Alan Rudoiph

130 Mai mult decât bizar
(ep. 9, doc. SUA 

01997)
220 Jurnalul TVR (r) Sport.

Meteo

Poftă bună! (Foto: utwă)

325 Stele de... 5 stele (r) 
445 Pe ce (fin bane? (r) 
5r15 Ama și Aotei (r)
5M0 h*tet gi»l

2030 Pledez vinovat? 
«(comedie, 
'""Germania/SUA, 2006). 

Cu: Vin Diesel, Alex 
Rocco, Frank Pietran- 
golare, Jerry Grayson. 
R.: Sidney Lumeț

2330 Spedi II (thriller, SUA, 
01998). Cu: Michael 

Madsen, Natasha Hen- 
stridge, Marg Helgen- 
berger, George 
Dzundza. R.: Peter 
Medak

130 Pledez vinovat? 
jgfreiuare)

(film artistic, comedie, 
Germania/Statele Unite 
ale Ameridi, 2006). 
în distribuție: 
Vin Diesel Alex Rocco, 
Frank Pietrangolare, 
Jerry Grayson. R.: Sid- 
ney Lunet

430 Apropo Tv (r)

nMMREscrisai 
“sMtetfexr)

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme

930 în gura presei (r) 
1030 Concurs interactiv 
1130 Vivere (serial, Italia, 

fj1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 1 
Berge, Giorgio Biavati, > 
Francesca Bielli j

1230 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Spiritele ascunse 

„(SF, SUA 2001).
* * Final Fantasy este un 

film care aduce o 
schimbare în modul 
obișnuit al desenelor 
animate cu ajutorul 
computerului care 
creează oameni, 
extratereștri și mediul 
înconjurător.

1630 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță.
Sport 
Meteo

2030 Fddonil contraatacă
(divertisment) 

2430 Secunda fatală 
Q (thriller, SUA 1995).

Cu: Christopher lam- j 
bert, Joan Chen. R.: 
J.F. Lawton 
Paul Racine este un 
faimos om de afaceri 
american căruia i se 
schimba radical viața 
într-una din multele 
călătorii de afaceri în 
Japonia. în timp ce-și 
petrecea seara într-un 
bar japonez, o 
întâlnește pe Kirina, o 
foarte frumoasă, dar 
misterioasă femeie. 
Atras de farmecul ei 
irezistibil. Paul reușește 
s-o cucerească pe 
Karina și iși petrece 
noaptea cu ea.

230 Conoc> nteractiv 
330Mmk(s) 
430 9585 (r)

930 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatu! 
DP2 1130 Lege și ordine (r) 
1225 O lume nouă (doc., r): 
13:00 Motomagia (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în 
Europa! Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Cânepa, tradiție și meșteșug 
17:00 Vânătorii de comori (s) 
1830 Lecția de management. 
Secretele unei afaceri (doc.) 
1835 Lege și ordine (s) 19:25 
Ray Mears - Lecția de 
supraviețuire (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 2130 Ora de 
știri 22:10 Campionatul de 
comedie 22:40 Home made.ro 
23:10 Coolmea distracției 0:10 
60 și ceva (s) 0:40 Ray Mears 
- Lecții de supraviețuire (doc., 
r)

6:00 Louis și Ren (s, SUA. 
2000) 6:30 Parker Lewis (s, 
SUA. 1990) 730 Poză la min
ut (s) 830 Malcolm și Eddie 
(s) 930 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 1130 www.rebeli.70 
(s) 1230 Look who is winning 
13:00 țara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) (r) 13:20 Look 
who is winning 14:30 Miezul 
problemei (r) 16:30 Bărbatul 
din vis (s) 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Domnul Distruge-Tot 
(comedie, coproducție, 2000)

Oî < ? Ț . <
5 * T ■ s ’Jafc
* ii* '■<i * ■'

12:00 Telefonul de la miezul 
nopții (r) 1330 Fetițele Pow- 
erpuff (s animație) 13:30 Taz- 
Mania (s) 1430 Terapie inten
sivă (r) 15:00 Entertainment 
News (r) 15:15 Dispăruți fără 
urmă (r) 16:15 Entertainment 
News (r) 1630 Fii pe fază! (r) 

1730 Bruneta mea favorită 
(tfrană, SUA 1997) 1930 Ter
apie intensivă (s) 2030 Enter
tainment News 2020 
Dispăreți fări taină (s) 2130 
Fi pe fază! (ep. 2, cnmerfe. 
SUA 2004)

6:00 Rebelde (r) 730 Iubire de 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 930 Gitanas (s, Mex
ic, 2004). Cu: Ana de la 
Reguera, Manolo Cardona, 
Dolores Heredia 10:00 
Culoarea păcatului (s) 12:30 
Inocență furată (s, Mexic/SUA
2004) 13:30 Jurământul (s) 
1430 Iubire ca în filme (r) 
15:20 Rețeta de acasă 15:30 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA
2005) 16:30 Duelul pasiunilor 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Cavalerul de 
onoare (romantic, SUA, 2005) 
22:30 O lume a fiarelor (s)

7:30 Dragoste și putere (r) 
830 Sport, dietă și o vedetă 
(r) 9:00 Levintza prezintă (r) 
10:00 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON1230 Quizzit - emi
siune interactivă 14:10 
Dragoste și putere (s) 14:45 
Dragoste neașteptată (dramă, 
SUA/Canada, 2003) 16:25 Al 
7-lea cer (s) 17:25 Dezastre 
în lumea sportului 1830 Focus 
19:30 Camera de râs 20:00 
CSI - Investigații (s) 21:00 
4400 (s) 22:00 Trădați în 
dragoste 23:00 Statueta mis
terioasă (acțiune, Hong Kong, 
1996) 1:00 Tipic feminin 
(comedie, SUA, 2001)

7:00 Matinal 10:00 Docu
mentar Kino 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 12:00 Știri 1335 Euro- 
maxx 13:35 Fabricat în Ger
mania (r) 1435 Lumea cărților 
15:35 Hobby Mix 16:00 
Essentze (r) 1730 Hobby Mix. 
Cu Irene Pârvu 17:30 Pasul 
Fortunei 1830 6! Vine presa! 
Cu Livia Dilă și Nzuzi Mbela 
1930 Știri 1920 Hobby Mix 
2030 Trenul vieții. Cu Liana 
Stanciu 2230 High Life. Cu 
Monica Stan 2330 Bărbați 
de onoare (dramă, SUA 
2000). Cu: Robert de Nrro, 
Cuba Goocfrng Jr. 0oC Vede
tele se rweafaă »

06.30-07.00 Observator (r) 
16.30-1645 Știri locale j

7:35 Patru prietene și o 
pereche de blugi (comedie, 
SUA, 2005) 930 Adevărul și 
alte minciuni (comedie. 
Spania, 2004) 1130 La trapez 
(dramă, Luxemburg, 2005) 
1235 Răpirea lui King (come
die, SUA 2005) 14:10 Fără o 
vâslă (comedie, SUA, 2004) 
15:50 Viață de familie (come
die, SUA, 2005) 17:30 Patru 
prietene și o pereche de blugi 
(comedie, SUA, 2005) 20:00 
Mireasa moartă (animație, 
Marea Britanie, 2005) 2120 
Candidatul altora (thriller, 
SUA, 2004)

930 Realitatea de la 9:00 910 
100% (r) 1030 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 13:20 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
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 
20:00 Realitatea de la 20:00 
20:05 Realitatea zilei 21:50 
Prima ediție 22:00 Tănase și 
Dinescu 23:00 Ultima oră

8:00 Jafuri imposibile 930 
Automobile americane 
recondiționate 1030 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Mercedes 1230 Cele 
mai mari superlative: Motoci
clete 1330 Curse și fiare vedi 
1430 Jafuri imposibile 1530 
Cum se fabrică diverse lucniî? 
1630 Cursa 1730 S-a născut 
un 4x4 1830 Motoddete 
americane 1930 Vânători de 
mituri 2030 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2130 Zece 
metode de a înlătura un 
blestem străvechi 2230 Me- 
dium la locul crimei 2330 
Mașini pe alese: Jeep CJ7 
2430 La ui pas de moarte

made.ro
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OJJ * Acesta «sta portalul .Arhiva Națională de 
i CV-uri Studențești", un site ce-șl propune să permită 

recrutarea ordine a studenților. Baza de date cuprinde 
oferte ate angajatorilor, dar șl CV-urile studenților.

?*

- DN 7: Zam - llia - limita jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Crlstur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dul Decedai, Calea Zarandului, str. Horea $1 Mihal 

Eminescu.

ÎncepătoriReguli:

c

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

<1

Hipertensiune fără glumă
■ Boala face ravagii și 
una din zece persoane 
suferă de ea numai în 
județul nostru.

INA JURCONE

lna.jurconetflnforYnmedle.ro

Deva - Cardiologii susțin că 
hipertensiunea arterială 
(HTA) este o afecțiune perfidă, 
ce evoluează fără simptome și 
duce la complicații foarte 
grave. Cele mai frecvente sunt 
edemul pulmonar, disecția de 
aortă și accidentele vascular- 
cerebrale (hemoragice sau 
ischemice).

Durerile de cap, amețeala, 
sânge care curge inexplicabil 
din nas și transpirații abun
dente pot fi simptomele bolii.

Dacă vă măsurați presiunea 
sângelui șl ea depășește 140/90 
mmHg aveți HTA.

„Bolnavul nu simte întot
deauna că are tensiune mare. 
Este obligatoriu ca o dată pe 
an fiecare dintre noi să se 
prezinte la o consultație, la 
medicul de familie”, a spus dr. 
Simona Strulea, specialist car
diolog în cadrul Spitalului 
Județean Deva. Dacă diagnos
ticul este confirmat, medicul 
cardiolog și mai apoi cel de 
familie vor stabili o conduită 
terapeutică de urmat pe viață. 
„Hipertensiunea arterială este 
o boală cronică. Nu se poate 
vindeca, dar se poate amelio
ra, dacă este tratată corespum 
zător. Cu boala se poate trăi 
fără probleme ani de zile”, 
mai spune dr. Strulea. Hiper-

La farmacie ca la 
supermarket 
■ Farmaciile vor vinde 
în exclusivitate produse 
farmaceutice și cosme
tice.

Hunedoara (I.J.) - Un ordin 
al ministrului sănătății din 
vara anului trecut scoate din 
farmacii produsele de pueri
cultura mari, produse din 
care fac parte cărucioarele 
pentru copii, jucăriile, cărțile 
de povești, încălțămintea me
dicinală sau ochelarii de soa-

re. Obligați să facă acest lu
cru, farmaciștii și-au diversi
ficat din nou gama de marfă 
cu produse naturiste. „La 
capitolul cosmetice rămân 
produsele dermato-cosmetice 
și cele de igienă sau îngrijire. 
Vom avea ceva pierderi ca 
urmare a legii”, susține Ioana 
Angelescu, farmacist.
Creșteri de vânzări

în prezent, ponderea pro
duselor cosmetice în vânză
rile farmaciilor este între 5%

Cum scăpăm de

ncepători

5 8 7 2 1 3 4 6 9
4 3 6 7 5 9 1 2 8
2 9 1 8 6 4 5 7 3
7 1 4 3 9 8 2 5 6
9 5 8 6 2 1 3 4 7
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8 2 9 1 7 5 6 3 4
6 7 3 4 8 2 9 1 5
1 4 5 9 3 6 7 8 2
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1 7 6 3 9 8
8 4 5 6 7 2
2 3 9 4 5 1
7 8 2 5 4 3
9 6 1 8 2 7
3 5 4 1 6 9
4 1 7 2 3 5
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Deva (I.J.) - Infuziile de ma
ghiran, ceaiurile de busuioc și 
băile fierbinți pot preveni ins
talarea unei răceli. La primele 
simptome de boală, este indi
cată o baie fierbinte, la care 
se poate adăuga ulei de euca- 
lipt, pin și lămâie, dizolvat în 
puțin alcool. Durata băii este 
bine să fie de 10-15 minute, iar 
după baie se recomandă odih
nă la căldură, în pat, vreme de 
o oră. în timp ce băile vor aju
ta organismul să transpire,

ceea;ce duce la scăderea fe
brei, ceaiurile îndulcite cu 
miere vor contribui la elimi
narea toxinelor. Se pot folosi 
tincturi sau capsule de Echi- 
nacea Purpurica, ce au ca rol 
întărirea imunității. Tot pen
tru creșterea capacității de a- 
părare se pot folosi produse 
precum Imunogrip sau Gripec. 
Nu este de neglijat nici efec
tul inhalațiilor cu uleiuri 
volatile ori al preparatelor ca
re conțin ulei de mentă.

Tensiunea arterială trebuie controlată permanent (Foto: t. Mânu)

tensivul va trebui să renunțe 
la sedentarism și să adopte o 
viață activă și un regim ali
mentar hipocaloric. Din dietă 
trebuie eliminat untul, mar-

garina, carnea grasă, brânza, 
prăjelile și dulciurile. Foarte 
important este să eliminați 
sarea din alimentație și să 
renunțați la tutun și alcool.

Ca aa pMte nmarateteta te famaala
J S S 4 4 J J 4 4 ./ a 4 J > > 4 4 4 4 4.4 4 Z/4 ? 4 J J S 4 4 4 4 j 4 4 4 4 4 4 4 > 4 4 4 4 4 J 4 S > 4 4 4 J 4 4 4 4 4 4 4 4 J 4

Dispozitive medicale pentru uz individual_________________________________
Dispozitive medicale de diagnostic In vltro________________________________
Materiale, articole șl accesorii pentru îngrijirea bolnavilor
Produse destinate întreținerii lentilelor de contact ocular 
Plante medicinale și produse derivate, uleiuri esențiale
Produse cosmetice pentru îngrijire corporală_____________
Suplimente alimentare_________ __________________________
Echipamente de protecție acustică_______________________
Produse pentru protecție sexuală

și 20%, iar la produsele para- 
farmaceutice de 3%.

Farmaciștii hunedoreni 
sunt nevoiți să-și crească ve
niturile din vânzare (dacă au 
pierdut piața produselor para- 
farmaceutice) din produse na
turiste și suplimente alimen-

tare nutritive.
Ministerul nu dă un ter- 

men-limită pentru ca farma
ciștii să se alinieze normelor, 
astfel că majoritatea continuă 
să își păstreze produsele în 
farmacii, până la epuizarea 
stocurilor.

Direcția Silvică Deva,
cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 10, tel. 0254/205100, scoate la con
curs două posturi de

conducător auto

Sony 6ri,csson
Parte a cunoscutului grup franco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD este o 

companie multinațională, înființată în anul 1999 cu scopul de a crea și dezvolta 
o importantă rețea de magazine de tip “discount” pe întreg teritoriul României. 

Continuând expansiunea companiei, prin deschiderea unor noi magazine, 
angajăm în DEVA:

pentru două autoplatforme forestiere noi, pentru transport bușteni, mar
ca RENAULT, dotate cu marca forestieră Liv - Terex.

Concursul va avea loc în data de 19.03.2007, ora 10,00, ia sediul Direcției Sil
vice din Deva.
Documentele necesare pentru dosarul de participare la concurs sunt următoarele:

- cerere:

- curriculum vitae:
■ adeverință medicală de la medicul de familie:
- recomandare de la firma la care a lucrat ca și conducător auto:
- copie după carnetul de muncă
Dosarul se va depune la sediul Direcției Silvice Deva, până în data de 16.03.2007. 

Relații suplimentare se pot solicita la tel. 0254/205100.

(84237)

■ 
|
i

Casieri - operatori de casă de marcat,
lucrători comerciali:

Cerințe: - experiență în domeniu, 
-dinamism, amabilitate,
- îndemânare în lucrul cu bani.

Recep ționeri marfă:
Cerințe: - experiență în gestiune,

- rezistență la efort fizic, 
-disponibilitate pentru program prelungit.

Dacă în plus ai: i
- un dezvoltat spirit comercial,
- orientare către client, 
-spirit de echipă,
- inițiativă, 
-experiență în domeniu, 
-cunoștințe de operare pe calculator,

așteptăm cu nerăbdare să faci parte din echipa noastră.

Șef de magazin și adjunct:
Cerințe: - experiență în conducerea unei echipe,

- experiență în gestiune,
- disponibilitate pentru program prelungit,
- dinamism.

Vânzători raion mezeluri și legume-fructe:
Cerințe: - experiență în domeniu,

- d ina mism, ama bi litate,
- experiență în gestiune.

Ce oferim?
- salariu motîvant corelat cu performanțele 
obținute,

-tichete de masă,
- perioadă de instruire,
- șansa unei cariere într-un mediu dinamic.

W810i
MAI MULT
DECÂT MUZICA
Tehnologia de înaltă 
calitate și pasiunea 
pentru muzică sunt 
perfect mbinate în noul 
W&IQî. Walkmanul 
incorporat, camere foto 
digitală, si designai 
elegant al WSWi dau 
vieții tale culoare, sunet 
muzică și stil 
Vino acum în magazineri 
Euro-GSM și profită de 
oferta noastră de J 
primăvară.

a6.
4 i-

Noul telefon
FW8t0iWalkm;>n
Fa cel mai bun preț:

99 C

Preț fără TVA, valabil 

la abonament și fidelizare. 

Detalii în magazine sau pe 
site-uk www.eurogsrn.ro

EURO- GSM partener Orange 
; - 4

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție (în care să fie menționat 
orașul și postul vizat), până la data de 17.03.2007, la următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara, | 

cod 300642, la nr. de fax:O2S6 244108 sau la e-mail: resurseumane@profi.ro. Vor fi contactate doar 
l^_________ persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie.__________ j

J

I • EURO-GSM Hunedoara; B-dul O acra, nr. 6A; B dul Dacia nr. 10; B-dul Corvîn, nr. 8
• EURO GSM Deva; Uipia Shopping Center, etaj 1

I
RECLAME

lna.jurconetflnforYnmedle.ro
http://www.eurogsrn.ro
mailto:resurseumane@profi.ro
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• Eveniment aniversar. Astăzi, ia 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 
ora 15.00, va avea loc lansarea cărții 
„Culoarul Mureșului. Sectorul Brănișca- 
Păuliș. Studiu de geografie umană", autor 
prof.dr. Rus Dumitru. (S.B.)

• Raliu de 8 martie. Serviciul Poliției 
Rutiere din cadrul IPJ Hunedoara în colab
orare cu ACR au organizat, ieri, în Piața 
Victoria din Deva, cu ocazia zilei de 8 
martie, un concurs de conducere auto 
pentru femei. Toate participantele au fost 
recompensate cu flori și premii surpriză. 
(C.M.)

Hărdău combate nepotismul
■ Ministrul educației 
dorește restricționarea 
promovării rudelor în 
funcții de conducere.

CĂLIN BlCĂZAN

Incendii
Deva (M.S.) - Peste 60 

ha de pășuni au fost 
cuprinse de flăcări după 
ce localnicii din mai 
multe sate hunedorene 
au dat foc vegetației us
cate. Incendiile au fost 
semnalate, în această 
săptămână, în localități
le ' Strei-Sângeorgiu, Că- 
oi, Cristur, Orăștie și 
Petroșani, pompierii și 
voluntarii fiind nevoiți 
să intervină doar cu mă
turi și lopeți. „Recoman
dăm populației ca atun
ci când doresc să curețe 
pășunile și intenționează 
să dea foc vegetației 
uscate, să anunțe aceste 
lucrări la primării pen
tru ca autoritățile să fie 
avertizate, iar focul să 
poată fi controlat”, a 
declarat ieri purtătorul 
de cuvânt al ISU Hune
doara, lt. colonel Nicolae 
Dorobăț.

Trafic cu 
argint 
Hunedoara (T.S.) - 
Polițiștii Biroului 

Poliției de Ordine 
Publică Hunedoara 

l-au prins în flagrant 

pe llie C., de 44 de 

ani, din Hunedoara, 

fără ocupație, fără 

antecedente penale, 

despre care au sta

bilit că în anul 1992 

a sustras din cadrul 

Siderurgica Hune

doara 10 pastile de 

argint industrial de la 

componente elec
trice, în cursul lunii 

trecute, llie a fost 

prins de polițiștii 

Compartimentului 

Proximitate în timp 

ce oferea spre vân

zare, în zona Pieței 

Obor din Hunedoara, 

pastilele de argint. 

Greutatea totală a 

celor 10 obiecte este 

de 35 grame, iar va

loarea acestora 

urmează a fi 

stabilită.

Deva - Ministerul Educației 
și Cercetării propune prin 
ministrul Mihail Hărdău o 
lege privind Statutul cadrului 
didactic prin care se dorește 
eliminarea nepotismului din 
unitățile școlare. în proiect se 
precizează: „nu pot ocupa, 
simultan, funcții, de condu
cere, în aceeași unitate sau 
instituție de învățământ, per
soane care sunt soț, soție, 
rudă sau fin, până la gradul 
al IV-lea inclusiv”. Acest 
proiect care restricționează 
promovarea rudelor în funcții 
de conducere este considerat 
benefic și necesar de direc-

Ziua de 8 Martie a 
aruncat în aer vânzările
■ Profitul florăreselor a 
înregistrat cote 
maxime, ieri, vânzările 
crescând de zece ori.
Tiberiu Stroia
tiberiu.straia@informmedia.ro

Deva - Agitație, aglomerație, 
nervi, bani aruncați dintr-o 
parte în alta, așa se prezenta, 
ieri, atmosfera în zona în care 
se vindeau flori în Piața cen
trală din Deva. Cât despre 
florărese, acestea făceau cu 
greu față valurilor de cumpă
rători. E adevărat că nici „pro
dusele” oferite nu erau de 
lepădat. Pe tarabe era o 
adevărată explozie de culori

Conducătoarele auto care au

Laszlo Borbely

avut ieri drum prin centrul Devei au 
fost „amendate” de polițiști) Serviciului 
Poliției Rutiere cu o floare și o feli
citare cu ocazia zilei de 8 Martie. 
Polițiștii au lăsat la o parte procesele- 
verbale și au acordat celor mai îndemâ
natice șoferițe diplome, cupe și premii.

(Foto: Traian Mânu)
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Vicepreședinte în 
Parlamentul European

Deva (M.S.) - Deputatul hunedorean Moni- 
ca Iacob-Ridzi (PD) a fost aleasă în funcția 
ue vicepreședinte al Grupului de Lucru „C” 
care este format din toți membrii Partidului 
Popular European și ai Democraților 
Europeni (PPE-DE) din Comisiile de Buget, 
Control Bugetar, Agricultură, Dezvoltare 
Regională și Pescuit și este apreciat ca fiind 
foarte important în rândurile parlamenta
rilor europeni. „Grupul de lucru C are o < 
deosebită influență politică deoarece 
hotărăște practic poziția oficială a grupului 
PPE-DE în domeniile menționate. îmi asum 
această funcție cu mare responsabilitate și 
voi avea grijă să reprezint cât mai bine 
interesele României în aceste domenii”, a 
declarat Monica Iacob-Ridzi.

Discuții în grupul de lucru (Foto CU

Reabilitare la 
gimnastică

Deva (M.S.) - Colegiul 
Național Sportiv „Cetate” din 
Deva, unde se pregătește lotul 
național de gimnastică al 
României, a fost cuprins în 
cadrul unui proiect pilot de 
reabilitare termică a clădi
rilor, a declarat ieri, la Deva, 
ministrul delegat pentru lu
crări publice și amenajarea 
teritoriului, Laszlo Borbely. 
„Vrem să arătăm că aceste 
clădiri pot fi reabilitate ter
mic în timp util”, a afirmat 
ministrul Borbely, care a pre
cizat că școala de gimnastică 
de la Deva, în care învață 600 
de elevi, merită să beneficieze 
de proiectul ministerului. 
Ministrul delegat pentru lu
crări publice a menționat că 
în cadrul lucrărilor de reabil
itare termică va fi executată 
izolația pereților, se vor 
schimba geamurile și insta
lațiile termice interne. Cos
turile proiectului vor fi 
cunoscute la finalul auditului 
prevăzut să fie executat în 
vederea începerii lucrării. Se 
estimează că lucrările ar 
putea începe în luna septem
brie, a acestui an. Costul 
lucrărilor va fi suportat din 
fonduri guvernamentale.

Directorii de școală hunedoreni sunt "pentru1 (Foto: T. Mânu)

torii unor unități școlare din 
Deva. „Este normal și moral 
ca soțul sau soția ținui cadru 
didactic din conducerea unei 
școli să nu ocupe o altă 
funcție de conducere. Din 
punct de vedere sociologic ar 
fi obositor. Nu mai înțelegi 

și... prețuri. Buchetele de flori 
se vindeau începând de la 2 lei 
și ajungeau până la 70 de lei! 
Cu toate acestea, nimeni nu se 
uita la bani. Era 8 Martie și 
fiecare avea o femeie căreia 
să-i ofere un buchet de flori.
Vânzări record

„Niciodată nu a fost așa. 
Anul acesta parcă au înne
bunit bărbații. Am vândut de 
zece ori mai mult decât într-o 
zi normală. E bine, dar se 
putea și mai bine”, spune 
Cristina, vânzătoare în Piața 
centrală din Deva. Cât despre 
bărbații care se îngrămădeau 
prin piață, scopul acestora era 
foarte precis. „Trebuie să 
cumpăr flori pentru mama, 

Noua Jetta.
Perfecta din toate unghiurile.

Acum cu taxe vamale 0%.

Noua Jetta este o limuzină perfectă din toate unghiurile: are taxe vamale 0%, 
un design exterior elegant și un interior spațios Toate acestea la un raport 
caii taie-preț foarte avantajos. Noua Jetta la un preț denunțai 13,795 Euro*.

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape? Te așteptăm la Centrul Volkswagen 
Timișoara. Calea I ugojului. bifurcație aeroport!
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Autodub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, CsJca lugojului, bifurcați® aeroport. 0256-289892, 287316

cine conduce. Temerile mi
nistrului educației sunt jus
tificate pentru că, din păcate, 
au existat cazuri care con
firmă aceste temeri”, este de 
părere Liviu Popescu, direc
torul Colegiului Pedagogic 
„Sabin Drăgoi” din Deva.

-
Aglomerație în piața de flori 

pentru soacra și pentmdMiw 
mea care are deja 16 ani.

(Foto:-*?, "Menii) 

ea airr scăpafiSț^ 

am zilele lor de naștere, dar
Fiecare trebuie să simtă că 
astăzi e Ziua femeii. Am chel
tuit peste 50 de lei, dar știu 
că merită. Oricum până la 

Fiind un formator de ma 
nageri, directorul Liviu Pa 
pescu afirmă că persoana dii 
conducere are nevoie de ut 
mediu care să-i permită sâd| 
pună în valoare calitățile o! 
conducător.

„Managerul trebuie să fit 
un adevărat lider și trebuit 
susținut de ceilalți. Dacă ir 
fruntea unei unități școlart 
se află, practic, o familie ir 
adevăratul sens al cuvântului 
este greu de crezut că reu 
șește să se detașeze de aces' 
lucru și să dea un- randament 
optim”. Liviu Popescu con 
sideră că doar în timp se pol 
vedea calitățile unui con 
ducător școlar și afirmă că 
„problema managerilor din 
învățământ apare pentru că 
aceștia nu sunt menținuți 
mai mult timp în funcții de 
conducere. Manageriatul a 
ajuns o profesie nu doar o 
funcție”.

T r
1

i

parcă nu e o problemă așa de 
mare cum este cu ziua de 8
Martie”, spune Cornel Iuga, 
din Deva. »

Noua Jetta

mailto:tiberiu.straia@informmedia.ro


Jiul si-a achitat datoria!

| • Dezamăgiri. Antrenorul Marin Tudora- 
che a decis ca jucătorii Zlatomir Milenovi- 
ci, Gabriel Florea și Dan Găldeanu să nu 
facă parte din lot pentru partida cu Poli 
lași. „Cei trei vor juca la echipa a doua și 
la fel voi proceda cu jucătorii care mă vor 
dezamăgi", a spus Tudorache. (V.N.)

Campioană națională
Deva (V.N.) - Campionatele Naționale de 

tir cu arcul, atât la juniori cât și la seniori, 
care s-au desfășurat recent la Iași, au adus 
noi medalii pentru sportivii de la Minerul 
Aninoasa. Simona Băncilă a reușit ca, după 
trei ani, să câștige titlul de campioană 
națională atât la individual cât și cu echipa. 
De asemenea, locul al III-lea a fost ocupat 
de Andreea Urițescu, tot de la Minerul Ani
noasa. La categoria seniori - Viorel Habian 
a obținut locul IV, iar Daniel Calin locul V, 
ambii de la clubul din Vale. La categoria 
echipe, masculin, clubul din Aninoasa s-a 
clasat pe locul al Il-lea.

Cupa „Ghiocelul"
Deva (V.N.) - La Hunedoara s-a desfășurat 

recent Cupa „Ghiocelul” la tenis de masă. 
Iată câștigătorii primelor locuri: fete, 11-12 
ani - Raluca Tomescu; 13-14 ani - Bianca 
Lazăr; 15-16 ani - Irina Bîrnă; 17-18 ani - 
Monica Magaon. Băieți, 11-12 ani - Cătălin 
Tătaru; 13-14 ani - Râzvan Iușan; 15-16 ani - 
Alexandru Groza. Profesorul Gheorghe 
Văraru, consilier la DSJ, a ținut să pre
cizeze că întrecerile au dovedit potențialul 
ridicat pe care municipiul Hunedoara îl are 
în acest domeniu.

3
■ Deși Jiul a achitat 
180.000 de euro, oltenii 
nu se vor prezenta la 
meciul cu Dinamo.

Valentin Neagu________________
valentin. neagu@informmedîa.ro

Deva - Sorin Satmari, direc
torul de imagine al Ligii Pro
fesioniste de Fotbal, a anunțat 
ieri că meciul Poli Iași - Jiul 
Petroșani, din etapa a XXII-a 
a Ligii I, se va juca la ora sta
bilită. Satmari a declarat că 
LPF a primit joi, la ora 17.49, 
confirmarea din partea clubu
lui Universitatea Craiova că 
Jiul Petroșani a achitat dato
ria de aproape 180.000 de euro 
pe care o avea față de olteni. 
Așadar, partida de vineri se

Olimpic răstoarnă pronosticurile
■ Echipa din Simeria 
s-a calificat în faza a 
IV-a a Cupei României 
la futsal.

Simeria (C.M.) - Avantajul 
terenului propriu, susținerea 
entuziastului public local și 
ambiția jucătorilor de a juca 
împotriva unei echipe din 
Liga I au fost ingredientele 
care au transformat-o pe 
Olimpic Simeria într-o echipă 
redutabilă în partida de mier
curi cu Autoglobus Baia Mare 
din Cupa României. Jucătorii 
pregătiți de Carol Gal nu s-au 
lăsat impresionați de c.v.-ul 
adversarilor, singuri din 
seria a Il-a a ligii secunde 
care i-au învins pe liderii de

La lași, "minerii" au declarat că merg la victorie (Foto: Traian Mânu)

va disputa conform pro
gramării.

Este bine cunoscut că Jiul 
risca să nu fie programată în 
campionat, din cauza nea- 
chitării unei datorii grupării 

la Izorep Tg. Mureș și au 
jucat cu tupeu și fără com
plexe. A rezultat un meci con
trolat autoritar de Olimpic, în 
care nu s-a pus nici un 
moment problema învingătoa
rei, iar simerienii s-au califi
cat, deși nu erau cotați ca 
favoriți.
Lecție de futsal

Echipa din Baia Mare a 
părut, în prima repriză, 
obosită și dezorganizată, iar 
Olimpic a profitat și a prelu
at frâiele jocului. Simerienii 
au început în forță și după 
doar cinci minute conduceau 
pe tabelă cu 3-0 prin două 
goluri superbe înscrise de 
Bogdan Buta și imul semnat 
de Mihăiescu. Jocul de con

Universitatea Craiova, din 
transferul jucătorului Alexan
dru Bădoiu.

în acest caz, Federația 
Română de Fotbal a informat 
ieri Liga Profesionistă de Fot

strucție al Olimpicului, bine 
pus la punct de antrenorul 
Gal Carol, a dat roade și in 
continuare. Până la pauză 
scorul a devenit 7-3 pentru 
gazde, deși se putea mai mult, 
ținând cont că Olimpic a mai 
avut patru bare și alte 
numeroase ocazii clare de gol. 
în repriza secundă, când soar
ta calificării era clară, 
Olimpic a redus viteza. în 
consecință, al doilea mitan s- 
a încheiat la egalitate, fiecare 
formație marcând câte trei 
goluri, scorul final fiind 10-6 
pentru Olimpic.

Pentru faza a IV-a a Cupei 
României care va avea loc în 
data de 21 martie s-au califi
cat echipele: Izorep Tg. 
Mureș, ACS Odorheiul Secui- 

bal că decizia CSJ de a-i 
interzice echipei Jiul progra
marea în campionat nu poate 
fi pusă în aplicare până la 
epuizarea tuturor căilor de 
atac.

Tot ieri, minerii au trimis 
un memoriu președintelui 
FRF prin care solicită pro
gramarea echipei din Petro
șani la meciul cu Poli Iași. De 
asemenea, Jiul a depus apel la 
decizia CSJ de neprogramare 
a formației din Petroșani în 
campionat, în urma neachi- 
tării datoriei. De precizat că 
Adrian Mititelu, patronul olte
nilor, a declarat, joi, că în 
cazul în care Jiul. Petroșani va 
fi programată în etapa a XXII- 
a a Ligii I, pentru partida cu 
Poli Iași, echipa sa nu se va 
prezenta la meciul cu Dinamo.' 

Olimpic Simeria și-a dominat 
cu autoritate adversara și s-a 
calificat

esc II ambele din seria a Il-a, 
Olimpic Simeria și surpriza 
competiției, Total Agregat 
Albota din Campionatul Ju
dețean Argeș. Două dintre 
cele patru echipe se vor cali
fica în turul V în care vor 
intra în cursă și cele 14 
echipe din Liga I.

Ai verde pentru 

planurile tale
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• Arbitru jefuit. Arbitrul Marcelo de 
Lima a fost victima unui jaf armat, mier
curi, în timp ce se îndrepta spre stadionul 
Maracana, pentru a conduce la centru 
partida Flamengo - Madureira, scor 4-1, 
în urma căreia învingătoarea s-a calificat 
în finala campionatului regional Rio de 
Janeiro.

Oficiali
București (MF) - UEFA 

a comunicat, ieri, Fede
rației Române de Fotbal 
că suedezul Gerhard Sa- 
ger și austriacul Gunter 
Benko au fost delegați 
pentru meciul cu Lu
xemburg ca observator 
de joc, respectiv inspec
tor de arbitraj, se arată 
intr-un comunicat al fo
rului român.

Pletikosa, 
la Spartak

București (MF) - Por
tarul croat al echipei 
Șahtior Donețk, Stipe 
Pletikosa, va fi trans
ferat pentru trei ani la 
gruparea Spartak Mos
cova.

Potrivit sursei citate, 
valoarea contractului 
lui Pletikosa este de trei 
milioane de dolari.

Pletikosa, in vârstă de 
28 de ani, a fost in mare 
parte rezervă la echipa 
Șahtior Donețk, antre
nată de Mircea Lucescu.

Pletikosa (Foto: EPA)

Real, K.O. în zece secunde

llie Năstase
(Foto: EPA)

Turneu
nou
București (MF) - Fe
derația Română de 
Tenis intenționează 
să organizeze, în 
acest an, un turneu 
challenger feminin 
dotat cu premii de 
25.000 de dolari, 
după ce a semnat, 
ieri, un parteneriat pe 
trei ani cu societatea 
Distrigaz Sud, în va
loare de 450.000 de 
euro, pentru spri
jinirea tenisului femi-

—rir- - . .
„ProtocoU a fost 
semnat încă din luna 
februarie, dar noi am 
vrut să semnăm con
tractul chiar de Ziua 
Femeii. Tenisul femi
nin este din ce în ce 
mai urmărit în 
străinătate și sper să 
se dezvolte și la noi" 
- a spus președintele 
FRT, llie Năstase.

■ Presa spaniolă 
ironizează formația lui 
Capello, după eliminarea 
de la Munchen.

București (MF) ■ „K.O. în 
zece secunde”, a titrat cotidi
anul catalan El Mundo Depor- 
tivo, după eliminarea forma
ției Real Madrid din Liga 
Campionilor, în urma unui 
meci pierdut cu scorul de 
1-2, în fața formației Bayern 
Munchen, care a reușit, prin 
Roy Makaay, să marcheze cel 
mai rapid gol din istoria com
petiției.

„Real Madrid - Afară. O 
greșeală mare a lui Roberto 
Carlos la prima fază a me
ciului a condamnat Realul, 
înfrângerea de la Munchen 
certifică finalul primului pro
iect al lui Calderon și Mija- 
tovici. Un K.O. care înseamnă 
un adio în Europa, un alt an 
fără titlu și aproape sigur 
despărțirea de Capello. Deși a 
reușit să marcheze cu șapte 
minute înainte de final, mira
colul nu s-a produs. Cântecul 
lebedei a fost să-l vezi pe Ca- 
sillas participând la ultimul 
corner, dar nici măcar Iker 
nu este capabil să salveze o 
echipă care nu mai sperie pe 
nimeni”, scrie El Mundo De- 
portivo, ziar apropiat de riva
lii de la FC Barcelona.

A!

Bucurie de nedescris la Munchen, Bayern eliminând Realul galactic

„Și Real Madrid vine «răni
tă» pe Câmp Nou”, a notat 
cotidianul Sport, tot din Bar
celona. „Real Madrid a fost 
eliminată din Liga Campio
nilor după ce a fost învinsă 
de cea mai slabă echipă a lui 
Bayern din ultima decadă și 
va veni pe Câmp Nou «ră
nită» moral și în pericol de a 
se scufunda definitiv dacă 
pierde cu FC Barcelona”, 
scrie Sport, făcând referire la 
derby-ul campionatului Spa

niei de duminică.
„Ultimul tango la Mun

chen”, a titrat cotidianul ma
drilen AS. „Real Madrid a fost 
eliminată. Și chiar dacă ar fi 
meritat o soartă mai bună, 
adevărul este că cine a făcut 
echipa a greșit în totalitate”, 
a notat cotidianul AS.

Marca, de asemenea din 
Madrid, a notat că Real a ofe
rit o „altă decepție”. „Real 
Madrid a avut speranțe de 
calificare doar zece secunde.

Cel mai rapid gol din istoria 
Ligii Campionilor a distrus 
planurile defensive ale lui 
Capello. Real Madrid a spus 
adio unei competiții care s-a 
dovedit prea mare pentru ea. 
Piața Cibeles (locul de sărbă
torire a succeselor Real-ului) 
va trebui să mai aștepte încă 
un an”, a notat Marca, care 
amintește faptul că echipei 
Real Madrid i s-a anulat un gol 
marcat de Sergio Ramos, în 
ultimele minute ale partidei.

Capello, în pericol
Metzelder (Foto: epa)

Gol decisiv, la ultimul meci

Madrid (MF) - Situația tehnicianului 
Fabio Capello la Real Madrid pare mai mult 
decât compromisă, joi, la o zi după eli
minarea echipei madrilene din Liga Campi
onilor, „un cadou” făcut for 
mației Bayern Munchen, 
consideră presa spaniolă.

„Se va afla Capello pe 
Câmp Nou?”, a notat coti
dianul El Mundo, făcând 
referire la faptul că 
Real Madrid va 
Întâlni în acest 
weekend, în cam
pionatul Spaniei, 
formația FC 
Barcelona.

„Viitorul meu 
depinde de 
președinte”, a 
afirmat Fabio 
Capello la 
finalul meciu
lui de mier
curi.

„Galactic"
Dortmund (MF) - Interna

ționalul german Christoph 
Metzelder, care va părăsi e- 
chipa Borussia Dortmund la 
finalul sezonului, va semna 
un contract pe patru sezoane 
cu gruparea Real Madrid.

Metzelder, în vârstă de 26 
de ani, s-a deplasat, marți, la 
Madrid, pentru a efectua vizi
ta medicală și pentru a finali
za detaliile contractului.

Borussia Dortmund i-a fă
cut fotbalistului o ofertă de 
prelungire a contractului, dar 
și-a retras propunerea, în 
urmă cu câteva zile, după ex
pirarea termenului de gândi
re acordat lui Metzelder.

■ H. Larsson a marcat 
pentru calificarea lui 
Manchester, în meciul 
de „la revedere".

București (MF) - Tehni
cianul Alex Ferguson a de
clarat că a sperat ca ata
cantul suedez Henrik Lars
son să marcheze la ultimul 
său meci pentru Manchester 
United, fotbalistul urmând 
să revină în Suedia, la e- 
chipa Helsingborg. „Speram 
ca Henrik să marcheze la 
ultimul său meci aici. Este 
un jucător fantastic, la antre
namente, la meciuri. Mereu 
vrea să învețe câte ceva. A 
fost o plăcere să lucrez cu un 
astfel de jucător. El a promis 
clubului său și familiei sale 
că se va întoarce în Suedia. 
Am vorbit cu el și se întoar
ce”, a spus Ferguson.

Referitor la meciul cu 
OSC Lille, câștigat cu scorul 
de 1-0, în manșa retur a 
optimilor Ligii Campionilor, 
Ferguson a spus: „Apărarea 
noastră a jucat un rol im
portant. Dacă te uiți la re
zultatele din această seară 
(n.r. miercuri) îți dai sea
ma că acest lucru contează. 
Este posibil să jucăm împo
triva unei echipe engleze în

Henrik Larsson a fost eroul lui Manchester, la ultimul său 
meci pe „Old Trafford" (Foto: epa)

sferturi, dar nu este impor
tant acest lucru. Avem ace
leași șanse de a câștiga com
petiția ca și celelalte echipe 
care s-au calificat”, a spus 
Ferguson.

„Larss 8”, a titrat The 
Sun, făcând.referire la fap
tul că Larsson a fost autorul 
unicului gol al meciului ce

a adus calificarea echipei 
Manchester United în ulti
mele opt echipe ale Europei. 
„Am avut o perioadă fan
tastică la Manchester Uni
ted”, a comentat Larsson.

„Moștenirea lui Larsson 
este biletul spre faza urmă
toare”, a notat la rândul său 
The Guardian.

LIOA CAMPIONILOR
Jiul merge la lași

București (MF) - Rezultate înregistrate în partidele dis
putate, miercuri, în manșa secundă a optimilor de finală 
ale ligii Campionilor:
(+) AC Milan - Celtic Glasgow 1-0, după prelungiri (în 
tur 0-0)
A marcat: Kaka *93
Arsenal Londra - (+) PSV Eindhoven 1-1 (în tur 0-1)
A marcat Alex '58 (autogol) / Alex '83
(+) Manchester United - OSC Lille 1 -0 (în tur 1 -0)
A marcat H. Larsson '72
(+) Bayern Munchen - Real Madrid 2-1 (în tur 2-3) 
Au marcat Makaay '1, Ludo *66 / Van Nisteriooy *83 
(penalty)
Echipele precedate de semnd (+) s-au calificate In sfer- 
tirie de finali ate compet^ieL
Tragerea la sorț «a ana lot, artttl te Atena.

Petroșani (MF) - Antre
norul echipei Jiul Petro
șani, Marin Tudorache, a 
declarat, ieri, că formația sa 
se va prezenta la meciul cu 
Poli Iași, deși LPF a decis 
ca partida să nu se joace 
dacă gruparea hunedoreană 
nu își va achita datoria față 
de clubul Universitatea Cra- 
iova. „Noi mergem înainte. 
Nimeni și nimic nu ne poate 
sta în cale să nu fim prezenți 
pe teren, apoi vom mai 
vedea”, a spus Tudorache.

Tehnicianul Jiului a mai 
afirmat că decizia LPF nu 
va afecta cu nimic moralul 
jucătorilor săi. „Sunt sigur 
că meciul se va juca, iar 
noi țintim doar victoria”, 
a precizat Tudorache.

Conform LPF, partida 
Poli Iași - Jiul Petroșani, 
contând pentru etapa a 
XXH-a a Ligii I, programată 
astăzi, de la ora 19.00, nu se 
va mai disputa, iar moldo
venii vor câștiga cu 3-0 la 
„masa verde”.

Cel mai 
rapid gol

București (MF) - Fotbalistul 
lui Bayern Munchen, Roy 
Makaay, a înscris, miercuri, 
în secunda 11 a partidei cu 
Real Madrid, scor 2-1, cel mai 
rapid gol din istoria Ligii 
Campionilor.

Makaay l-a devansat astfel, 
în topul celor mai rapide 
goluri din LC, pe Gilberto, de 
la Arsenal, care a Înscris în 
secunda 20.07 a meciului cu 
PSV Eindhoven, disputat la 25 
seutembrie 2002. Makaay (Fota: EH
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Vând ap. 2 camere (03)
■ c^at L rra Miorița, crxtuizâri 
să gaz. areț ITiir e. Tei. 223336. (T)

• la u:aitfeeM4 Deceoaleta; rtwmetfiar. 
S rs, >«ere a bdevart. contorizări complete, 
■ret 4UK euro. Ta. 0726710903. (Al)
• serodecomandate, S mp, etaj 3, zonă 
certraiă preț 42000 aro. Tel. 0740/210780. (Al)

• senidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet gresie, faianță, etaj 3, zona 
Dacia, preț 81000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796 (Al)

^aAMaraM, dec, centrală termică, gresie, 
^Bnță lavabil, parchet balcon închis, mobilă 

preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661.
(A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• zona Pieței, et.2, semidec, faianță gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

• Gojdu, arcuit centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)

• Zamfirerat et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

• bfewnilui, 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)

• cădit, 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 
intreținut. 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, fără modificări, preț 140.000 
ron negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095.

<V4)
<-«• 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. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, parter, zona Oraș Nou, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

■ fead, seridecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil tel 0254/613366 0788/040.490, 
0786158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, modificat, termopane, zena Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04) Cumpăr ap. 3 camere (06)

• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

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

• foarte urgent apartament 2 camere deco
mandate, în Deva, zonă 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)

• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță 
80 mp, etaj 2, Kogălniceanu, preț 148.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)

• zona Gojdu, etaj 2, 70 mp, balcon, parchet, 
contorizări complete, gresie, faianță interfon, 
preț 143.000 lei. Tel. 0726/710903. (Al)

• circuit, contorizări, etaj 2, zona Gojdu, preț 
155.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• urgent, zona I. Corvin, etaj 1, 2 băi, balcon, 
garaj, boxă, preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)

• urgent, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică, 
termopane, gresie, faianță 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)

• dec, hol central, gresie, faianță, CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat, 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)

• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)

• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• ofertă foarte bună zona școala. Gen. Nr. 6, etaj
1, contorizări, igienizat total, ocupabil imediat, 
preț 88.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• ar sufragerie și bucătărie modificate, centrală 
termică termopane, balcon, parchet, gresie, 
faianță amenajat și igienizat recent, zona 
Decebal, preț 160.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,232808 (A4)

• In blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu. preț negociabil, sau la schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 
0723/251498 0745/302200,232809. (A4)

• Brad, 2 băiet 1.2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366, 0736040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10).

• in Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, 135.000 ron până la 
230.000 ron, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535005. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță zona Uzo 
Balcan, preț 160.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418 (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)

• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2 preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/159608 206003. (A7)

• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)

• pe Catpați, 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)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă >n 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 CD

■ casă in Simeria, 95.000 euro, toate utilitățile, 
teren aferent 1026 mp; corp 1 - 4 camere; corp 2
- 2 camere, garaj. Tel. 0788/507819. (T)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, 3 camere mari, hol 
mare pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, apă 
gaz, canalizare, curte betonată preț82.000 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• P+l, sc 250 mp, 7 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, teren 1300 mp, preț 560.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (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 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)

• zona Călugăreai, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0786158483.  (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. 0254/613366, 
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. (A 10)

• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
■ Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• 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. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/168483. (A10)

• Brad, zona 8 curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
u/«vU40.4HU. U788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

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

• P+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 ((V26D2)

• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
• la 14 km de Deva 3 nivele, garaj, 800 mp teren, 
canalizare, apă gaz, curent preț 75000 euro. Tel. 
0722/564004 (Al)

Vând garsoniere (19)

• Orăștfe, Str. Pricazului, bl. 57, ap. 39, sc. 8 
etaj 4, 27 mp, acoperiș țiglă Tel. 0744/ 
981945.(4/6.03)

• semidec, balcon închis, termopan, convector, 
parchet gresie, faianță 32 mp Deva, preț 67.000 
lei, negociabil. T el. 0742/019418 (Al)

• semidec, etaj 3, ocupabilă imediat zona 
Eminescu, preț 68000 lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)

• o cameră baie, termopan, parchet faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg, tel. 074V1544O1,227542, seara. (A2)

• Sbneria, idlracenM 27 mp, balcon 
închis, ușă metalică proaspăt zugrăvită 
variante, apartament sau teren, preț 49.900 
lei. Tel. 0722/281322. (7/5.03)
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• dn, taeteâtte, baie, faianță, gresie, balcon, 
autorizări, zona M. Eminescu, preț 63X00 RON, 
teL 0741/15440L 227542, seara. (A2)

• am G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

• dna, parchat, bucătărie, bale, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

• dac, bucătăria, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)

• Dada, st 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, semidsa, parchet gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• urgent umldec, 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, 
0746/535095. (A4)

• zona Goldu, 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 
31.500 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
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• bi Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizăn, 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)

• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianța, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi,
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
r>7K6/15f 183 ■■

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• Intravilan bi Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671.(T)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcelă, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan 2 parcele a 3000 mp cu fs 20 m, 30 
m, zona Almașu Sec, preț 3 euro mp. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel, 0740/013971. (A2)

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

• urgent, grădină + construcție casă livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• imn Intravlan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bâreău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060.  (A3)

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

• 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)

• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt Investiție, construție 
casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită Ideală 
pentru Investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• 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 
negociabil, 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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lăngă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A101

Cumpăr teren (22)

• Shateren intravilan, la șosea, Deva sau împre- 
iurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică canalizare, apă gaz, curent, 
82.000 euro. Tel. 215212. (Al)

Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, 

cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 2, scoate la concurs pentru 
promovarea în funcții publice de conducere, în zilele de 12.04.2007 
(proba scrisă) ți 13.04.2007 (interviul), la sediul agenției, următoarele 
posturi:

1. Șef serviciu - Serviciul Programe de ocupare și programe 
deformare
2. Șef birou - Centrul de formare profesională Deva
3. Șef birou - Centrul de formare profesională Petroșani
4. Șef birou - Birou Contabilitate
5. Șef birou - Agenția Locală Deva - Punct de Lucru Orăștie
6. Șef birou - Agenția Locală Hunedoara - Punct de Lucru 
Hațeg
Gondfl pentru participarea la concurs:
• să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în dome
niul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice;

• să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

- să aibă minim 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice;
- să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fișa postului;

- să nu aibă în cazierul administrativ nici o sancțiune disciplinară 
neradiată.
fi•XVIF.j| va consta 1h două probe:
•12.04.2007 - ora 09,00 - proba scrisă;
13.04.2007-ora 12,00-Interviul;

Dosarele de înscriere la concursul de promovare într-o funcție 
publică de conducere se depun de către candidați la Agenția 
Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara până în 
data de 29.03.2007.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenției Județene pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara ți la nr. de telefon: 0254- 
21.61.51 sau 0254-21.70.48, int. 235,236.

(84195)

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

elemente de interior pentru industria auto 
/ Client: BMW

Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 
ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA ȘI LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe:
-minim 8 clase
-conștiinciozitate, seriozitate șl flexibilitate rapiditate ți calitate a muncii

Responsabilități:
- efectuarea de operații specifice, la standarde de taaltă calitate;
- îndeplinirea normei in unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordhw Iutei loară;
- munca în echipă ți orientarea spre client;

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN 
CV LA ADRESA: HUNEDOARA. B-DUL TRA1AN. NR. 19.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POANTA FIRMEI

TEL. «25472*7733 m B354/M3733
FAX. «ZSMBTrai san «3M74S372I

• Mmedoaro, *. Viorele, bL 5, suprafață 
100 mp, amenajat, apă gaz, centrală 
termică uși șl ferestre termopan, preț 
negodablLTel. 0744/561244. (14/533)

• Deva, 32 mp, parter, cu intrare din stradă 
amenajat, ocupabil Imediat, preț 28.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)

• ofer pontau închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
Ideal pt sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)

Vând alte imobile (27)

• hal* sl construcție parțial finalizată (lăngă 
RAR): vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, 
prelată cu schelet metalic, dimensiuni 60 mp, 
preț negociabil. Tel. 0723/514133,235570. CD
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

■ Inchhta garai ■ hală, 60 mp, Ideal 
pentru depozit sau alte activități, situat 
pe Str. Plevnel, Intersecție cu str. Grlvlța, 
Intrare șl Ieșire din șoseaua DN, vad 
foarte bun, preț 220 euro/lună, nego
ciabil. Tel. 0722/307325. (10/5.03)

• K Orton Comlmpex 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)

• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
mobilată complet, preț 100 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212.(Al)

3

OUEfl

SC TERMOGAZ COMPANY SA
Cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș,

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

sau superioare, vechime în domeniu 
și cunoștințe operare PC.

CXTff •crtsoarea de intenție let O 
pân* le data «h 12.03.2007.
Alte Informații la teL: 0744/388475,

5 <83334)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)

• garsonieră, (tec, 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=7C mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413.(A7)

• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)

• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)

• zona Micul Dallas, hală 5=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil 
producție, depozit, preț 5 euro/mp, tel. 
0745/164633,206003. (A7)

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

• zona Pefrom, str. Horea, s=7C mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)

• ama Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003.230324. (A7)

Imobile schimb (30)

• ganonteră, confort l.zonaTeatro Hunedoara, 
cu apartament 2 ■ 3 camere, exclus Micro 5/2,6, 
7, ofer diferență. Tel. 0726/219741,0726/042363. 
CD

Camioane, remorci (39)

• vând autocpadal* furgon Izoterm frig 
DAF Euro 3, af 2004, capacitate 25 tone, 
sarcină utilă 124 tone, stare perfectă, 
licență transport Internațional, preț nego- 
dabll Tel. 0744/561244 (14/5.03)

FIRMĂ DE DISTRIBUȚIE 
angajează:

•GESTIONAR 
•ȘOFER DISTRIBUȚIE

Persoanele mte sate, cu domiciliul în DEVA și experiență de minim 
un an în domeniu sunt rugate să trimită un CV la fax: 
0254/231.068, email: monicotnlli@zappmob3e.ro

(81461)

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare

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 
COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE

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

Uman
Grupurile țintă:

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

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

Pentru mai multe Informații despre relațiile dintre România g 
ți Uniunea Europeană, vizitează:

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)

• vând 2 roți complete cu jante și camere de 
16,9/30, pentru ifron, tractor, stare perfectă, și 2 
cauciucuri noi de 900/20, preț avantajos. Tel. 
0743/693527,0742/966323. (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 urgent mobilă bucătărie, albă, mască 
chiuvetă, lemn masiv, servantă mahon, birou 
mobilă hol, bibliotecă copii, lustră, mochetă. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. CD

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând ncN și, compleuri de searț țp a 
sbrfi, modele modeme, măsuri 42 1 46. 
218084 0722/586808,0724/643045. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând distanțierl pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (D

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, cadă fontă, centrală Bosch tiraj normal. 
Tel. 0746/053955. (T)

• vând uigent aragaz, combină frigorifică, mașină 
automată, calculator, combină muzicală, mașină îl 
de cusut electricăSinger, mașină de cusut Monica, I 
chitară, tocuri duble cu geamuri; 218084 
0722/586808,0724/643045. (T)

GUVERNUL ROMÂNIEI

GS
Ministerul Muncii, Solidarității 

Sociale ți Familiei

wwvd infoeuropa ro

mailto:stamprod@rdslink.ro
mailto:monicotnlli@zappmob3e.ro


vineri, 9 martie 2007

Decese (75) Comemorări (76)

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 ELENA
Înmormântarea va avea loc vineri 9 martie, ora 13, la 
Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu din Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

(1/7.03) 

Soția Olga și fiica Anita Maria anunță cu durere 
nemărginită în suflete dispariția după o îndelungată 
și grea suferință a celui care a fost

JURCA MARCEL CRISTIAN
soț și tată iubitor, în vârstă de 40 de ani. Corpul neîn
suflețit se află depus la capela Cimitirului Romano- 
Catolic din Deva, str. M. Eminescu. înmormântarea va 
avea loc sâmbătă 10 martie, ora 13.

Vei rămâne mereu în inimile noastre

(3/8.03)

Cu sufletul frânt de durere, părinții Adam și Lucreția 
se despart prematur de unicul și dragul lor fiu

JURCA MARCEL CRISTIAN

Au trecut 30 de ani de când scumpa noastră
ATENA

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 nuro
rile Neli și Gabi anunță oficierea unei slujbe de 
pomenire, sâmbătă 10 martie, ora 17,30, la Biserica 
Buna Vestire din Deva.

Cu adâncă durere în suflet familiile Achim, Josan, 
Nasta și Nicșa anunță trecerea în neființă a scumpei 
lor mamă și bunică

CIOARĂ LUCREȚIA
în vârstă de 81 ani.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Nu te vom uita niciodată.

(2/8.03)

răpus după o lungă suferință de o boală necruțătoare.
Inimile noastre te vor plânge mereu

Un ultim și pios omagiu la dispariția prematură dintre 
noi a celui care a fost un bun coleg și prieten

JURCA MARCEL CRISTIAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

Dumnezeu să-l odihnească în pace. 
Colegii de birou - Secția Litigii de muncă și 

Asigurări Sociale din cadrul Tribunalului Hunedoara

(3/6.03)

Prietenii Naidin Cristian și Gilda sunt alături de 
familia îndoliată a celui plecat prematur dintre noi, 
un om deosebit, un adevărat prieten, judecător

judecător JURCA MARCEL
în vârstă de 40 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
Vei rămâne veșnic în amintirea noastră.

(3/8.03)

(1/8.03)

Regretăm din tot sufletul dispariția prematură dintre 
noi a scumpului nostru ginere, cumnat și nepot

JURCA MARCEL CRISTIAN
Te vom păstra mereu în sufletele noastre 

Familia Kiszely Iosif

Cu nemărginită durere anunțăm că în 
12 martie se va împlini un an de când 
ani condus-o pe ultimul drum pe cea 
care a fost profesoară, colegă și 
prietenă la școală, fiică și mamă în 
familie

CARMEN - ELENA 
GRIBINCEA

Parastasul de pomenire va avea loc la 
Cimitirul Eminescu, sâmbătă 10 mar
tie, ora 12.
Te vom păstra mereu în amintirea 

noastră.
Colectivul Colegiului Național 

Sportiv „Cetate” Deva

A dispărut un suflet inocent. Am pierdut un prieten. 
Suntem încremeniți în consternarea dureroasă prodjyh 

ir să de acest mult prea grăbit sfârșit al celui care â fbst
JURCA MARCEL

Condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească. 
Familia Sălăgean Adrian

A plecat pentru totdeauna de lângă noi un prieten cu o 
j. iqjnaă de aur ei.un suflet,minunat

JURCA MARCEL CRISTIAN
Suntem alături in suferință de familia îndoliată. 
Familiile Baltaru, Chioreanu, Istrate, Dragomir, Lazea

(5/8.03)

WEGATECH
ANGAJEAZĂ

tânăr absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru a-lcalifica ih meseria de

TEHNICIAN SERVICE
CERINȚE:

Studiile tehniceșidoiniciliulîn DEVA constituie auntaje. §

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

plină dezvoltare;
Pachet de beneficii motivam și în acord cu performanțele realizate.

PcrsoiHBie care îndeplinesc cerințele de mai sus si doresc șâ-și depikci candidatura penau postul 
scos la Mictirs sini rujate să trimită pare: cel târziu îs lfl®/2!Ki; CV-rfcu fepfc șt scrisoarea de 
iatenlie în care sine menționeze postul solicitat Ipriapoștâ. bx-stu e-uuilî te:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, fax: 0254.206.291 
Persoana de contact - Victor Rafaila- mobil: 0726/766.295;

email: victor.rafaila@quasar.ro

United Pan-Europe Communications, lider european 
în industria de telecomunicații în bandă largă furnizând 

servicii de informare, comunicare și divertisment 
Angajează

- gestionarea bazei de date dlențl și a altor 
informații despre sen&Bte UK
- capacitatea de a deMMfelațl de ea&ete cu

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

-------------- ----------- ------------------------------/—

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

• vând vacă de rasă Bălțata românească, vârsta
9 ani, foarte productivă, peste 25 litri lapte/zi. 
Tel. 0744/605251. (T)

Altele (61)

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

Mulțumiri (68)

• Mulțumesc întregului colectiv al Secției Dializă 
care muncește cu mult profesionalism: dr. 
Rusnac, Palamar M., Suciu A, doamnelor asis
tente și infirmiere, domnilor - conducători auto 
pentru că m-au ajutat în clipele grele de boală 
Toți sunt cu suflet mare. Tot respectul. Le 
mulțumesc. Pacienta Stefania Faghi. (4/8.03)

7 abilități de lucra cu calculatului
- preocupat di dezvoltarea abilităților și cunoș-

> tințelor sale profesionale
* - cunoștința din domeniile: Internet, Microsoft 

Office

Prestări servicii (72)

• efectuez lucrări în domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

• efectuez maial reflexoterapeutic pentru 
pareze, coxartroză, circulație sanguină in
somnii, nevralgii, digestie, tiroidă, rinichi, 
spondiloză stres. Tel. 0722/262712.

• Armă de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad în fiecare joi. Tel. 
0740/302283.(78296)

• mamă a 2 copii, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

• 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 dotau, la 10 km de Deva, se asigură 
casă cu toate dotările plus salariu atractiv. 
Tel. 0721/338924.(8/603)

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

• producător de flori caut colaboratori din zona 
rurală și urbană pentru desfacere la domiciliu, 
în târguri sau magazine. Informații la tel. 
0744/577942.(81022)

• societate comercială angajează contabil, în 
Deva, salariu atractiv. CV-urile se transmit pe fax 
nr. 0254/221424. (5/6.03)

LEGENDĂ AGENȚII IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A10 - Liliacul Multicom

Se împlinesc 6 luni de la trecerea 
prematură în neființă a celei care a 
fost o soție, mamă, bunică, fiică, 
soră, cumnată, verișoară și cuscră, 
devotată și iubitoare

CRUCERU MARIA
Parastasul de pomenire va avea loc 
în data de 10 martie 2007, la Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului” din 
municipiul Orăștie.

Familia îndoliată și tristă

(13/6.03)

Cu aceeași durere amintim trecerea unui an de la 
despărțirea de

VIOREL SAV
care a fost un bun soț, tată și bunic iubitor. Parastasul 
și slujba de pomenire vor avea loc sâmbătă 10 martie, 
la Biserica de pe str. Dorobanți, Deva.

Cu drag ne amintim de tatăl nostru,

(6/8.03)

prof. GROZA PETRU
de la a cărui dispariție se împlinesc 14 ani, in data de 
11 martie.

Te vom păstra mereu în inimile noastre.
Fiii Bebi și Pupa

(2/7.03)

mailto:victor.rafaila@quasar.ro
http://www.expertjob.ro
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• Două tabere. în timp ce redactorul-șef 
al ediției indoneziene a Playboy este jude
cat pentru atentat la pudoare, populația 
din Indonezia s-a împărțit în două tabere, 
fundamentaliștii musulmani care cer 
pedeapsa cu închisoarea pentru acesta și 
cei care apără libertatea de exprimare.,

Madonna, acuzată de presă
Los Angeles (MF) - Cântăreața americană 

Madonna (48 ani) a stârnit din nou contro
verse după ce paparazzi au fotografiat-o în 
timp ce-și transporta cu mașina fiul adoptiv, 
în vârstă de 17 luni, fără ca acesta să fie 
asigurat cu centura de siguranță. Cântăreața 
și soțul acesteia, regizorul Guy Ritchie, și-au 
luat copiii în mașină după ce au plecat de la 
centrul Cabala din Los Angeles, dar 
bebelușul David nu era așezat în scaunul 
special și nu era asigurat cu centura de si
guranță. Copilul a stat așezat pe genunchii 
Madonnei, potrivit publicației Us Weekly. în 
ziua următoare, Madonna a sfi'dat iar re
gulile de circulație, transportându-1 de data 
aceasta cu mașina pe fiul său mai mare, 
Rocco, în vârstă de șase ani, fără ca acesta 
să fie asigurat cu centura de siguranță.

Tort S-a deschis ieri, 
la Pasay City (Filipine), .

I expoziția patiserilor.
(Foto: EPA) |

Milionarii loteriei americane

0 sută de noi 
gene

Washington (MF) - O 
sută de noi gene respon
sabile de producerea 
cancerului au fost desco
perite de o echipă de 
cercetători în cadrul 
celui mai amplu proiect 
internațional pe această 
temă, realizat în Statele 
Unite. Studiul repre
zintă piatra de temelie a 
celui mai amplu proiect 
de cercetare care do
rește să stabilească e- 
ventualele asocieri între 
mutațiile genelor și 
apariția tumorilor speci
fice numeroaselor tipuri 
de cancer.

Prietenii
Londra (MF) - Femeile 

au tendința de a lega 
prietenii mai adânci și 
mai longevive decât 
bărbații, care obișnuiesc 
să-și facă prieteni „la o 
bere” sau un meci de 
fotbal, este concluzia 
unui studiu realizat de o 
echipă de cercetători 
britanici.

Lisa Nowak
(Foto: EPA)

Concedi
ată de 
NAȘA

■ S-a câștigat cel mai 
mare pot la loterie din 
lume, 390 de milioane 
de dolari.

New York (MF) - Cel puțin 
două persoane din Statele 
Unite vor împărți 390 de mi
lioane de dolari, suma pusă în 
joc de Loteria americană în 
cursul acestei săptămâni, ce 
constituie cel mai mare câștig 
adunat vreodată la loto în 
întreaga lume. Recordul prece
dent a fost stabilit anul trecut,

Washington (MF) - 
NAȘA a decis ca una 
dintre cunoscutele sale 
astronaute care au 
participat la misiunile 
pe ISS, Lisa Ncwvak, 
care a fost ah pală, la 
începutul lunii februa
rie, de tentativă de 
asasinat asupra unei 
femei, din motive de 
gelozie, sa fie concedi
ată. NAȘA a indicat că 
a luat această decizie 
pentru că „nu dispune 
de mijloacele adminis
trative necesare rezoF 
varii într-un mod co
rect a acuzațiilor care i 
s-au adus lui Nowak". 
Lisa Nowak a putut 
însă, să-și păstreze 
funcțiile militare.

Ed Nabors (Foto: FAN)

Lily-Rose este grav bolnavă

Primul pui Cercetătorii thailandezi 
j din Lampang se mândresc cu primul 
j pui de elefant născut ca urmare a 
i inseminării artificiale. (Foto: epa)

■ Fiica de 7 ani a lui 
Johnny Depp este inter
nată de nouă zile într-un 
spital din Regatul Unit.

Londra (MF) - Fiica actoru
lui Johnny Depp și a cân
tăreței Vanessa Paradis, Lily- 
Rose, este internată de nouă 
zile într-un spital , din Marea 
Britanie, fiind foarte grav bol
navă, au indicat surse din 
partea instituției medicale. 
Starul din „Pirații din Cara- 
ibe”, în vârstă de 43 de ani, și 
partenera sa Vanessa Paradis 
sunt extrem de îngrijorați și 
aproape nu au părăsit deloc 
salonul în care este internată 
fetița.

„Personalul l-a recunoscut 
imediat după ce a intrat pe

Supărați pe Yahoo! China
Beijing (MF) - Giganții industriei muzicale, 

printre care se numără Wamer Music, EMI 
și Sony BMG Music, au depus .o plângere co
mună împotriva versiunii în limba chineză a 
site-ului Yahoo! acuzându-1 că propune 
link-uri pentru descărcare ilegală de muzică, 
în frunte cu Federația internațională a indus
triei fonografice (IFPI), 11 companii din 
industria muzicală reclamă despăgubiri de 5,5 
milioane de yuani (710)000 de dolari) site-ului 
de intemet Yahoo! China, filială a companiei 
chineze Alibaba. Un purtător de cuvânt din 
partea Alibaba a declarat pentru China Daily 
că Yahoo China! nu poate fi făcut responsabil 
de conținutul site-urilor propuse de motorul 
de căutare. în noiembrie, primul motor de 
căutare chinez. Baidu. a câștigat un proces 
similar care l-a fost intentat de IFPL

Genesis (Foto: EPA)

animalelor au partici
pat, la Moscova, la o 
demonstrație împotriva 
testelor pe animale pen
tru produse cosmetice.

(Foto: EPA)

Palat regal ieftin
Oslo (MF) - Palatul familiei 

regale din Norvegia a fost scos 
la vânzare pe eBay, site-ul spe
cializat în licitații pe internet, 
la prețul de un dolar, iar ofer
tele de cumpărare au ajuns la 
aproape 100 de milioane de 
dolari înainte ca anunțul să fie 
retras de pe pagina web. „Ief
tin ca braga! Palatul tinerei 
monarhii -102 ani - este pus în 
vânzare. în acest moment, 
castelul este în Norvegia, dar 
poate fi mutat în orice altă țară 
în orice moment”, indica 
anunțul, al cărui autor nu a 
fost identificat.

„Regele și regina nu sunt 
incluși în preț, dar sunt sigur 
că vor pleca cu Palatul regal”, 
indica anunțul. Anunțul de 
vânzare a fost însoțit de o 
fotografie a clădirii galbene.

când opt muncitori au împărțit 
365 de milioane de dolari. Unul 
dintre câștigătorii noii sume 
record, Ed Nabors, un șofer de 
tir din statul Georgia, a 
anunțat că se va dedica pasiu
nii sale, pescuitul. Suma a fost 
strânsă după ce, la ultimele 15 
extrageri, nu a existat nici un 
câștigător pentru potul cel 
mare. Probabilitatea de a ghi
ci cele șase numere corecte a 
fost de 1 la 176 de milioane.

Un alt mare câștigător va fi 
Trezoreria americană care va 
recupera 130 de, milioane de 
dolari din câștig, taxa pe 
vânzările de bilete de loterie, 
în plus, unul dintre cei doi 
.mari câștigători va fi obligat să 
achite impozite de mai multe 
milioane de dolari, potrivit 
legii statului în care locuiește, 
în timp ce celălalt, originar din 
New Jersey, va fi scutit de 
impozit 

Johnny Depp se roagă pentru fetița lui (Foto: epa)

ușă. Nu a cerut favoruri spe
ciale. dar a dorit ceea ce este 
mai bun pentru copilul său, ca

Genesis va pleca în turneu
New York (MF) - Membrii 

grupului britanic Genesis, 
care au anunțat în 2006, la 15 
ani de la destrămarea trupei, 
că se vor reuni, vor pleca, în 
septembrie, în turneu în 
America de Nord, după ce vor 
susține o serie de concerte în 
20 de orașe europene.

Turneul din America de 
Nord va debuta la Toronto, în 
Canada, și se va încheia la 
Los Angeles, în Statele Unite.

1230613 este născută 
in zodia Capricorn, îi plac 
muzica, danșul modem și 
literatura.

orice părinte. Trece printr-o 
perioadă dificilă, dar stă aco
lo (în salon n.r.) de dragul fii

Mike Rutherford și Tony 
Banks, doi dintre membrii 
fondatori ai grupului Genesis, 
creat în 1966, s-au asociat cu 
Phil Collins, care s-a alăturat 
grupului în 1970 ca toboșar.

Partea europeană a turneu
lui de revenire va debuta pe 
11 iunie 2007 la Helsinki, în 
Finlanda. „O facem de plă
cere”, a indicat Tony Banks, 
asigurând că nu este vorba de 
bani. 

cei și familiei lui, rugându-se 
să se facă bine”, *a indicat o 
sursă din spital. Johnny a 
folosit o ușă de acces pentru 
personalul spitalului, pentru a 
nu atrage atenția. Cotidianul 
Mirror spune că detaliile 
despre boala și starea sănătății 
lui Lily-Rose nu vor fi date 
publicității, pentru a nu 
încălca intimitatea familiei.

Johnny este un tată dedicat 
și a vorbit deseori despre tur
nura pozitivă pe care a luat-o 
viața sa după ce s-au născut 
copiii săi, Lily-Rose, în vârstă 
de șapte ani, și John Jack, în 
vârstă de patru ani: „Sunt cel 
mai grozav lucru care mi s-a 
întâmplat vreodată în viață. 
Nu am crezut niciodată că aș 
putea simți 6 dragoste atât de 
profundă”.

Activiști ai centrului
Vita pentru drepturile


