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Cerul va fi temporar noros.

Dimineața La prânz Seara

S-a găsit a șasea brățară!
Sporuri în 
învățământ

Deva (C.B.) - Sporu
rile acordate directorilor
unităților de învăță
mânt, dar și cele ale de
canilor și rectorilor din 
sistemul universitar ar
putea crește cu până la 
15%, conform proiectu
lui privind Statutul ca
drelor didactice. Șefii de 
catedră și șefii comisi
ilor dirigintilor ar primi 
și ei o indemnizație cu
prinsă între 5 și 10%.

Caravana 
Retezatului 

ițț’ Deva (S.B.) - O cara
vană cu totul inedită se 
va deplasa prin tară pen
tru a face cunoscute fru
musețile Retezatului. în
cepând cu 12 martie, ca
ravana va urma cinci 
trasee lungi în Transil
vania, Banat, Crișana și 
Maramureș și mai multe 
trasee scurte prin județ. 
Inițiativa aparține biolo
gilor Călin Hodor și 
Sergiu Mihut de la 
APNR. /p.5

Viorel Chiș-Șerban

Nu sunt re
cuperatori 
Deva (C.P.) - Mai 
mulți hunedoreni s- 
au prezentat în ulti
ma vreme la Oficiul 
Județean pentru Pro
tecția Consumatoru
lui pentru a fi ajutați 
să-și recupereze 
sumele de bani date 
cu titlul de împrumut 
&tt8r persoane, ne-a 
declarat Viorel Chiș- 
Șerban, directorul 
instituției. Aceștia 
dăduseră bani, și nu 
puțini, fără să-și fi 
luat vreo asigurare că 
le vor fi retumați vre
odată. Directorul 
OPC Hunedoara a 
menționat că 
instituția nu poate 
lua nicio măsură în 
astfel de situații, pen
tru a-i ajuta pe 
păgubiți, /p.5

Emigrant în Spania
Deva (T.S.) - După o experiență de opt

luni in Spania, Ioan Boldor din Deva s-a 
întors acasă dezamăgit. E adevărat că se

descurca bine acolo cu banii 
câștigați la spanioli, însă 
nu reușea să strângă sufi
cient pentru a-și cumpăra 
un apartament acasă la 
Deva. A muncit în con

strucții și a cunoscut 
zeci de hunedoreni 
care muncesc în 
Spania, /p.5
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Construcții

Creșteri salariale pe 2007
Pentru an ui în curs. Construcțiile, Sănătatea, învățământul 
ș: Inausiria Auto sunt în topul aeșterilar salariate. \
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■ Procurorul care in
strumentează dosarul a 
anunțat că a mai apărut 
o brățară.

Deva (T.S.) - în cadrul pro
cesului care a avut loc ieri la 
Tribunalul Hunedoara, în do
sarul cunoscut sub numele de

„Aurul dacilor”, procurorul 
Adrian Sava, de la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hune
doara, a declarat că a fost 
descoperită a șasea brățară 
dacică. Potrivit acestuia, bră
țara care cântărește 682,4 
grame și are un diametru de 
11,8 cm a fost găsită într-o 
galerie de artă din New York.

Adrian Sava a prezentat in
stanței fotografii ale acestei 
brățări și a mai precizat că 
Guvernul României face de
mersurile necesare pentru ca 
ea să fie adusă în țară. 
„Brățara este confecționată 
din aur de 22 carate, are în 
componență 93% aur, 5,9% 
argint și 0,82% cupru. Brățara

a fost expertizată în SUA iar 
concluziile arată că aceasta 
este de proveniență tracică. 
Este același model, cu cinci 
spirale. La capete are același 
motiv, cu capetele de șarpe. 
Motivele florale de pe aceasta 
seamănă cu cele cinci brățări 
dacice prezentate în proces în 
luna februarie” a spus Sava.

A venit primăvara! Pro
fitând de zilele însorite 
ale începutului de 
primăvară, devenii au 
ieșit, cu mic cu mare, 
în parcurile din munici
piul reședință de județ.

(Foto: Traian Mânu)
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Un nou scandal la teatru
■ Angajații Teatrului 
Deva sunt împotriva 
unui candidat pentru 
postul de director.

Deva (I.J.) - Angajații Tea
trului Deva apreciază concur
sul pentru postul de director 
(rămas vacant în urma demi
siei lui Turi Zoltan) aranjat. 
Mai ales că, spun ei, este evi
dent că jocurile sunt făcute

fiindcă au existat atât de 
multe dispute pentru acceptul 
altor două dosare de candi
datură. „Deși primarul Mircia 
Muntean mi-a promis mier
curi că dosarul meu va fi 
acceptat, ieri, acesta a fost 
respins de către directoarea 
economică a primăriei, Viori
ca Brănețiu. Se dorește ca 
director al Teatrului să fie 
Nicodim Ungureanu, omul cu 
susținere la primărie. în cazul

meu, s-a încălcat de mai multe 
ori legea care spune că orice 
dosar se depune cu 7 zile 
înainte de data stabilită de 
concurs. Termenul stabilit în 
ședință de consiliu local a fost 
modificat pentru data de 12 
martie și nu 15, cum era ini
țial, fără să fiu anunțat. Nu 
există nici un act în acest 
sens, iar comisia nu a fost va
lidată de Prefectură”, susține 
Radu Olăreanu, candidat, /p.3

Fără balet!
Deva (S.B.) - Specta

colul de balet ce urma să 
se deruleze azi, la ora 
19.00, la Casa de Cultură 
din Deva, a fost anulat. 
Cei care au cumpărat 
bilete vor primi banii 
înapoi la casieria Casei 
de Cultură, între orele 11- 
13 și 17-19. Motivul amâ
nării spectacolului este 
costul neacoperit din 
vânzarea biletelor.

Serviciu de asistență extins
■ Dintre cei 71.257 de 
locuitori ai municipiului 
Hunedoara, peste 
17.000 sunt pensionari.

Hunedoara (I.D.) - Proporția 
de 24% este mult mai mare 
decât media pe țară și nece
sită măsuri speciale prin care 
să se vină în ajutorul acestei 
categorii de vârstă. încă din 
2002, în Hunedoara a fost pus 
în aplicare un program care 
vizează asistența socială la 
domiciliu. Prin parteneriatul

încheiat cu Spitalul Municipal 
„Alexandru Simionescu” și cu 
Primăria Hunedoara este în 
curs de organizare o Unitate 
Medico-Socială în care să se 
ofere asistență medicală, 
supraveghere, îngrijire, trata
ment și recuperare persoa
nelor care suferă de boli cro
nice. Unitatea, care va avea în 
final 120 de paturi, se află în 
subordinea CL Hunedoara și 
a fost înființată la propunerea 
Primăriei, cu avizul Minis
terelor Sănătății și Adminis
trației și Internelor. /p3

Concursul 
integrame desfă
șurat pe parcur
sul lunii februa
rie a luat sfârșit, 
în urma extra
gerii, dna
Maria din Deva 
a câștigat cei 50 
ron, jucându-se 
corect cu multi
tudinea de 
cuvinte încru
cișate. 
Felicitări!

(Foto: M.
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• Șef nou la CPT. Noul președinte al Co
mitetului European pentru Prevenirea Tor
turii (CPT) din Consiliul Europei este Mau
ro Palma, specialist Italian în domeniul în
chisorilor, informează un comunicat oficial 
al CoE. Renate Kicker, profesor austriac de 
drept internațional public, este noul prim- 
vicepreședinte al CPT șl îl înlocuiește pe Pal
ma, care deținuse anterior această funcție.

Reia ideea amânării alegerilor

Propunere 
democrată

Washington (MF) - 
Democrații, care dețin 
majoritatea in Congre
sul american, au pro
pus, joi, retragerea tru
pelor desfășurate in Irak 
până cel mai târziu in 
2008, dar Casa Albă a a- 
nunțat că președintele 
va utiliza dreptul de ve
to pentru a bloca aceas
tă propunere. Democra
ții au propus retragerea 
trupelor desfășurate în 
Irak până la 31 martie 
2008, cu șase luni înain
tea termenului limită 
propus cu doar câteva 
ore înainte de Camera 
Reprezentanților.

Merkel, 
victorioasă

Bruxelles (MF) - Can
celarul german Angela 
Merkel, a cărei țară asi
gură președinția UE, a 
declarat, joi seară, că a 
obținut acordul tuturor 
celor 27 de state mem
bre pentru a finaliza re
dactarea declarației care 
va fi adoptată cu ocazia 
celei de-a 50-a aniversări 
a Tratatului de la Rd . 
„Cred că putem începe 
munca pe baze solide. 
Avem mână liberă pen
tru a ne con
tinua 
munca”, 
a de
clarat 
cancela
rul.

George W. Bush
(Foto: EPA)

■ Tăriceanu a reiterat că 
alegerile PE nu pot fi 
organizate pe fondul 
altor dezbateri interne.

Bruxelles (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu, a- 
fLat la Bruxelles, a reluat, ieri, 
ideea importanței alegerilor 
pentru Parlamentul Euro
pean, arătând că un astfel de 
scrutin nu poate fi organizat 
pe fondul unor dezbateri in
terne pe alte teme majore.

El a precizat că a discutat 
cu liberalii europeni și euro- 
parlamentarii români și de
spre situația internă din Ro

mânia.
Liderul ALDE, Graham

Watson, a declarat, joi, pen-

Alegerile pentru 
Parlamentul Euro
pean nu ae pot 
desfășura într-un 
climat perturbat 
de teme majore de 
conflict intern.
Premierul TAricianu

tru MEDIAFAX că premierul 
Tăriceanu l-a informat pe li
beralii europeni că ia în cal
cul posibilitatea amânării ale
gerilor PE pentru toamnă, din

cauza unei „situații interne 
deosebite”, apreciind că mă
sura ar fi o „decizie înțeleap
tă”.

„înțeleg că primul-mlnistru 
a spus că analizează posibili
tatea amânării acestor alegeri 
pentru la toamnă, din cauza 
unei situații interne deosebi
te. Cred că este o decizie în
țeleaptă pentru că nu este bi
ne ca această temă să se su
prapună cu alte subiecte”, a 
spus Watson, liderul Alianței 
Liberalilor și Democraților 
(ALDE) din Parlamentul Eu
ropean.

El a apreciat că o eventua
lă amânare a alegerilor pen

tru PE nu ar afecta imaginea 
României în relația cu Uniu
nea Europeană, deoarece gru
pul parlamentar românesc își 
Îndeplinește sarcinile în mod 
pozitiv, și a arătat că o țarâU| 
nu trebuie să se concentrezi 
pe dezbateri interne intense 
în același timp cu campania 
asupra alegerilor pentru Par
lamentul European.

Watson a amintit că Româ
nia și Bulgaria trebuie să or
ganizeze aceste alegeri până 
la sfârșitul anului.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu s-a aflat, joi și ieri, 
la Bruxelles, cu ocazia reuni
unii Consiliului European.

Relația UE-SUA, la Bruxelles

Primit cu 
proteste 
Sao Paolo (MF) - 
Președintele ameri
can George W. 
Bush a sosit, joi, în 
Brazilia, în cadrul 
unui turneu în 
America Latină, dar 
vizita liderului de la 
Casa Albă a fost 
precedată de un 
val de proteste. Cir
ca 200 de manifes- 
tanți din cadrul 
unei organizații 
braziliene de 
extremă stânga au 
lansat mai multe 
proiectile asupra 
consulatului 
Statelor Unite la 
Sao Paolo, pentru a 
protesta față de 
vizita președintelui 
SUA. Manifestanții, 
care susțineau că 
sunt membri ai Par
tidului Socialism și 
Libertate (PSOL), au 
aruncat pietre, frag
mente de fier și 
lemn, precum și 
cutii cu vopsea 
roșie în direcția 
consulatului ameri
can. Manifestanții 
s-au dispersat la 
venirea poliției.

■ Traian Băsescu, sa
tisfăcut că la Bruxelles 
s-au stabilit prioritățile 
relației UE-SUA.

Bruxelles (MF) ■ Președin
tele Traian Băsescu s-a arătat 
satisfăcut de faptul că, ieri, la 
Bruxelles, Consiliul European 
a stabilit în documentul adop
tat prioritățile relației Uniu
nii Europene cu SUA.

El a susținut, împreună cu 
premierul Călin Popescu Tă
riceanu, o declarație de presă 
la finalul lucrărilor Consiliu
lui, precizând cu satisfacție că 
unul dintre subiectele în dis
cuție între șefii de stat și de 
Guvern s-a referit la priori
tățile relației Uniunii Europe
ne cu Statele Unite ale Ameri- 
cii.

„Fiecare om are slăbiciu
nile lui. Aș aduce aminte 
abordările cum că președin
tele are ceva cu SUA și că din 
cauza asta n-o să intrăm în 
UE. E, iată că astăzi se stabi
lesc prioritățile relației Uniu
nii Europene cu SUA”, a spus 
Băsescu.
Poziție justă

Conform șefului statului, 
acest fapt confirmă justețea 
poziției pe care România a 
susținut-o în repetate rânduri 
conform căreia Statele Unite 
au nevoie de Uniunea Euro
peană la fel cum Uniunea Eu
ropeană are nevoie de Statele 
Unite.

Băsescu a menționat că la 
Consiliul European s-a stabi
lit în documentul final adop
tat necesitatea realizării unui

acord de cercetare UE-SUA 
privind schimbul de tehnolo
gie și de informații științifice, 
astfel încât evoluțiile viitoare 
în tandem să fie pozitive.

Un alt element legat de re
lația SUA-UE adoptat la Brux
elles și menționat de Băses
cu este îmbunătățirea conver
genței în ceea ce privește re
glementarea.

Băsescu a explicat la ce se 
referă dând un exemplu: in
dustria auto.

El a amintit că există stan
darde diferite în Statele Unite 
în Uniunea Europeană în 
industria auto și a mențion
at că o propunere adoptată la 
Bruxelles se referă la găsirea 
de soluții pentru apropierea 
standardelor între Uniunea 
Europeană și Statele Unite ale 
Americii.

Marko Bela 
acuză

Cluj-Napoca (MF) - 
Președintele Uniunii De
mocrate a Maghiarilor 
din România, Marko Be
la, a acuzat clasa politi
că din România că este 
incapabilă să stabilească 
care sunt prioritățile 
reale ale țării, transmite 
corespondentul MEDIA
FAX.

„Fiecare are propriile 
sale priorități. Guver
nul, Președinția, Paria- { 
mentul, fiecare vedem 
altfel, nu viitorul, ci lu
nile care urmează. Acest 
lucru demonstrează că 
ne aflăm într-o criză po
litică”, a declarat preșe
dintele UDMR, ieri, în- 
tr-o conferință de presă.

Rusia acuză SUA de 
încălcarea drepturilor omului

Merg mai departe
Atena (MF) - Studenții greci au promis că 

vor continua protestele față de noua lege de 
reformare a învățământului superior, după 
ce zece persoane au fost rănite în ciocnirile 
de joi cu forțele de ordine.

Tinerii nemulțumiți au aruncat cu pietre 
și sticle incendiare spre efectivele poliției, 
care a ripostat cu gaze lacrimogene și a are
stat 61 de protestatari.

Persoanele arestate vor fi aduse vineri în 
fața procurorilor, deși sindicatele profesori
lor acuză poliția de utilizarea forței exce
sive.

„A fost un atac brutal și un mesaj din 
partea statului că va dispersa orice demon
strație și că trebuie să stăm acasă”, a 
declarat Grigoris Kalomiris, liderul sindi
catelor profesorilor.

în cursul demonstrațiilor, tinerii au spart 
vitrinele magazinelor, au distrus bancomate, 
au produs avarii hotelului de lux Marea 
Britanie și au incendiat un post de 
supraveghere din fața palatului prezidențial.

Poliția susține că la demonstrațiile ilegale 
au participat 8.000 de studenți și profesori, 
nemulțumiți de noua lege a învățământului 
superior.

Opoziția socialistă a cerut demisia mi
nistrului Ordinii Publice, Biron Polidoras.
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Cuvântul liber 
este audltat de 

ă-Tfout Român de 
a Trasor.

Moscova (MF) - Moscova a 
reacționat vehement, ieri, la 
raportul Statelor Unite care 
critica situația drepturilor o- 
mului în Rusia, acuzând Wa
shingtonul eă limitează liber
tățile propriilor cetățeni și că 
tolerează abuzurile din Irak 
și Afganistan. „Washingtonul 
practică o politică duplicitară 
în acest domeniu, în funcție 
de interesele pe care le are fa
ță de un stat sau altul”, a de
clarat Mihail Kaminin, purtă
torul de cuvânt al Ministeru
lui rus de Externe.

„Situația este relevantă 
pentru ce se întâmplă în pre
zent în Irak, Afganistan și la

baza militară Guantanamo 
Bay”, a subliniat oficialul rus. 

„SUA limitează libertățile 
în propria țară, se amestecă 
în viața privată a cetățenilor, 
cenzurează presa și trimit mi
nori pe scaunul electric”, acu
ză Kaminin. „Rusia este des
chisă dialogului pe tema drep
turilor omului, dar politizarea 
acestei chestiuni nu contribu
ie la soluționarea probleme
lor”, a încheiat el.

într-un raport al Departa
mentului de Stat american pe 
tema drepturilor omului, Ru
sia este acuzată de centraliza
rea exagerată a puterii și de 
limitarea libertăților civice.

Contra zidului Zeci de femei israeliene și pales
tiniene au protestat ieri la un punct de control din 
Kalandia, la sud de Ramallah, împotriva zidului de 
securitate pe care armata israeliană îl ridică în Fâșia 
Gaza. (Foto: EPA)

Alianța Nord-Atlantică va rămâne în Kosovo
A

■ NATO va rămâne în 
provincia Kosovo și 
după definirea noului 
statut al provinciei.

nirea noului statul al provin
ciei, a declarat secretarul ge
neral al Alianței Nord-Atlanti- 
ce, în timp ce recentele mani
festații ale albanezilor care 
cer independența imediată au 
generat temeri privind relu
area tensiunilor.

Belgrad (MF) - NATO va ră
mâne în Kosovo și după defi

Jaap de Hoop Scheffer, secretarul general al NATO (Foto: epa>
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„Aliații din cadrul NATO 
susțin propunerile (trimisului 
special al ONU, Martti) Ahti- 
saari (...), iar militarii din ca
drul KFOR (Misiunea Alian
ței Nord-Atlantice în Kosovo) 
vor rămâne în provincie pen
tru a proteja toți cetățenii”, 
a precizat Jaap de Hoop 
Scheffer după o reuniune cu 
președintele sârb Boris Ta- 
dici.

Președintele sârb a decla
rat, la rândul său, să securita
tea provinciei este de o im
portanță vitală pentru rezul
tatul negocierilor privind vi
itorul statut al Kosovo.

Jaap de Hoop Scheffer nu a 
precizat însă cât timp vor ră
mâne trupele NATO în aceas
tă provincie, după definirea 
noului statut.

Planul lui Ahtisaari, chiar 
dacă presupune o formă ex
tinsă de suveranitate, este 
considerat insuficient de miș
carea Autodeterminarea, care 
cere independența imediată.

Autodeterminarea a organi
zat două manifestații care au 
reunit de fiecare dată mai 
multe mii de albanezi. Cea 
din 10 februarie a dat naștere 
unor ciocniri între poliție și 
protestatari, în cadrul cărora 
doi albanezi au fost uciși.

Planul lui Ahtisaari, parțial 
modificat după negocierile de 
la Viena dintre oficialii sârbi 
și albanezii din Kosovo, a fost 
respins de Belgrad înainte de 
reuniunea la vârf, care va a- 
vea loc azi, în capitala austri
acă, a principalilor lideri 
sârbi din Kosovo.
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Redactori: Valentin Neagu, ina Jurcone, Ciprian Marinuț, Clara Pâs, 
Sanda Bocaniciu, Mihaela Tâmaș, Tiberiu Stroia, Călin B'căzan 
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• W*MC$|*ț.  Un bătrân de 82 de ani, 
Augustin T., din Deva, a fost găsit, joi, 
spânzurat în locuința sa din localitate. 
Poliția Municipiului Deva efectuează 
cercetări pentru luarea măsurilor legale. 
Oamenii legii au stabilit că în acest caz nu

• sunt suspiciuni de comitere a vreunei
■«kfapte penale. (M.T.)

„Aurarii" rămân în libertate

CEC-uri fără 
acoperire

Deva (M.T.) - Adminis
tratorul unei societăți 
comerciale din Deva es
te cercetat în stare de li
bertate de către polițiștii 
Biroului de Investigare a 
Fraudelor Deva, care au 
stabilit că, în cursul anu
lui 2006, a emis șapte file 
CEC în valoare totală de 
42.000 lei. CEC-urile au 
fost emise către diverse 
societăți comerciale din 
țară, fără a avea dispo
nibil în cont.

Cercetat
Deva (M.T.) - Pentru 

că a emis o filă CEC fă
ră să aibă disponibil în 
cont, administratorul u- 
nei societăți comerciale 
este cercetat de polițiștii 
deveni. Oamenii legii au 
stabilit că, în cursul lui 
Bu06, acesta a emis o filă 
CEC de 125.000 lei, către 
o societate comercială 
din București, iar bunu
rile achiziționate de la 
societatea bucureșteană 
constau în motoare și 
accesorii pentru pompe. 
Administratorul este cer
cetat în stare de liber- 
iațe.

cișate ca o provocare, CL le oferă un 
nou concurs de integrante în perioada 
12.03. - 12.04. Pe lângă plăcerea de a 
găsi soluții, o să aveți ocazia să fiți și 
premiat în 13 aprilie, cu 50 ron! Mai 
simplu nu se poate! Succes!

(Foto: CL)
< __________ ___ ________ /

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.

cuvÂm. Vot prin
SMS

DA
Trimite SMS conținând cuvântul

și scurte comentani, însoțite de rxme

NU

Deținuți 
invoiți
Bârcea Mare (M.T.) -
Opt persoane care își i 
ispășesc pedepsele în j 
Penitenciarul de Ma- i 
ximă Siguranță Bârcea ; 
Mare au primit permi- i 
siunea de a părăsi în- i 
chisoarea pentru o zi. i 
Patru vor pleca astăzi i 
spre familiile lor, iar i 
ceilalți mâine. Con
damnați învoiți au 
vârste cuprinse între 
28 și 44 de ani, au 
fost închiși pentru fur- i 
turi, și fac parte din ; 
regimul semideschis. i 
„Permisiunea de ieșire ; 
din penitenciar s-a 
acordat pentru men- i 
ținerea relațiilor de 
familie și pregătirea în i 
vederea reintegrării 
sociale a persoanelor i 
condamnate. Per
soanele învoite 
desfășoară activități i
cu scop lucrativ, par- i
ticipă la activitățile de 
reintegrare socială, au i 
un comportament 
bun și nu au săvârșit 
abateri disciplinare", a i 
declarat purtătorul de 
cuvânt al Penitencia- i 
rului de Maximă Sigu
ranță Bârcea Mare, 
inspector principal 
Gabriel Vesa.

■ Ce-a de-a șasea 
brățară dacică găsită în 
SUA nu a reușit „să-i 
închidă" pe aurari.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Procurorul Sava a 
mai ținut să precizeze că 
„deocamdată nu se știe data 
la care brățara va fi adusă în 
România, în prezent purtân- 
du-se tratative în acest sens. 
Dacă brățara va fi adusă în 
țară, ea va fi prezentată in
stanței de judecată. Cu fiecare 
brățară se modifică datele 
procesului”, a concluzionat 
procurorul Sava.
Solicitări respinse

Tot ieri, Tribunalul Hune
doara a respins cererea Mi
nisterului Culturii privind 
recuzarea instanței de jude
cată în procesul căutătorilor 
de comori din Munții Orăștiei. 
Aceasta înseamnă că audierile 
martorilor vor fi făcute în 
continuare de către același 
judecător. Mai mult, instanța 
Tribunalului Hunedoara a

Actorii susțin
■ Radu Olăreanu, 
actor; regizor și cadru 
universitar este susținut 
de actorii deveni.

r • >
i CWAț®,

întrebarea săptămânii: Transfor
marea Cetății Devei într-un matl 
culturaleste o idee bună sau nu?

Ina Jurcone__________________
ina.jurconc@infonnmedia.ro

Deva - Peste 80% dintre 
angajații Teatrului de Artă 
Dramatică Deva doresc ca 
directorul lor să fie unul cu 
renume. în acest sens au sem
nat o hârtie potrivit căreia 
susțin candidatura lui Radu 
Olăreanu, un cunoscut regi
zor român de la Teatrul Tg. 
Mureș. Mai mult, se arată 
oripilați că Primăria Deva a 
făcut toate demersurile posi
bile pentru ca la concurs să 
se poată înscrie un actor 
necunoscut pentru ei. „Jo
curile sunt făcute la Deva, de 
aceea nu se admit alte dosare 
decât cu scandal. Despre 
Ungureanu, unicul candidat 
căruia primăria nu i-a contes
tat dosarul, știu că este un 
tiran, un grandoman, iar 
după CV-ul personal este mi-

Furt de lemne
Pui (M.T.) - Un bărbat de 37 

de ani, din comuna hune- 
doreană Pui, este cercetat în 
stare de libertate de către 
polițiștii din localitate după 
ce a furat lemne. „Polițiștii 
Postului de Poliție din comu
na Pui l-au prins pe Gheorghe 
F., de 37 de ani, din comuna 
Pui, fără ocupație, fără an
tecedente penale, în flagrant, 
joi, imediat după ce a tăiat 
cantitatea de 11 metri cubi de 
material lemnos, în valoare 
de 2.500 lei, din pădurile 
părților vătămate Ileana B. și 
Eftimia G., din localitate”, a 
declarat purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de Poliție 
al Județului Hunedoara, sub- 
inspector Bogdan Nițu. Băr
batul este cercetat în stare de 
libertate.

Trimite SMS conținând cuvântul WJ ta numărul 
0720/400555 (tarif normal). Pot fi acĂjgaee șr scurte 
comentarii, însoțite de nume

PJK acra nrr SMS 
aar-w «rw. ora ’5

DA la numărul 0720/400555 (tarif norma’ Pot fi adăugate

Furt de lemne ia Pui

Autoritățile române au reușit să găsească a șasea brățară dacică

respins și cererea de arestare 
preventivă formulată de pro
curori împotriva a cinci din
tre inculpații în același dosar. 
Motivele prezentate de procu
rori privind rearestarea lui 
Iulian Ceia, Mihai Zerkula, 
David Magda, Mugur Nedelcu 
și Adrian Nistor sunt acelea 
că respectivii ar influența 
martorii în proces și că ar 
înstrăina bunurile pe care le 
dețin, chiar dacă acestea se

un candidat
toman”, susține Florin Mu- 
reșan, solist.

„Activitatea primăriei este 
tendențioasă. îl cunosc pe 
Ungureanu și este bun ca 
actor, dar are un caracter de
zastruos. Asta nu e bine pen
tru actorie”, susține Isabela 
Hașa, actor.

„Nu-1 cunosc pe candidat, 
dar semnalele celor care îl 
știu bine sunt negative. Tre
buie ca primăria să accepte 
toate dosarele corecte”, sus
ține Coco Dimitriu, actor.
Păcală în trei ipostaze

Ioan Inișconi, viceprimarul 
municipiului Deva, susține că 
nu știe prea multe despre 
actorie și de aceea apreciază 
că, în situația concursului ce 
va avea loc luni, ar fi trebuit 
consultat înainte un specia
list.

„Am știut că examenul va 
avea loc în 15 martie. Am 
aflat întâmplător despre con
curs că este în 12. Se lasă 
impresia că se dorește un 
anumit director. Dar nu este 
corect ca din comisia de 

Vrei FF FGF si Cuvântul liber GFG ■' ?

Cei care in ziarul de vineri, 9 martie, au găsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 10 până 
in 16 martie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind 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 puteți fi câștigătorul celor - C 
C'î ret?! Toți participanții ce se încadrează in re-gula- 
menț_vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber

Alătură-te Cuvântului Liber! RRRWfl
Cu noi ai numai de câștigat' JUHnlUl |

REGULAMENT:
.'.ilabil doar pentru cei care in ultimele 6 

L" S3U j Angajații
. a.- ± dr oradele • s nu pot

află sub sechestru asigurător, 
în cadrul procesului care a a- 
vut loc la Deva, au fost de ase
menea audiați șase martori.
Șase brățări, din 15

Procur or ul-șef adjunct Au
gustin Lazăr a afirmat că per
soanele reținute au traficat 15 
brățări dacice mai valoroase 
decât „Cloșca cu puii de aur”, 
sustrase în 2001 din situl 
arheologic Sarmizegetusa 

Radu Olăreanu (Foto: Traian Mânu)

examinare să facă parte regi
zorul filmului Păcală, un 
actor din filmul Păcală, iar 
candidatul susținut la Deva 
tot actor din filmul Păcală”, 
declară Ioan Inișconi. Ulti- 

Regia. Primele patru brățări 
dacice au fost răscumpărate 
de statul român cu 800.000 de 
lei de la un colecționar ame
rican, iar a cincea a fost pre
dată autorităților din Româ
nia. Acestea au fost aduse în 
țară la jumătatea lunii ian
uarie și au fost expuse la 
Muzeul Național de Istorie a 
României. Patru brățări, 
descoperite întâmplător prin 
acțiuni de braconaj arheo
logic - împreună cu alte pie
se similare - în zona cetăților 
dacice din Munții Orăștiei și 
scoase ilegal din țară, cel mai 
probabil în cursul anului 
2002, au fost recuperate de la 
un colecționar american, în 
urma unor îndelungate de
mersuri legale, și răscum
părate de statul român.

O altă brățară a fost des
coperită în septembrie 2006 de 
polițiștii francezi la Bienala 
de la Grand Palais, din Paris, 
unde era oferită spre cum
părare la prețul de 90.000 de 
euro. Brățările sunt din aur 
masiv de 24 de karate. Va
loarea de piață a unui astfel 
de artefact este de aproxima
tiv 1,5 milioane euro.

mile două dosare de candida
tură, ale lui Boris Melinti și 
Radu Olăreanu, deși depuse 
în termen legal, au fost res
pinse. Așteptăm reacția insti
tuției prefectului.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurconc@infonnmedia.ro
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1890- S-a născut Boris Pasternak, scriitor rus („Doc
tor Jivago"), Premiul Nobel pentru Literatură în 1959 
(m. 1960)__________________ __

1921 - S-a născut Arta Flores- 
cu, soprană și profesoară de 
muzică (m. '998)_______________
1940 - S-a'născut actorul 
Chuck Nor-is,___________________
1948 - A murit regizorul rus 
Serghei Eisenstein 
(„Crucișătorul Poțlomkln"), 
1958 - S-a născut actrița 
americană Sharon Stone (fato). 
2004 - A murit poetul Mihal

Ursachi. A fost deținut Dolltic în anii '60, fiind un 
adversar declarat al regimului totalitarist din Româ- 

1 nia (n. 1941).

Prognoza pentru astăzi
Cer parțial noros. Maxima va fi de 13°C, 

iar minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Pe alocuri ploi (dimineață).

Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.
Luni. Timp însorit. Temperatura maximă 

va fi de 13°C. Minima va fi de circa 1°C.
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Berbec
încercați să nu vă asumați riscuril Nervozitatea vă poate 
crea mari probleme. Evitați să conduceți mașina! Sunteți 
predispus la accidente.

Taur

Dimineață sunteți puțin agitat și încercați să rezolvați mai 
multe treburi deodată. Vă sfătuim să vă faceți un plan deta
liat și să acceptați ajutorul familiei.

Gemeni
Din cauza stresului, sunteți predispus la probleme de 
sănătate sau chiar accidente. Ar fi bine să evitați călători
ile lungi și petrecerile, pentru că sunteți obosit.

Rac

Dimineață s-ar putea ca un coleg să vă dea o veste care 
vă tulbură. Nu vă exteriorizați, ca să nu le transmiteți și 
celor din jur starea de nervozitate pe care o aveți.

Leu

Se întrevede o zi foarte agitată. Dimineață sunteți nevoit 
să li spuneți unul prieten care vă vizitează că nu aveți timp 
de el. Vă pregătiți pentru o călătorie.

Fecioară
Dimineață sunți obosit și nervos, după un drum lung. Ar 
fi bine să vă stăpâniți și să evitați discuțiile în contradicto
riu, pentru că riscați să declanșați un conflict/!

Balanță

Nu aveți răbdare să vă analizați proiectele și vă grăbiți să 
le puneți în practică. Nu vă ambiționați să vă rezolvați sin
gur toate problemele. Fiți mai calculat!

Calendar Creștin-Ortodox_____  ____ _ ______
Pomenirea celor adormiți. Sf. Mc. Codrat din Corint și 
cei împreună cu dânsul.

Calendar Romano-Catolic __
Ss. 40 de soldați, m.

Calendar Greco-Catolic __ ____ ________
Ss. Quadrat, Ciprian și însoțitorii. Pomenirea morților.

Soluția integramei din nu
mărul precedent: F - F - S 

- B - NEVINOVAT - MARAMA

- U - FES - FN - BL - ICAR

- CAP - CE - CAMASA - U

- PUMA - MN - ITE - ALBA

- EST - TR - M - OSTAS -

AIA - TI - BATIC - TEMA - I
i Energie electrică

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă
I între orele:
i 9.00-18.00 în localitățile Bozești, Gura Dandului, 

Mada, Trăpărăuța, Steuini.
Luni, 12.03.2007, energia electrică va fi întreruptă, 
în vederea executării de lucrări programate, între 
orele:
8.30-15.00 în Deva, Aleea Romanilor bl\G1; 
8.00-15.00 în localitățile Bobâlna și Hărțăgani;
8.00-14.00 în localitățile Cârnești, Sălașu de Sus, 
Tuștea, Ciopeia și Ohaba de sub Piatră; Hunedoara, 
str. Dacilor, G. Coșbuc, D. Cantemir, A. Russo, I. 
Slavici și Spătar Milescu.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Saturn bl.2, Vișinilor, 
Livezeni și Cătănești; Lupeni, str. Castanilor bl.14; 
Uricani, zona Firizoni - Valea de Brazi.

Gaz __________ ________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva.

Apă ___________ ______________ _________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.
Luni, 12 martie, furnizarea apei potabile va fi între
ruptă în Deva, între orele:
8.00 - 10.00 pe str. Ciclovinei bl.20, sc.3;

.8.00 - 13.00 pe str. A. lancu și A. Șaguna.

MATE - TENOR - LELE

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

Scorpion
Oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat. Ar trebui 
să vă odihniți mai mult. Fiți foarte prudent, pentru că există 
riscul să fiți implicat într-un accident.

Săgetător

Dimineață plecați într-o călătorie foarte importantă, din 
care este posibil să vă întoarceți cu o mare sumă de bani.*  
vi șe propune să vă asociați într-o afacere. ▼

Capricorn
începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut 
urgent. Păstrați-vă calmul, pentru că sunteți predispus la 
accidente cerebrale sau alte afecțiuni mai grave.

Vărsător

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă poate 
tulbura. S-ar putea ca partenerul de viață să vă reproșeze 
că sunteți indiferent și că nu vă ocupați de el.

Pești f
Un prieten vă propune să plecați într-o excursie, dar fap
tul că nu aveți bani vă face să fiți irascibil. Nu îi căutați nod 
în papură persoanei iubite și ascultați-o!

REȚETA ZILEI

Salată de crudități
Ingrediente: roșii 600 g, castraveți verzi 1 kg, ardei . 
grași 300 g, ceapă 300 g, mărar 1 legătură, oțet 50 
ml, ulei 50 g, sare.
Mod de preparare: Castraveții verzi se taie în felii 
subțiri. Ardeii se despică în două,, se curăță de se
mințe și se taie tot în felii subțiri. Se adaugă ceapa 
tăiată peștișori, uleiul, oțetul și sărea. Se amestecă 
totul și se aranjează salata pe un platou. Roșiile se 
taie felii și se așază peste celelalte legume și se pre
sară pe deasupra cu mărar tocat mărunt.

Pofta bună* ar-iwa.

7:30 Legenda lui Lobo (ep.
B 3 ultimul, aventuri, 

SUA)
8:00 La Zoo (doc. Aus

tralia)
8:10 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 

și Bitsy
9:30 Joaca de-a poveștile 

10:00 Arca lui Noe. Emisiune
El dedicată iubitorilor de 

animale 
10:35 Pericole în natură (ep.

4 ultimul, doc.) 
1130 Cinemaniacii 
12:00 Cartea europeană 
12:35 0 vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
14:20 Casa mea e casa ta!

H (comedie romantică, 
SUA, 2003) 

16:00 Vile și palate celebre 
(doc. Italia) 

16:35 Parteneri de week end 
17:05 La politie sau la

0 mănăstire (s, comedie, 
Franța, 2005)

18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR

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

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

Partea a ll-a
23:10 Profesioniștii

0:10 Dr. Akagi 
(film artistic, dramă, 
Japonia/Franța, 1998). 
în distribuie: 
Akira Emoto, Kumiko 
Aso, Jura Kara. 
Regia: 
Shohei Imamura

2:25 La politie sau la
0 mănăstire

(film serial, reluare) 
3:15 Jurnalul TVR

(reluare)
4:05 Vie și palate cdefre 

(reluare)
435 O vedetă... popfaă 

trefuare;
550 Prrtesonțte

reezare-

7:00 Prăjiturică (d.a.)
7:30 Fetitele Powerpuff 

(desene animate)
8:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă doctore? 
10:15 Doi bărbați fi 

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

Champions League 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Când Harry o 

întâlnește pe Sally 
(comedie romantică, 
SUA, 1989) 

15:15 Un week-end de 
coșmar (aventuri/ 
comedie, SUA, 1991). 
Cu: Chevy Chase, Dan 
Aykroyd, John Candy, 
Demi Moore 

17:15 Mesaje de dincolo (s, 
0SUA, 2005). Cu: Jen- 

nifer Love Hewitt, 
Aisha Tyler, David 
Conrad. R.: John Gray 

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

20:30 Bărbatul ideal 
(acțiune/comedie, 
Hong Kong/China, 
1999). Cu: Jackie 
Chan, Qi Shu, Tony 
Leung Chiu Wai, Emil 
Chau. R.: Vinvent Kok 

22:45 Copacul lui Joshua 
Bfacțiune, SUA, 1993).

Cu: Dolph Lungren, 
George Segal, Ken 
Forre, Beri Remsen. R.: 
Vie Armstrong

1:00 Bărbatul ideal 
(film, r)

3:00 Când Harry o 
întâlnește pe Sally 
(film, r) (comedie 
romantică, SUA, 1989) 

5:00 Un week end de 
coșmar (r) 
(film de aventuri/come- 
die, SUA 1991). 
în tbstribuție: 
Chevy Chase, Dan 

John Candy, 
Derw Moore

6:30 Spintele ascunse
(film, reluare) 

8:30 în gura piesei,
cu Mircea Badea.
Revista presei 

9:30 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
10:30 Familia Grabb

0(film serial comedie, 
SUA, 2002).
Cu: Dennis C. Alpert, 
Lance Arthur Smith, 
Larry A. Lee, Randy 
Quaid. R.: Matthew 
Diamond

11:00 Desene animate: Ani- 
max: Căpitanul Scarlet; 
Aventurile lui Jackie 
Chan

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

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

(divertisment)
18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator 
20:45 Fotbal Liga I: Farul vs

Steaua

22:45 Anaconda
(acjiune/suspans, SUA, 
1997).
în distribuție: 
Jennifer Lopez, lee 
Cube, Jon Voight, Eric 
Stolz, Jonathan Hyde, 
Owen Wilson, Kari 
Wuhrer, Vincent 
Castellanos, Danny 
Trejo R.: Luis Llosa 

1:00 Lege și ordine: Briga- 
Bda specială (serial,

SUA, 1999). Cu: 
Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Diane 
Neal, Ice-T, B.D. Wong 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator 
4:00 V.I.P.
0(film serial,

reluare)
5:00 Desene animate:

Jetix: Copiii de la 402 
6:15 Fetida

(reluare)

7:00 Pescar hoinar (r) 7:30 
Lecția de management. Secre
tele unei afaceri (r) 8:00 în
curcăturile lui Zack (s) 8:30 
Megatehnicus 9:00 D'ale Iu' 
Mitică (r) 10:00 Natură și 
aventură (r) 10:30 Campi
onatul de comedie (r) 11:00 
Proiect IT 11:30 Jobbing (r) 
12:00 Lumea azi 12:30 Atlas 
13:00 Arena leilor (r) 14:10 
Orgolii (s) 16:00 Bazar (r) 
1630 De la carte la film (doc.) 
17:00 Via sacra 18:00 Mira
cole (s) 19:00 lumi ciudate 
(doc. Marea Britanie, 2002) 
19:55 Europa altfel 20:05 Uni
tatea specială 2 (s) 21:00 Ora 
de știri 22:10 The Insider 
(dramă, SUA, 1999). Cu: Al 
Pacino, Christopher Plummer. 
R.: Michael Mann 0:50 Home 
made.ro (r)

9:00 Dan Dare (serial ani
mație) 10:00 Dragul nostru 
Charly (s) 11:00 www.rebe- 
li.70 (s) 11:30 Agenția de tur
ism 12:00 Ghem, set și meci 
(serial, Canada/ Franța, 2004) 
13:00 Tibanu' 13:30 Pet Zone 
14:00 Fotbal Liga I Burger: FC 
Argeș - FC Vaslui 16:00 Bibi 
Blocksberg (comedie de fam
ilie) 18:00 Baronii (s) 18:30 
Știri Național TV 20:00 Țara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Silverado (western, 
SUA, 1985) 22:45 Iubire ade
vărată (thriller, SUA, 1993)

10:30 Taz-Mania (r) 11:00 
Entertainment News (r) 11:15 
Descoperă România 11:45 Te
rapie intensivă (r) 12:45 Brune
ta mea favorită (film, r) 14:45 
Fii pe fază! (r) 15:15 Dispăruți 
fără urmă (r) 16:15 Verdict: 
Crimă! (s) 17:15 Misterele 
mărilor (aventuri, România, 
1976) 19:00 Dragoste, sex și 
carieră (ep. 2-3, comedie, SUA, 
2003) 20:00 Entertainment 
News 20:20 Monk (s) 2130 Fii 
pe fază! (s) 22:00 Sclava iubirii 
(dramă, Rusia, 1976)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 9:00 Rosalinda (s). 
12:00 SOS, viața mea! (s) 
1330 Iubire ca în filme (r) 
15:30 Daria, iubirea mea (s) 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s). Cu: Anahi, Ninel 
Conde, Dulce Mafia, Alfonso 
Herrera, Christopher Ucker- 
mann 20:30 High Fidelity (ro
mantic, SUA, 2000). Cu: John 
Cusack, Todd Louiso, Jack 
Black, Iben Hjejle. R.: Stephen 
Frears 22:45 O lume a fiarelor 
(s) 0:45 SOS, viața mea! (s)

7:30 Desene animate 8:00 
Quizit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
9:30 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 lele RON 
13:00 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Țopescu 
14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
16:30 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 19:30 Mondenii 
(r) 20:00 Megastar - live 
24:00 Dispăruți pe front (răz
boi, Anglia, 1999). Cu: Sean 
Bean, Steve Nicolson, Rick 
Warden 2:00 Reality sex (film 
erotic) 330 Sunset Beach (s)

8:00 Jurnal european (r) 9:05 
Top Fan X (r) 10:00 La limită. 
Autoshow 1030 Orizont Olan
dez - How do you Rotterdam 
(documentar) 11:00 Campi
onatul național de fotbal în 
sală 12:30 Orizont Olandez - 
The Netherlands & Dutch 
Design (doc.) 13:00 Fan X 
14:00 Destinații la cheie 14:30 
Pasul Fortunei (r) 16:00 Esentze 
17:00 High Life (r) 18:00 Brief- 
ing - știrile săptămânii 19:00 
Ecaterina Teodoroiu (dramă, 
România, 1979) 21:00 Cu pre
meditare (dramă, SUA, 2000) 
23:00 Direct în pat 23:30 
Trenul vieții (r)

06.30-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

11:55 Maeștrii skaleboaidului 
(acțiune SUA 2005). 13:25 Sis- 
ter Act (comedie, SUA 1992). 
15:05 Hoț și polițist (comedie, 
Canada, 2004). 16:40 Bona de 
la Forțele Speciale (comedie, 
SUA, 2005). 18:15 Cursa din 
Hazzatd (acțiune. SUA 2005). 
20:00 Concert TakeThat 21 oo 
Celularul (acțiune, SUA 2004). 
22:'l0 Când voi fi iubită? 
(dramă, SUA, 2004). 24:00 
Blestemat (horror, SUA 2005). 
1:40 Fericiți până la adânci 
bătrâneți (comedie, Franța, 
2004).

11:10 Tănase și Dinescu (talk- 
show) (r) 1320 Money Express 
14:00 Realitatea de la 14:00 
15:00 Realitatea de la 15:00 
1520 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 1630 3 x 3 17:00 
Realitatea de la 17:00 17.05 
3x3 18:00 Realitatea de la 
18:00 18:45 Realitatea spor
tivă 20:10 Eurosceptici, cu A- 
drian Ursu 22:05 Expediții 
22:30 Părerea mea 2300 Rea
litatea de la 23:00 23:15 Jur
nal de mare audiență 24:00 
Realitatea de la 24:00

1000 Curse 11O0 Motociclete 
americane 12:00 Cum se fab
rică diverse lucruri? 13:00 
Curse și fiare vechi 1400 Regii 
construcțiilor: Podul de la 
Barajul Hoover 15:00 Vână
torii de mituri 16:00 Brainiac: 
Maniaci ai științei 17:00 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
18:00 Istoria invențiilor: 
Mobilierul 19:00 Automobile 
americane recondiționate 
20:00 Tehnologie externă: 
Tunelul SMART din Malaezia 
21:00 Detonatorii 22:00 Vino
vat sau ’ nevinovat? 23:00 
Povești medicale uimitoare 
24:00 La un pas de moarte

made.ro


Un devean în tara ibericilor
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www.retetecuHnarejo
Mm (C.P.) - Portalul vine fn ajutorai gospocflneior ore 
în această perioadă țin P trebuie să gătească 
mâncăruri fără a folosi Ingredmete .de dulce'. Site-ui 
Include șl o listă a alimentelor recomandate pentru 
post.

i
1 euro____________________________________ 3,3761 lei
1 dolar american________________________ 2,5675 lei
1 gram aur 53,9667 lei

TUUflUȚII BOMItBK i;

Societatea

SNP

........................................... .............
Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)

0,5750 0,88
SIF1 2.8000 -0,36
BRD 21.9000 2,82
BIOFARM 0.6700 -1,47

| ANTIBIOTICE 1.8400 -0,54
TEL 47.5000 -0,42
ROMPETROL 0.0925 ■0,54
SIF3 3.0100 1,69
SIFS 3.0900 1,31
SIF2 2.7400 1,86

li, Rubrici realizați de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

■ Atras de mirajul Oc
cidentului, loan Boldor 
din Deva a muncit opt 
luni în Spania.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.itroiatlnformmedla.ro

Deva • în urmă cu cinci 
ani, un devean pleca pentru 
prima dată la muncă in Spa
nia. Avea acolo câteva rude 
care deja se obișnuiseră cu 
viața pe pământ spaniol și s- 
a gândit să-și încerce norocul. 
„Am venit înapoi după apro
ximativ un an. Se găsea de 
lucru, dar nu am rezistat 
departe de casă”, povestește 
loan. Cu toate acestea, dorin
ța de a reuși să-și cumpere un 
apartament în Deva l-a făcut 
să ia drumul Spaniei pentru 
a doua oară. De data aceasta 
însă însoțit de soție și copil. 
„Inițial am plecat să ne ve
dem rudele din Spania, la 
Valencia, pe care nu le mai 
văzusem de peste patru ani.

HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm". non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.

L DEVA
E) Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl 

r 5. ®-* 231515.

Soția și fiul lui Boldor la un carnaval în Valencia (Foto: cl;

2 V > J * 4 J J J

Amplasarea aparatelor radar tn data de 
10.03.2007:____________________ ________
- DN 7: Tătărăști - llia - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcla - Călan;

a - Deva: B-dul Decebal; Calea Zarandului, str. Horea și 
Nllhai Eminescu. Pensionari asistați acasa
SUDOKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 3 5
bloc sunt 
câteva cifre

4 1 2
5 2 8 4între 1 și 9,

stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie corn-

7
6 2

4
7 8

2

pietate cu 6 8 3 4
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare

1 2 4
8 4 1

număr să 
figureze o 7 5 6 3
singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1

6/ 2 7 4
7 8 3la 9 trebuie

să figureze 
o singură 5 4

9 3 2 5 1dată atât pe
rândurile 
orizontale 6
cât și pe 
coloanele

6 3 5 8 4

8
2 6

1 3
verticale ale
celor nouă
blocuri luate 
împreună. 4 1 7 2

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

7 3 5 8
16 2 7
3 4 9 1
6 14 5
5 7 8 6
4 9 3 2
8 2 14
2 5 7 9
9 8 5 3

începători

754812396.
83654927 ij 
291’63854
4 62395187
5-7 4 2 8 6 3 9
933671 542
3 4 9 18 6 7 2 5
128957463
6752349*8

Avansați

1 6 2 9 4
3 4 9 8 5
8 7 5 2 6
7 9 8 3 2
2 3 4 1 9
5 16 7 8
9 5 3 6 7

16 8 1 4 3
■42751

■ Această unitate va 
prelua și o parte dintre 
pacienții actuali ai Sec
ției de bolnavi cronici.

Hunedoara (D.I.) - Finanța
rea UMS va fi făcută din trei 
surse: Ministerul Sănătății, 
CL și contribuția fiecărui pa
cient. Nu intenționăm să tran
sformăm UMS într-o casă de 
bătrâni; pacienți vor deveni 
persoanele care au nevoie de 
supraveghere permanentă și 
tratament și vor sta aici doar 
atâta timp cât este necesar 
pentru recuperarea lor. Cos
turile de organizare și între
ținere ale unei asemenea insti
tuții sunt foarte ridicate. Ca 
urmare a demersurilor făcute, 
MMSSF finanțează partea de

OPC-ul nu-i recuperator
Deva (C.P.) - OPC-ul nu 

poate recupera banii dați 
împrumut, susține directorul 
Viorel Chiș. „Oamenii au dat 
sume importante de bani, 
uneori câteva zeci de mi
lioane de lei vechi, fără să fi 
încheiat un act notarial cu 
aceste persoane. Au venit la 
noi să-i ajutăm, să-i speriem 
pe cei cărora le-au dat bani. 
Noi nu putem face așa ceva, 
nu este sarcina noastră. în 
astfel de situații erau per
soane tinere, care au mizat pe 
buna-credință a celor pe care 
i-au împrumutat. Pentru a 
evita astfel de neplăceri pe 

Apoi, am hotărât să și câș
tigăm ceva bani. M-am anga
jat în domeniul instalațiilor 
de gaz unde câștigam aproxi
mativ 1.200 de euro pe lună, 
iar soția a găsit un serviciu 
de baby-siter pentru 700 de 
euro lunar. Era bine, având 
în vedere că plăteam chirie 
350 de euro, iar mâncarea 
pentru întreaga familie era în 
jurul a 500 de euro. Cu toate 
acestea însă nu reușești să 
strângi suficient încât să 
motiveze munca departe de 
casă”, spune loan.
Discriminare pe... față

Dacă ar fi să-i caracterizeze 
foarte scurt pe spanioli, 
deveanul susține că sunt niște 
persoane leneșe și... murdare. 
„Nu le prea place munca și 
acesta este și motivul pentru 
care acceptă emigranți. în 
plus au probleme serioase cu 
igiena personală”, spune loan. 
Cât despre români, aceștia 
sunt peste tot. „Oriunde te 
duci în Spania dai peste ro- 

în curând va fi înființată o Unitate Medico-Socială

3? ac ■ j

■

amenajare, reabilitare și extin
dere a clădirii în care va func
ționa UMS. „încercăm ca, prin 
cele 3 instituții - Spitalul mu
nicipal, ASIV și UMS să ofe

viitor, recomand tuturor să 
întocmească acte care dove
desc faptul că au dat bani îm
prumut”, declară directorul 
OPC Hunedoara.

Nu împrumutați bani oricui!

Rudele din Spania ale lui loan (Foto: CL)

mâni. Sunt apreciați de spa
nioli pentru că muncesc, dar 
foarte puțini reușesc să strân
gă bani suficienți pentru a 
face ceva în România. Majori
tatea muncesc doar pentru a 
mânca și a-și plăti chiria”, 
spune deveanul. Acesta a mai 
spus că există hunedoreni 
care au mici afaceri acolo și 
care au reușit chiar să-și 
cumpere apartamente cu bani 
împrumutați de la băncile 
spaniole. „Un apartament 
costă în jur de 120.000 de 
euro, dar e greu să te bagi 
dator la bancherii spanioli 
pentru o perioadă așa de 
mare de timp. Rata lunară 
este cuprinsă între 500 și 700 
de euro pe lună, ceea ce pen
tru salariile românilor care 
muncesc în Spania este rela
tiv mult. Există și situații în 
care se cumpără apartamen
tul, apoi după câțiva ani când 
îi crește valoarea îl vinde, dar 
e prea riscant”, spune loan.

în privința „conflictelor”, 
se pare că spaniolii nu ne 
prea înghit. Și asta pentru că 
există și români care fură și 
care creează probleme autori

rim persoanelor în vârstă din 
Hunedoara exact serviciile de 
care au nevoie acum, când es
te necesar”, spune Maria Cos
ta, coordonatoarea proiectului.

Retezatul "pleacă" prin țară
Deva (S.B.) - Inițiativa ce

lor doi biologi a fost insera
tă în cadrul unui proiect. 
Prin punerea în practică a 
acestei caravane itinerante, 
Administrația Parcului Na
țional Retezat (APNR) vrea 
să arate românilor că au 
motiv să se mândrească cu 
locuri și viețuitoare pe care 
mulți nu le mai au. ..Cămi
la” caravanei este un micro
buz verde, împodobit cu 
imagini reprezentative din 
Retezat, iar însoțitorii sunt 

tăților spaniole. Deveanul 
nostru povestește despre o 
situație în care a înțeles că 
nu este prea bine să fii român 
în Spania, „Eram la pescuit 
pe malul unui lac, aveam 
permise în regulă și tot ce tre
buie. Cu toate acestea, paz
nicii ne-au dat afară fără a-și 
motiva gestul. Le-am explicat 
că este discriminare dar de
geaba”, spune Boldor.
Se caută constructori

„E adevărat că este și alt 
mod de viață în Spania, mult 
mai bun decât în România, 
dar eu nu aveam de gând să 
mă stabilesc acolo. Mai mult, 
faptul că românii, sătui de 
România, pleacă și vor doar 
să supraviețuiască în Spania 
îi face să accepte salarii mici. 
Iar asta are repercusiuni 
asupra pieței muncii. La ora 
actuală un muncitor român 
câștigă în Spania între 40 și 
60 de euro pe zi. în cazul 
femeilor, ele sunt plătite cu 
cinci euro pe oră și muncesc, 
în general, ca baby-siter sau 
ca menajere”, a mai spus 
Boldor.

Control
Deva (C.P.) - Adminis

trația CNH Petroșani va 
monitoriza din această 
primăvară toate iazurile 
de decantare din zona 
munților Apuseni unde 
au existat unități minie
re, care acum sunt în
chise. Potrivit directoru
lui general al CNH, Da
niel Surulescu, cererea 
vine din partea reprezen
tanților Băncii Mondiale 
și a Guvernului Româ
niei, din cauza riscului 
major pentru mediu pe 
care-1 prezintă aceste ia
zuri de decantare, în pre
zent nesupravegheate și 
care conțin cianuri. Acți
unea va fi finanțată de 
Banca Mondială.

rangeri și angajați ai APNR. 
Sloganul caravanei, scris pe 
mașină, este „Dacă nu vii tu 
la munte, vine muntele la 
tine”. „Cel mai mult ne 
interesează să ne întâlnim 
cu elevii și studenții, fiindcă 
aceștia sunt foarte receptivi 
la ideea de protecție a 
naturii. Ei, la rândul lor, pot 
disemina cele asimilate. Să 
nu uităm că ei vor fi turiștii 
de mâine, care vor veni în 
Retezat”, a spus Zoran Aci- 
mov.

http://www.retetecuHnarejo
tlberlu.itroiatlnformmedla.ro
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• Joburi. OMFM organizează la 
București, până la 30 aprilie, acțiunea de 
preselectare a solicitantelor de locuri de 
muncă în Germania pentru ajutor casnic 
în gospodăriile cu persoane care necesită 
îngrijiri speciale. (I.J.)

• Tinichigiu. OMFM organizează până la 
15 martie la București acțiunea de înscri
ere în banca de date pentru tinichigii de 
șantier. Se pot prezenta doar persoane de 
sex masculin cu vârsta între 25-40 de ani 
și care au o experiență de minim 5 ani ca 
montator acoperișuri metalice. (I.J.)

Taxele pentru Irlanda
București (I.J.) - Cetățenii români care 

doresc să lucreze în Irlanda trebuie să 
cunoască limba oficială, să aibă bani de 
drum dus-întors, bani pentru a se întreține, 

. au nevoie de un permis de muncă pentru 
care, atât angajatorul cât și angajatul pot 
depune cerere la Departamentul între
prinderilor, Comerțului și Angajării Forței 
de Muncă. Salariul minim în Irlanda este de 
8,30 euro/oră, iar începând cu 01.07.2007 
acesta va crește la 8,65 euro/oră.

TAXE ELIKBARE PERMISE

Perioada de valabilitate a permisului de muncă

Taxa_-■ până la 6 luni - 500 euro

- 6 luni - 2 ani - 1000 euro

- reînnoirea permisului - până la 3 ani - 1500 euro

- pe termen nelimitat - după 5 ani - nu se percepe 

taxă
Perioada de valabilitate Green Cârd

Taxa - până la 24 luni - 1000 euro

- peste 24 luni - 1500 euro 

Datele de mai sus au fost obținute prin efortul și 

disponibilitatea Ambasadei Republicii Irlanda la 

București.

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

Str. Portului m.2,

Angajează:
- mecanici
- electricieni
- femeie de serviciu

| CVdiriie se trimit la tel, fax: 214341 sau se vor depune la sediul firmei.

INGINER MECANIC-responsabil comercial
Se cere:
- experiență în domeniu
■ cunoașterea limbii franceze/ engleze
- cunoștințe operare PC g
- carnet de conducere categoria B
- dinamism, seriozitate
- disponibilitate ia program prelungit
- domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuâni navetei

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV prin fai la nr, BW, 
Persoanele selectatei li convocate la interviu.

Cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș,
nr. 101, jud. Hunedoara, angajează 
•contabil calificat, cu studii medii 

sau superioare, vechime în domeniu

A spart bariera clientelei
■ într-o meserie unde 
clientela se face în 
timp, o tânără a schim
bat mentalitatea.

INA JURCONE______________________
ma,jurcone@lnformmedla.ro

Brad - Deși pregătirea ei 
este tehnică, Codruța Stângă 
și-a ales să facă în viață ceea 
ce o pasiona încă de pe 
băncile școlii. Lucrează de 
ceva vreme la un salon de 
coafură-cosmetică, în Brad, și 
face ambele meserii cu o 
plăcere deosebită. „Am ter
minat o școală postliceală în 
domeniu, la Arad. Știu că s-a 
înființat la Arad acum o fa
cultate de profil, însă în Brad 
am devenit deja cunoscută. 
De când mă știu mi-a plăcut

Codruța Stângă

să contribui cu ceva la fru
musețea femeilor, iar acum o 
pot face din plin”, spune 
Codruța.

Ultimul concurs de profil, 
la Iași, i-a aduse tinerei locul 
I național la cosmetică.

(Foto: CL)

„Meseria părea ușoară la 
început. în practică s-a dove
dit a fi mult mai grea. Tre
buie să-ți dezvolți o tehnică 
proprie care-ți și ușurează 
munca și îți creează stilul tău 
propriu. Astăzi tratamentele

în cosmetică se fac cu aparate 
pe care e nevoie să știi să le 
folosești”, adaugă tânăra.

La cei 21 de ani ai' săi, 
Codruța spune că i-a f<^*ț  
foarte greu să pătrundă înW^ 
un oraș destul de mic ca 
Bradul, unde clientela este 
deja împărțită și unde spe
cialistele sunt foarte cunos
cute, însă tinerele o apreciază 
cel mai mult. „Vreau să mă 
perfecționez să ajung o 
stilistă cunoscută. Cu multă 
muncă știu că va fi posibil. în 
meseria mea cel mai impor
tant, pe lângă tehnică, sunt 
produsele folosite. Ceea ce 
vreau eu să fac aici este să 
arăt femeii ce înseamnă să se 
îngrijească și cum să o facă 
pentru a arăta cât mai fru
moasă”, concluzionează Co
druța Stângă.

Cum se acordă concediul 
de maternitate în Spania?

București (I.J.) - în Spania, 
concediul' de maternitate se 
acordă atât pentru naștere, cât 
și pentru adopție sau primire 
în îngrijire permanentă sau 
preadopție a minorilor sub 
vârsta de 6 ani, a minorilor cu 
vârsta între 6 și 18 ani, care 
prezintă dificultăți de ordin 
fizic, psihic sau senzorial. 
Durata concediului de mater
nitate este de 16 săptămâni 
continuu, din care, în mod 
obligatoriu, 6 săptămâni ime
diat după naștere (valabil pen-, 
tru maternitatea biologică), la 
care se adaugă încă 2 
săptămâni pentru fiecare 
copil, începând cu al doilea, în 
cazurile de naștere (adopție) 
multiplă. Atât mama, cât și 
tatăl pot beneficia de acest

concediu, cu mențiunea că 
durata maximă ce poate fi 
acordată tatălui este de 10 
săptămâni. De asemenea, tatăl 
poate beneficia de concediu 
succesiv sau simultan cu con
cediul mamei, condiția fiind 
să nu se depășească cele 16 
săptămâni.

După finalizarea concediu
lui de maternitate, mama 
poate solicita concediu pentru 
creșterea copilului fie biolo
gic, adoptat sau primit în 
îngrijire (permanentă sau 
preadopție) până la împlinirea 
vârstei de 3 ani. în această 
perioadă contractul de muncă 
îi va fi suspendat, consi- 
derându-i-se această perioadă 
drept vechime în cartea de 
muncă.

WEGATECH
ANGAJEAZĂ

tânăr absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru ti-lcalifica în meseria de

TEHNICIAN SERVICE
CERINȚE:

Studiile tehnice și domiciliul în DEVA constituie avantaje,

SE OFERĂ:

UI
CO
00

Posibilitatea de a lucra într-o echipa tânără, intr-un mediu modem', profesional și în 

plină dezvoltare:
Pachet de beneficii motivant și în acord cu performanțele realizate.

Persoanele care MepHnese cerisitcfe ife mai sus și dor esc s8-și depună candidata» pentru postai 
«w la concurs sunt rugate să fcnațjȘil cet târziii în l(hW2OO7 CV-ui cu faagralk- și scrisoarea de 
ilifeniieincare să se niențiaieze postul solicitat (priit poșta, tax sau e-na'il! b.

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254122.999, fax: 0254.206.291
Persoană de contact - Victor Rafaila- mobil: 0726/766.295;

email: victor.rafaila@quasar.ro

SC SMART SA 
SUCURSALA 
TIMIȘOARA 

CENTRUL DEVA, 
organizează concurs în 

data de 15.03.2007, ora
10.00 pentru ocuparea 

unui post de 
inginer, 

specialitatea 
electroenergetică 
(electrotehnică), 

a centrul Deva.
Informații la telefon: 

0745/988198- 
Adam Mihaela.

Simplificări pentru șomaj
Deva (I.J.) - Formalitățile 

pentru certificarea stagiilor 
de cotizare la șomaj s-au 
simplificat. Reglementările 
stabilesc că AJOFM va avea 
atribuții în verificarea și 
certificarea adeverințelor 
eliberate de angajatori pe 
baza declarațiilor lunare 
privind evidența nominală 
a asiguraților și a obliga
țiilor de plată la bugetul 
asigurărilor pentru șomaj 
depuse de angajatori și a 
înscrisurilor efectuate în

carnetul de muncă. „Verifi
carea și certificarea acestor 
documente se pot face doar 
pe baza înscrisurilor din 
carnetul de muncă pentru 
stagiile de cotizare realizate 
anterior datei de 1 martie J. 
2002”, declară Vasile Iorgo-f 
van, director AJOFM Hune
doara. Adeverințele elibera
te de angajatori persoanelor 
cărora le încetează rapor
turile de muncă sau de ser
viciu sunt vizate de către 
ITM-uri.

Firma: S.C. LISA DRĂXLM AIER AUTOPART ROMANIA' S.R.L,
Punct de lucru Hunedoara; Fabrică producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:

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

J Client: BMW
Angajează: MUNCITOARE - MONIATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDERE/V EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODUCȚIE f

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA Șl LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerhite:
*inhinn 8 clase •
-coiiștiiiidozîtâte, seriozitate și flexibilitate rapiditate și calitate a muncii î

Re$p< >n sa hi 1 i tă (i:
- efectuarea de operații specifice, la standarde de înaltă calitate:
- îndeplinirea normei în unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordine Interioara:
- munca în echipă si orientarea spre client:

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

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEL. 0254/20773.3 sau 0354/403733
FAX. 0254/207721 sau 0354/403721 (81454)

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

servicii de informare, comunicare și divertisment 
Angajează

Casier 7 Consilier relații 
Clienți (în casierie) 

Responsabilități principale:

- gestionarea bazei de date clienți și a altor infor
mații despre serviciile UPC
- capacitatea de a dezvolta relații de calitate cu 
dienții
- prezentarea informațiilor despre serviciile UPC
- încasarea plăților efectuate de dienți în centrele 
de relații dienți.
Cerințe:

- bune abilități de comunicare, prezență plăcută
- corectitudine, precizie, integritate
- spirit de nrpaOvă, reacții prompte la solicitări

- stuefi superioare

- abilități de lucru cu calculatorul ț
-.preocupat de dezvoltarea abilităților șiteuncț- 
tințelor sale profesionale '

- cunoștințe din domeniile- Internet, Microsoft
Office «5
Oferim:

- padăet de recompense motivant
- cursuri periodice de pregătire în comunicate

- posibilitatea de evoluție într-o firmă aflată îrț per
manentă dezvoltare

Candidați! sunt rugați să trimită un CV, a 
scrisoare de intenție și o fotografie recentă ia 
adresa: UPC Remania, Deva, Str. Decebal, bl. R, 
parter, fox 0256/211133 sau emaikresurseu- 
maieeqsctm.ro, până la data de 18.03.2007.

CanddațB care nu sunt contactați în termen 
de 5 de de la data-imită de depmere a CV-uritor 
se ansnera ncotnpami ai oerwițeie postuu.

mailto:jurcone@lnformmedla.ro
mailto:victor.rafaila@quasar.ro
maieeqsctm.ro


Musai intr-o cupă europeană

• Golgheter. în LN de Handbal Feminin, 
Cetate Deva are două golghetere în pri
mele 10. Este vorba de Florentina Cartaș, 
pe locul 6, cu 141 de goluri înscrise în 
campionatul actual, și Renata Tătăran, pe 
locul 10, cu 125 de goluri marcate. (V.N.)

• Goluri. în partida dintre FC CIP Deva și 
Moldocor Piatra Neamț, disputată recent 
la Sala Sporturilor din Deva, în ultimele 
10 minute devenii au primit nu mai puțin 
de patru goluri. (V.N.)

• Declarație. „Pentru partida cu Jiul nu 
pot conta pe zece jucători! Adrian llie, 
Dorel Bernard și Sebastian Sfârlea sunt 
suspendați. Martin Czernoch, Martin*Sar-  
ic, Radu Ciobanu, Adrian Toma, Romulus 
Miclea, Cristian Silvășan și Leonard Naidin 
sunt accidentați", a spus antrenorul de la 
Poli lași, lonuț Popa. (V.N.)

■ Patronul handbalis
telor de la Cetate 
pretinde caracter și 
performanță.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia. ro

Deva - După o întrerupere 
de mai multe săptămâni, Liga 
Națională Feminină de Hand
bal își reia disputele mâine. 
Handbalistele de la Cetate au 
un meci greu la Deva cu ocu
panta locului patru din clasa
ment, Dunărea Brăila, care 
luptă pentru un loc în cupele 
europene. Ca de altfel și 
devencele, aflate totuși cu 
șase puncte în urma brăi- 
lencelor.

Din discuția de ieri cu Ma
rian Muntean, patronul echi

Clasament
1. Oltchim R.V. 21 21 0 0 735-467 42
2. Rulmentul 21 17 0 4 607-468 34
3. U Jolidon 21 15 0 6 609-550 30
4. Dunărea Brăila 21 12 1 7 560-502 25
5. Tomis C. 20 12 1 7 506-491 25
6. HCM Baia Mare 21 12 0 9 545-532 24
7. Astral P. Cîlnău 20 11 0 0 584-523 22
8. CSM Cetate Deva 20 8 3 9 521-514 19
9. HCM Roman 20 8 2 10 517-559 18
10. Oțelul Galați 20 8 1 11 488-487 17
11. HC Zalău 20 5 3 12 464-542 13
12. Rapid CFR 20 5 1 14 507-569 11
13. Universitatea T. 20 1 0 20 488-712 4
14. Mureșul TM 20 1 0 20 443-658 0

„Vrem să creștem în joc"
■ Oficialii Corvinului 
2005 consideră că la 
Baia Mare se poate 
face un joc bun.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - în drum spre Baia 
Mare, am discutat ieri cu Titi 
Alexoi, antrenorul echipei 
Corvinul 2005 Hunedoara. 
Elevii antrenorului joacă 
astăzi un meci important cu 
FC Baia Mare, echipă aflată 
pe locul 16 în clasament, cu 
17 puncte adunate în 18 me
ciuri. Spunem important, pen
tru că hunedorenii pot scoate 
trei puncte de la o deplasare 
atât de lungă și vor să demon

Cartaș rămâne cea mai valoroasă handbalistă a Devei (Foto: t.m.)

pei Cetate Deva, a reieșit că 
lu-crurile cam scârțâie la 
Deva. „Relațiile mele cu 

streze că sunt acum într-o 
pasă bună.

„Vom folosi aceeași echipă 
ca la victoria cu Minerul 
Lupeni. Dorim o continuitate 
în joc, deși lotul nostru este 
încă deficitar. Avem mare 
nevoie de victorie pentru a 
rămâne în partea superioară 
a clasamentului” - a declarat 
tehnicianul. Să reamintim că 
hunedorenii au plecat la Baia 
Mare de pe locul șapte în 
clasament, cu 26 de puncte, 
dar cu 29 de goluri marcate, 
cu unul mai puțin decât li
dera clasamentului, U Cluj 
Napoca. Cei de la Corvinul 
2005 Hunedoara au primit în 
schimb 19 goluri, care-i 
situează tot pe un loc fruntaș 
în clasament.

echipa sunt ca și inexistente. 
Cine câștigă în meciul de 
duminică are mari șanse să 

Corvinul speră într-o victorie la Baia Mare

ajungă în cupele europene. 
Am mari speranțe în echipă 
totuși. După rezultatele 
echipelor românești obținute 
în ultima vreme, noi sperăm 
să plecăm în Europa de pe 
locul șapte. Echipa are o dato
rie morală și financiară față 
de mine. Cum jucătoarele și- 
au încasat primele la victorie, 
tot așa de bine pot să le dea 
și înapoi”.

Patronul handbalistelor de 
la Deva are pe suflet și alte 
probleme ale echipei. Abia 
adusă să întărească echipa 
pentru atingerea obiectivului, 
participarea la o cupă euro
peană, jucătoarei Mia Rădoi i 
s-a reziliat contractul. „Fetele 
să-mi demonstreze că au ca
racter, să-mi demonstreze că 
investiția făcută în ele nu a 
fost în zadar”.

www.romjob.ro
_______________________________________________________________________________
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Trei pași simpli pentru 

o carieră de succes:
-SIMPLU .
- RAPID
- GRATUIT

Iepurașul nu vine Ja tine cu, "mâinile^^goale. Etjți aduce niște premii speciale! Câștigă în 6 
aprilie:

Fă ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și oart.cipă la concurs cu copia după chitanța până in 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem sărbătorile 
- fam lia Cuvântul Liber!

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
http://www.romjob.ro
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• Vrea pe podium. 
Antrenorul echipei 
naționale de polo a 
României, Vlad Hagiu 
(foto), a declarat, vineri, în 
cadrul unei conferințe de

presă, că echipa pe care o pregătește tre
buie să urce pe podium la Campionatul 
Mondial, care se va disputa între 20 mar
tie și 1 aprilie, la Melbourne, Australia.

Cine minte?
București (MF) - Pa

tronul clubului FC Ar
geș, Cornel Penescu, a 
declarat că ar dori să îl 
achiziționeze pe atacan
tul rapidist Burdujan, 
dar știe că acesta și-a lu
xat piciorul în timpul 
probelor efectuate în 
China, lucru dezmințit 
de impresarul Adrian 
Ilie.

Rămâne
* ■ • f f„câine

București (MF) - Mir- 
cea Rednic a declarat 
că, deocamdată, nu îl in
teresează nici o ofertă 
de a antrena în străină
tate, deși își dorește să 
se întoarcă în Belgia, 
unde are o casă și este 
implicat în afaceri imo
biliare.

„Nu mă interesează 
nicio ofertă venită acum 
din străinătate. Eu am 
contract cu Dinamo 
până în 2009 și sper să 
reușesc să-l duc până la 
capăt” - a sus Rednic.

Vrea gol
Cralova (MF) - Ata
cantul camerunez 
Jeremie Njock a 
declarat că vrea să 
marcheze primul gol 
într-un meci oficial de 
la revenirea la Univer
sitatea Craiova 
împotriva celor de la 
Dinamo, în întâlnirea 
programată 
duminică, de la ora 
20.00, în etapa a 
XXII-a a Ligii I, trans
mite corespondentul 
MEDIAFAX.
„Acolo dau gol. E 
timpul să marchez și 
eu, asta îmi este 
meseria", a spus 
Njock.

Trebuie să pluseze la Ronaldo
■ Manchester United 
vrea să-l păstreze pe Cris
tiano Ronaldo, dar e ne
voita să mai scoată bani.

București (MF) - Clubul 
Manchester United ar putea fi 
nevoit să îi ofere un salariu 
săptămânal de 120.000 de lire 
sterline (176.000 de euro) ata
cantului Cristiano Ronaldo, 
pentru a-1 păstra, informează 
cotidianul The Times.

Ronaldo, care negociază 
prelungirea acordului cu 
Manchester United, are con
tract cu gruparea engleză 
până în iunie 2010 și este 
plătit cu aproximativ 70.000 
de lire sterline pe săptămână.

Oficialii clubului din Man
chester sunt încrezători că 
fotbalistul portughez va 
accepta să își prelungească 
acordul și sunt dispuși să 
mărească până la 100.000 de 
lire sterline salariul săptămâ
nal al lui Cristiano Ronaldo. 
în cazul unei astfel de măriri, 
Ronaldo ar avea unul dintre 
cele mai mari salarii de la 
Manchester United, alături de 
coechipierii săi Rio Ferdi- 
nand și Wayne Rooney.

The Times menționează 
însă că agentul lui Cristiano 
Ronaldo, Jorge Mendes, do
rește să obțină pentru fotba
list o sumă apropiată de 
120.000 de lire sterline pe 
săptămână. „United ar pre
fera să mențină actuala struc
tură salarială, dar va face

R. Carlos (Foto: EPA)

„Stranierii" României

Pleacă Roberto Carlos
Madrid (MF) - Fundașul brazilian Roberto 

Carlos va părăsi gruparea Real Madrid în 
luna iunie, atunci când îi expiră contractul.

„Este momentul unei schimbări și voi ple
ca. Nu îmi voi prelungi contractul. Este 
decizia mea. Așa cum am luat decizia de a 
mai rămâne un an, așa am decis acum să 
plec. Mai am trei sau patru ani de fotbal și 
vreau să joc la nivel maxim, nu știu dacă ' 
în Brazilia, în Qatar sau altundeva. Este cea 
mai bună soluție să plec acum de la Real! 
Madrid și să mă gândesc puțin la viața 
mea”, a spus Roberto Carlos.

■ Pițurcă a anunțat 
jucătorii din străinătate 
convocați pentru partidele 
cu Olanda și Luxemburg.

București (MF) - Selecțio
nerul Victor Pițurcă a anun
țat, ieri, numele jucătorilor le
gitimați la cluburi din străi
nătate convocați pentru meci
urile pe care echipa națională 
a României le va disputa îm
potriva reprezentativelor Olan
dei și Luxemburgului în cadrul 
preliminariilor EURO 2008.

Cei 11 stranierL sunt: Cos- 
min Contra (Getafe), Gabriel 
Tamaș (Celta Vigo), Cristian 
Chivu (AS Roma), Răzvan Raț 
(Șahtior Donețk), Paul Codrea 
(Siena), Răzvan Cociș (Loko- 
motiv Moscova), Laurențiu 
Roșu (Recreativo Huelva), 
Florentin Petre (ȚSKA Sofia), 
Daniel Niculae (AJ Auxerre), 
Ciprian Marica (Șahtior Do
nețk) și Adrian Mutu (Floren
tina).

Jucătorii legitimați la clu
burile din țară, convocați 
pentru cele două meciuri, vor 
fi anunțați după disputarea 
partidelor din etapa a XXIII- 
a a Ligii I. Reunirea primei

LIGA CAMPIONILOR
București (MF) - Tragerea la sorți pentru sferturile și 
semifinalele Ligii Campionilor, desfășurată, ieri, la Ate
na:
Programul sferturilor de finală (3/4 aprilie - turul; 10/11 
aprilie - returul):
Meciul 1: AC Milan (Italia) - Bayern Munchen (Germa
nia)
Medul 2: PSV Eindhoven (Olanda) - Liverpool (Anglia) 
Medul 3: AS Roma (Italia) - Manchester United (Anglia) .
Medul 4: Chelsea (Anglia) - Valenda (Spania) 
Programul semifinalelor (24/25 aprilie - turul; 1/2 mai
- returul):
SenriMte 1: hwngBtoarea med 4 - Invingătoarea med 2 
SsidMh 2: Irwngkoaea med 3 - fcwingMoma med 1 
finala va avea loc la 23 mai, la Maia, iar ezkjM gazdă 
«a li considerau ewni^to sa <Sn senA a i.

Cu șurub
Lupeni (MF) - Fundașul 

Nicolae Corneanu, de la 
formația de ligă secundă 
Minerul Lupeni, a cărui 
gleznă a fost strivită de ba
ra metalică a unei porți în 
timpul unui antrenament, 
va putea relua pregătirile 
peste două luni și va evo
lua cu un șurub metalic 
implantat în maleolă, trans
mite corespondentul MEDI
AFAX.

Corneanu, accidentat la 
data de 1 martie, a fost su
pus unei intervenții chirur-

Cristiano Ronaldo e greu de ținut atât de adversari, dar mai nou și de Manchester United (Foto: epa)

totul pentru a-1 mulțumi pe 
Ronaldo, în semn de recu
noaștere față de forma lui 
extraordinară, de când a sem
nat cel mai recent contract. 
Este nu atât o chestiune le
gată de asigurarea viitorului 
jucătorului, cât o recompensă 
a performanțelor sale, în ten
tativa de a îndepărta intere
sul clubului FC Barcelona și 
al grupării Real Madrid, care 

După ce s-a bătut la sânge cu adversarii din Liga Campionilor, 
Chivu vine și la „națională" (Foto: epa)

reprezentative este progra
mată pentru 19 martie, ora 
12.00, la Centrul Național și 
Academia de Fotbal Mogo- 
șoaia.

Echipa națională a Româ
niei va întâlni Olanda, pe 24

în picior 
gicale la spitalul din Craio
va, unde va mai rămâne in
ternat încă o săptămână, 
după care va începe un pro
ces de recuperare ce va du
ra aproximativ două luni. 
„Am trecut prin clipe foar
te grele, dar acum mă simt 
bine, după intervenția chi
rurgicală. Medicii m-au 
asigurat că voi mai putea 
juca fotbal, dar abia peste 
două luni pot începe un 
program de pregătire mai 
lejer”, a declarat jucătorul, 
în vastă de 25 de ani.
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a anunțat terțe părți că ar fi 
pregătit să ofere clubului 
Manchester United o sumă 
record pentru a-1 lua la Ma
drid la vară”, scrie sursa ci
tată.

Cristiano Ronaldo a anun
țat, joi, că discută cu respon
sabilii clubului englez pre
lungirea contractului său, 
menționând, totuși, că ar dori 
„într-o zi” să evolueze în Spa

martie, de la ora 21.30, pe sta
dionul „De Kuip-Feyenoord” 
din Rotterdam, și Luxemburg, 
pe 28 martie, de la ora 18.30, 
pe stadionul „Ceahlăul” din 
Piatra Neamț, în cadrul pre
liminariilor Euro 2008.

Cassano, 
iertat

Madrid (MF) - Atacantul 
echipei Real Madrid, Antonio 
Cassano, va putea evolua în 
derby-ul cu Barcelona, după 
ce Comisia de Apel a RFEF 
i-a anulat cartonașul galben 
primit în meciul cu Getafe, în 
timp ce fundașii Cannavaro și 
R. Carlos sunt indisponibili 
pentru „El Clasico”.

Dacă antrenorul Capello va 
putea conta pe Cassano, pe 
lista indisponibililor de la 
Real au apărut încă două 
nume, fundașii R. Carlos și 
Cannavaro, după cele ale lui 

nia. „Am discutat și sper să 
ajungem la un acord cât mai 
curând posibil, dar pentru 
moment nu este nimic decis. 
Mi-ar plăcea să rămân”, a 
spus Cristiano Ronaldo, care 
a precizat: „Toată lumea știe ? 
că iubesc Spania și că mi-ar 
plăcea să joc acolo într-o zi. 
Dacă nu se va întâmpla acum, 
dar voi pleca peste doi, trei 
sau patru ani, voi fi fericit”.

Atac 
la Mourinho •TP r

Londra (MF) - Fotba
listul lui Chelsea, Andrei 
Șevcenko, a recunoscut 
că s-a plâns de tehnicia
nul Jose Mourinho și a 
precizat că a jucat pentru 
antrenori mai buni decât 
portughezul și că ar fi 
fost bucuros dacă ar fi 
plecat de la clubul lon
donez în ianuarie.

„Sunt un angajat la 
club, astfel că fac ceea ce 
spune președintele. Este 
adevărat că m-am plâns 
de Mourinho, dar la 
această situație m-au 
condus multe lucruri. 
Antrenorul nu vorbea ni
ciodată cu mine sau mă 
folosea într-o poziție care 
nu mă avantaja. De ase
menea, nu este un secret 
că eu m-am aflat mai 
mult pe lista de jucători 
doriți de Roman Abra- 
movici, decât pe cea a 
antrenorului. în urmă cu 
câteva luni am devenit 
brusc ținta lui de darts, 
pentru că avea un con
flict cu președintele”1, a

[ spus Șevcenko.

(Fv»; CPA)
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Intemet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, căi și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

• experiență în jurnalistică
• aptitudini de redactare în limba română
• abilități de comunicare
• cunoștințe de limba engleză
Constituie avantaj:
• cunoștințe de web design, HTML
• cunoștințe în prelucrarea de imagini
Oferim:
• loc de muncă dinamic și stabil
• colectiv tânăr
• infrastructură modernă

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0720/400.453.

Vând ap. 2 camere (03)

• 2 apartamente, pentru privatizare, str. I.L. 
Caragiale, P, cu centrală termică, preț 45.000 
euro, fiecare. Tel. 0745/367893. (T)
• decomandate, Bdul Decebal, etaj intermediar, 
55 mp, vedere la bulevard, contorizări complete, 
preț 41.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, 55 mp, etaj 3, zonă 
centrală, preț 42.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie, faianță, etaj 3, zona 
Dacia, preț 81.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• Wnendui, dec, centrală termică, gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă

Cnouă, preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
*■;)

r 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 Pictai, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, drcuit, 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)
jMamfirescu, et 4, acoperit cu tablă,.hol șîa 

■ Jtărie mărite, gresie și faianță, termopane, 
rtțpreț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Utaendul, et 4, dec., balcon, CT parchet 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• dec, pachet 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)
• drcuft, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 

*»60 mp, zona lic. Auto, cu balcon mare, bine 
w/itreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț

140.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• x.’

Din multitudinea de agenții imobi
liare care funcționează in municipiul 
Deva, se detașează prin seriozitate și 
vechime cea care se numește 
GARANT CONSULTING.

Pentru a ati» mai multe amănunte 
despre activitatea acesteia ne-am 
adresat domnului ing. Călin Bălan, 
administratorul unic al SC Garant 
Consulting SRL.

- în primul rând vă rog să-mi 
spunefi cum v-afi hotărât să intrafi 
intr-o asemenea activitate și in ce an?

■ Agenția a luat ființă in anul 1994. 
Ideea Înființării acesteia s-a înfiripat 
văzând lipsa totală de servicii oferite 
populației in acest domeniu. Spun asta 
mai des că piața imobiliară se 
dovedea a fi un potențial de dezvoltare 
rapidă.

- Cum au fost Începuturile acti
vității?

■ Am început destul de greu din 
două motive. Pe de o parte a fost lipsa

: de experiență in acest domeniu a 
ageaților noștri, din care cauză a 
trebuit să facem, ca să zic așa, o cali
ficare la locul de muncă. Dar mă 
bucur să o spun - această lipsă de 
experiență a fost suplinită cu succes 

•de entuziasmul echipei pe care am 
format-o și alături de care am reușit 
să ne facem cunoscuți in Deva. Iar al
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• la parter, ideal pt. spațiu comercial sau de 
locuit 50 mp, zona piață, centrală termică, 
bucătărie modificată, parchet ocupabil în 48 
ore, preț neg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Eminescu, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, debara, cămară, modificări, preț 
130.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona BălceșCu, foarte avantajos, 56 mp, deco
mandate, etaj bun, modificări, bucătărie mare, 
balcon, parchet, gresie, faianță, preț 146.000 ron, 
negociabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică, 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj inter
mediar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314. 
(A9)
• decomandate, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan), etaj 3, zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314. 
(A9)
• semidecomandate, camere cu parchet, 
contorizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona 
Mărăști, preț 129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. 
(A9)
• decomandate, camere cu parchet centrală 
termică, termopan, baia (grfesie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate, contorizări integrale, balcon 
deschis, etaj L Bdul Decebal, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate, etaj 3, amenajat (marmură, 
faianță), balcon, contorizări integrale, etaj 3, 
zona Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800 
(A9)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, parter, zona Oraș Nou, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchetat termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

1D, COMOD Șl SIGUR
ubiaNlrlA TKAVcL

• circuit balcon închis, parchet gresie, faianță, 
80 mp, etaj 2, Kogălniceanu, preț 148000 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 
155300 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• urgent Devă plata imediat Tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, în Deva, zonele: 
Scărișoara, Coșului, Eminescu, Decebal, Gojdu, 
indiferent de etaj sau amenajări, se oferă preț 
bun, plata imediat cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
• isgent, decomandate, etaj intermediar, zona 
Liliacului. Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu Tel. 
0740/317314. (A9)

NDAfjERM.AMA-KWf
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AGENJIA IMOBILIARA Garant Consulting
11 ani de experiență

www qjraMtGrițultirig d®

doilea motiv al startului mai dificila 
fost încre-derea oamenilor. Spun asta 
pentru că, in condițiile in care până la 
acea dată nu mai existase cineva care 
să ofere acest serviciu de interme
diere, in relația vânzător - 
cumpărător, a trebuit să explicăm 
dienților rolul nostru in desfășurarea 
unei tranzacții imobiliare. Spre 
satisfacția și mândria noastră, a mea . 
și a echipei cu care lucrez, pot spune 
că am reușit să satisfacem cererile 
dienților noștri

- Și care ar fi acest rol?
- Pentru a Încheia o tranzacție 

imobiliară, trebuie parcurse mai 
multe etape. Primul pas este „identifi
carea’’ potențialului client (vânzător, 
cumpărător sau chiriaș), precum și a 
necesităților acestuia, clasificate in 
funcție de localitate, zonă, tip de 
imobil sau preț. Urmează prezentarea 
imobilelor oferite spre vânzare sau 
închiriere aflate in baza de date a 
agenției

O dată ce agenții noștri au reușit să 
stabilească un consens intre cele două 
părți implicate în tranzacție, urmează 
verificarea, de către biroul notarial cu 
care colaborăm, a actelor necesare 
tranzacției (act de proprietate, ade
verință fiscală etc.). Ultimul pas este, 
desigur, încheierea tranzacției

- Știu că agențiile imobiliare percep 
o anumită tară

- Intr-adevăr, la Încheierea 
tranzacției percepem un comision de 
2,5% din valoarea acesteia.

- Cum reușiți să răspundeți do
rințelor dienților?

■ Avem o echipă de agenți imobi
liari care, datorită experienței acumu
late de-a lungul anilor, pot răspunde: 
diverselor solicitări ale dienților. 
Astfel, doamnele Chifor Viorica și: 
Kirkoșa Anamaria au 10 ani și 
respectiv 7 ani vechime în acest: 
domeniu.

De asemenea Pirlea Alex (5 ani), 
Iliescu Rodica (4 ani), Moldovan 
Cristina (2 ani) și Vasilmciuc Elena (31 
ani vechime) sunt agenți imobiliarii 
care iși desfășoară activitatea în 
cadrul agenției.

»®iv,crte* ®7M2'
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CMâttna, tei. 22171%

Elena, tei. 224296,

(84396)

Tel. 215800,215151. 
0722/297610,0745/630316 i

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp!

1

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
dioxi.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Intemet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

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

• urgent, zona l. 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)
• zona Lido, modificat, cu centrală termică, 
balcon, mare, parchet gresie, faianță, preț 
160.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• in blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, baia (gresie, faianță), 
termopane, camere cu parchet, centrală 
termică balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, 
zona pieței centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 
212141. (A9)
• decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
Cumpăr ap. 3 camere (06) Case de vacanță (15)

• In Deva, zonele: Carpați, Liliacului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, plata urgent, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate sau semidecomandate, etaj 
intermediar, zona Liliacului, Dorobanți, Creangă, 
Tel. 0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(82628)

• 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 termici termopan peste tot 
parchet 2 bai amenajate. 2 balcoane, fără 
mocificâri. preț 8C.OOC euro. negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 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 I. Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, pȚ, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• decomandate, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

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)

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică și 
agro turistică

• Manager în turism
mrtrsi'G-âra'r=3 ^nscrieli zilnic. între orele 9-16, 
UJ WiâllLaUH până la data de: 20.03.2007
Adresa contact: Deva, Udul 22 Decembrie Nr. 37 A

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS
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• GRATUIT: măturători, montaj, transport

• semidec., balcon închis, termopan, convertor, 
parchet, gresie, faianță 32 mp Deva, preț 67.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidec., etaj 3, ocupabilă imediat, zona 
Eminescu, preț 68.000 lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona a Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara, (A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona piață 28 mp, contorizări, parchet, gresie, 
faianță, balcon, zonă liniștită preț 25.000 euro. 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidec., bloc de cărămidă, 28 
mp, contorizări, parchet, ocupabilă imediat, 
urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel, 
0730/474275.0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă 27 mp, 
contorizări, parchet ocupabilă azi, preț 6,000 
ron, negociabil, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)
• zona Morița, etaj intermediar. 30 mp. balcon 
maro, aoxnetr», gaz contorizat parchet, fără 
moorficăi. preț 76J00 ron. negociabil, tel. 
C73C/474T5. C?C,535Q95. DM)
• h Ms sanr. oec oarcnet gras*. *aiarță 
_să mecască jrsj'dr; oret 61J0C iei neg. tei. 
20600.332i4 JT

TEL 0745.584.499; 0788.664.7Î5, 0254-230.553

FLORIDA 
IMKX

• cașă în Deva, Viile noi, 4 camere, curte, 
grădină, garaj sau schimb cu apartament 3 - 4 
camere, în Deva, plus diferență exclus interme
diari. Tel. 0254/219588. (T)
• casă In Simeria, 95.000 euro, toate utilitățile, 
teren aferent 1026 mp; corp 1 - 4 camere; corp 2
■ 2 camere, garaj. Tel. 0788/507819. (T)
• Deva, 2 camere, bucătărie, hol, cămară, 
terasă, boxă pivniță magazie, garaj, grădină 750 
mp, preț negociabil. Tel. 260526. (T)
• Deva, zona Aurel Vlaicu, 3 camere mari, hol 
mare pătrat, baie, bucătărie, boxă, garaj, apă, 
gaz, canalizare, curte betonată, preț 82.000 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=36C mp. FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil .imediat, preț 118.000 
euro. neg., tel. 0745/640725, (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă, preț 340.000 euro, neg,, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona CălugărenL 2 corpuri, încălzire cu CT. 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg,, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slnwria, P+M. s= 190 mp. la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 bă, 2 dresing, termopane, CT. 
construcție 2006. curte cu piscină st=80C mp. 
preț 170.000 euro. neg. tel. 0749/268830. (* *7)
• «Wl asă in Deva. 3 camere. Pucâtărie. 
sm (g-e«. ia-i cute, st SOC —o. zonă 
uracrt-aă Deva, creț L50DOC ejtv"egc-

T» T>-.9Qt

• urgent, casă, în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă încălzire 
centrală, garaj, piscină preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, supraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
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, apa 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• 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. 0254/613366,0788/040.490, (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. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

• 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)

• casă, 3 camere, bucătărie, hol, baie, centrală 
termică 2 cămări, 2 beciuri, garaj, trifazic, spațiu 
comercial utilat și o cameră și bucătărie sepa
rate, curte, grădini Tel. 242431. (T)
• casă cu anexe, in Almașu Sec, nr. 46, preț 
negociabil. Tel. 233022.m
• casă sau grădină la țară Lăpușnic, comuna 
Dobra, preț negociabil, fără intermediari. Tel. 
0254/281523. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp teren, 
canalizare, apă gaz, curent, preț 75.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• casă In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, 
living, terasă construcție relativ nouă, centrală 
termică curte, st 400 mp, preț 90.000 euro. nego
ciabil. Tel. 0745/511776. (A9)

Vând garsoniere (19)

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

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

UNIUNEA EUROPEANĂ
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• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040,490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• urgent, ofer banii imediat, ofer 35.000 lei, zona 
Micro 3,5, Hunedoara. Tel. 0720/354453. (T)
• foarte urgent, garsonieră în Deva, zonele: 
Gojdu, Progresul, Decebal, se oferă preț bun, cu 
plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, Mărăști, 
Dorobanți, Deva, ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

• 2500 mp teren, în Archia, apă, curent, 
proiect de casă cu aprobare construcție, nu 
sunt agent imobiliar, preț 25 euro mp, 
negociabil. Tel. 0752/918901. (4/9.03)

• Intravilan, 5100 mp, zona Deva 700. Tel. 222305. 
cn
• intravilan 5700 mp, în Deva, zona fostei ferme 
nr. 1, preț 1 euro mp. Tel. 0254/225034. (T)
• intravilan tn Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671. (T)
• intravilan, str. D. Sturdza, utilități, st 650 mp, 
fs 9 m, preț 30 euro mp. Tel. 0726/114989. (T) ,
• parcele teren intravilan, Deva, Al. Minei, zona 
Roci 'spre Cozia), pentru case sau case de 
vacanță belvedere, orientare sudică S 500 -1000 
mp, fs 13 m, preț 10 ■ 15 euro mp. Tel. 
0726/187728. (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, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. tA3)
• teren intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3) j
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție 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 ideal 
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)

S.C. MINIMAX 
DISCOUNTS.R.L. 
cu sediul în localitatea 

Bolentln Deal, str. 
București-PIteștl km 22, 
județul Giurgiu, anunță 
depunerea solicitării pentru 
eliberarea autorizației de 
mediu pentru obiectivul 
SUPERMARKET, situat în 
localitatea Hunedoara, str. 
Viorele, nr.5. Informații se 
pot obține la sediul A.P.M. 
Hunedoara, zilnic, între 
orele 8-16. Eventualele 
sesizări și reclamațll pot fl 
depuse în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data 
anunțului.
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• in Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 35 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• intravilan In Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• intravilan Deva, zona Dorobanți, 2200 mp, fie ’ 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776. (A9)
• urgenți Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)
• parcele teren între 550 - 800 mp, zona de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 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, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/61?^ 
0788/040.490,0788/158.483. (A10) V <
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua E^d- 
Crișcior, lângă sediul OGA. preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490.0788/158483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. .0254/613366, 0788'040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22) 3
• intravilan in Boholt suprafață plană zonă 
neinundabilă Tel. 0721/476475. (T)
• 5 ha teren intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat TeL 215212 (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, str. Viorele. bL 5, suprafață 
IM mp, amenajat apă gaz, centrală 
termică usi șl ferestre termopan, preț 
ncgodaH. TeL 0744/561244 (14/54)3)

o Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică, canalizare, apă gaz, curent, 
82.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• Deva, 32 mp, parter, cu intrare din stradă 
amenajat, ocupabil imediat preț 28000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
o hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)

CONVOCATOR 
Consiliul do Administrați*  ol 

Conwmcoop Ba 
Societate Coaparativi, 
cu sediul In llia, str. Ștefan 

cel Mare, nr. 7, înregistrată 

la Registrul Comerțului sub 

nr. C2O/4/2OO5, convoacd 

Adunarea Generalâ a 

Acționarilor pentru data de 

28.03.2007, ora ÎO.OO, la 

sediul sâu din llia, pi 
Adunarea Extraordinari 

pentru ora 11.30.

Ordinea de zi este afișate la
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COMPLETARE LA CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. .SARMISMOB" S.A., persoană juridică română, cu sediul 

în Deva (HD - România), str. Dr. Victor Șuiaga nr. 2, cod unic de înregistrare nr. 2117288, atribut fiscal R, 
-înmatriculată la O.R.C. Hunedoara sub nr. J20/356/1991, în temeiul art. 113, 117, și 117' din Legea 
31/1990, modificată și completată și conform prevederilor art. 12 din actul constitutiv al societății, se 
completează Ordinea de zi a convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 
536/14.02.2007, la propunerea acționarului EURO TIMBER INTERNAȚIONAL B.V., care deține 98,79% din 
capitalul social al societății, privind ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR societății din 
data de 19.03.2007, care are loc la sediul societății, situat în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, astfel:

Ordinea de zi completată propusă:
1. Stabilirea componenței noului Consiliu de administrație, având în vedere demisiile tuturor administra

torilor din Consiliul de administrație, respectiv a Președintelui Consiliului de administrație Bur Adriana Dorina 
și a membrilor Bod Geza, Solomon Viorica, Lazzaroni Giulio și Top Vasile; lista cu privire la numele, locali
tatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află 
la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

2. Fixarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație;
3. Numirea auditorului financiar și a auditorului intern, stabilirea duratei minime a contractelor încheiate 

cu auditorul financiar intern și stabilirea remunerației acestora;
4. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor care vor fi acordate directorilor cărora li se va delega 

conducerea societății de către Consiliul de administrație și a membrilor Comitetului de audit;
5. Ratificarea încheierii de către Consiliul de administrație al societății a unei promisiuni de vânzare- 

cumpărare de bunuri imobile din patrimoniul societății, constând în teren arabil în intravilan, situat în Deva, 
jud. Hunedoara - România;

6. Aprobarea vânzării de către societate a unor bunuri imobile și a încheierii în acest scop a unor contracte 
de vânzare-cumpârare în formă autentică, imobile ce constau în terenuri arabile în intravilan, situate în 
Deva, jud. Hunedoara-România. Determinarea condițiilor vânzării;

7. Diverse. Desemnarea unor împuterniciți în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor ce vor fi adoptate 
de către adunarea generală a acționarilor.

în cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru deliberări sau pentru adoptarea unei 
hotărâri, următoarea convocare este pentru data de 20.03.2007, în aceleași condiții privind ora și localitatea.

(84376)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând banc de lucru pentru tâmplărie, 410/83 
cm, și 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
10001 fiecare. Tel. 0745/096675. (T)
• vând cadru de disc în tiranți, 2 calorifere de 
tablă, noi, 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 264161. 
(T)
• vând tractor li 445, plug cu 2 brăzdare, 
remorcă monoax, grapă și container pentru 
tiranți, placaj marmură Rușchița, mașină cusut 
Ileana, stare foarte bună. Tel. 0722/502995. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând două anvelope noi pentru Skoda S100. 
Tel. 226909. (T)
• vând simeriguri, supape, cruci cardanice, 
pentru Lada, toate noi, originale. Tel. 770687. (T)
• vând usl pentru Ford Sierra. 50 ron bucata. Tel. 
0723/227569. (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 canapea extensibilă, dulap 3 uși, 2 
bucăți, pat cu saltea arcuri, bibliotecă sculptată 
veche, masă, 4 scaune, vitrină cu oglindă bufet 
bucătărie. Tel. 0254/225034. (T)
• vând fotolii din burete pentru copii, multi
funcționale, design deosebit, cel mai frumos 
cadou pentru copii de până la 7 ani. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• vând pătuț cu leagăn, masă de înfășat, 
acoperitoare cu plasă antițânțari și jucării 
suspendate, cărucior 3 poziții, rotobil 3 poziții, 
portbebe, hăinuțe, negociabil. Tel. 0729/995975. 
(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. (T)
• vând ușâ nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)'

Cu durere în suflet ne luăm un ultim rămas-bun de la 
cel care a fost un prieten minunat și un om deosebit

MARCEL JURCA
îi vom păstra neștearsă amintirea. Sincere 
condoleanțe familiei greu încercate.

Cornelia și Horațiu Holinschi

Regretăm din tot sufletul plecarea prematură din 
mijlocul nostru a celui care a fost

MARCEL JURCA
un om deosebit, un coleg de nădejde și un prieten 
special. Suntem alături de familia greu încercată. 
Amintirea ta va rămâne mereu prezentă în inimile 
noastre.

Familia loja

(5/9.03)

Suntem alături de Olga și Anita în cel mai dureros 
moment al vieții prilejuit de trecerea în rândul înge- 
rilor a celui care a fost cel mai iubitor, generos și bun 

? ? so{ și tată, un om de aleasă omenie
MARCEL JURCA

Dumnezeu să vă dea putere să mergeți mai departe.
Familia Anghe

• hală In Deva, zonă industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177.  (A9)

'» urgerrt, hală, în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
—-H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 

lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/511776. (A9) ’
• imobil, în Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă, preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată In Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942066.(10/1,03)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• Deva, zonă centrală, 60 mp, ofer preț bun. Tel. 
^41740/317314. (A9)

• hală ți construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, 
prelată cu schelet metalic, dimensiuni 60 mp, 
preț negociabil. Tel, 0723/514133,235570. (T)
• imobil pentru producție, servicii, comerț 
(parter) și birouri (etaj), st 160 mp, cu terenul 
aferent, zona Casei de cultură Deva, preț 195.000 
euro. Tel. 0745/096675. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

imobile chirii (29)

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

• închiriez spațiu comercial, la parter de bloc, 
zona Micro 5, vizavi de Școala Nr. 11, preț 650 ron 
negociabil. Tel. 0720/354453. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, Deva, zonă centrală, mobilat, 
ocupabil, tv color, mașină de spălat, centrală 
termică preț 250 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră, mobilată și 
utilată centrală termică zonă foarte bună, preț 
110 euro/lună. Tel. 0740/013971. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră supermobilată 
centrală termică zona Carpați, preț 130 euro. 
Tel. 0722/347512,22844Ș (T)

• ofer spre închiriere, în Deva, lângă Colegiul 
Decebal, o încăpere de 33 mp, cu intrare 
separată pentru birouri, prestări servicii sau 
comerț. Tel. 0745/096675. CD
• 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)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup, sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT,trifazic, preț5euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bâlcescu 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 Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit,’ preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona tic Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bâlcescu, Deva, preț 350 euro/lună nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)

• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
amenajat, 434 mp, zonă centrala, Deva, preț 15 
euro mp, se poate compartimenta. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centrală termică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9),
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări integrale, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bâlcescu, Deva, peț 200 
euro/lună Tel. 0740/317314. (A9)

• cumpăr DIVX recorder, urgent. Tel. 
0723/920314. (T)

Aparate foto si telefonice 
(50)

(1/9.03)

Imobile schimb (30)

• vând LG L342I cu dapetă, 65000 culori, cameră 
VGA, blitz, sunete polifonice, vibrații, mail, stand- 
by 4 zile Li-lon, meniu engleză, preț 200 lei. Tel. 
0724/884898. (T)
• vând telefon mobil cu 2 cartele simultan, MP4, 
diverse modele, preț 170 ■ 240 ron; MP3, preț 135 
ron; cârduri memorie 2 GB, 165 ron. Tel. 
0723/360575. (T)

S-a stins din viață, plecând prea timpuriu dintre noi 
dragul nostru vecin

MARCEL JURCA

• gnoMLcfedort 1, zonaTeatru Hunedoara, cu 
apartament 2 - 3 camere, exclus Micro 5,6,7, ofer 
diferență. Tel. 0726/219741,0726/042363. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

Sincere condoleanțe familiei greu încercate.
Vecinii din blocul 9 B, Deva

Auto românești (36)

• vâna dada break, gri-metalizat af 2000, stare 
bună Hațeg, str. I.L Caragiale, nr. 37. Tel. 
0742/414759. CD

Auto străine (37)
• vând Renault Trafic 2100 D, model 1990. Tel. 
0744/661167. (T)
• vând Volvo V401,9 TDi, af 2001, full-electric, 
SRS, ABS, clima, MP3, jante Al 16 inch, persoană 
fizică 9000 euro. Tel. 0723/227569. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând autoutilitarâ Dacia papuc 1305, af 1996. 
covergă din fibră sticlă, stare tehnică 
ireproșabilă Tel. 0745/096675. CD
• vând, în Deva, autoutilitară Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,2.2 HDi, lung și înalt, înmatri
culat ianuarie 2007, consum 9%, 13.500 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)
• vând Mercedes Sprinter 310 D, mixt, 6 locuri 
plus marfă 2900 cmc, lung și înalt, af 1999, neîn
matriculat Tel. 0745/096675. a)
• vând microbuz Peugeot J5,8+1 locuri, Diesel, 
2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare tehnică 
bună, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autospecială furgon izoterm frig 
DAF Euro 3, af 2004, capacitate 25 tone, 
sarcină utilă 123 tone, stare perfectă 
licență transport internațional, preț nego
ciabil. TeL 0744/561244. (14/54)3)

SONSUMCOOP DEVA SOCIETATE COOPERATIVĂ

• vând monitor alb-negru 15 inch, foarte bun, 
preț 50 ron, negociabil. Tel. 220956. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă .White Lady" 
combinație alb-auriu-crem, corset mărime 42. 
Tel. 0254/219386 după ora 20. (T)
• vând rochii și compleuri de seară cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 - 46. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând dirtantien pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)’

• vând proffle și tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, 
preț 5,5 lei/kg. Tel. 0745/096675. (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând cărți ■ romane, 400 volume, în limba 
maghiară 1 leu bucata. Deva, tel. 0254/225034. 
(T)
• vând cărți tematică sportivă, diferiți autori 
renumiți, preț avantajos. Tel. 0723/920314. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, cadă fontă centrală Bosch tiraj normal. 
Tel. 0746/053955. (T)
• vând urgent aragaz, combină frigorifică 
mașină automată calculator, combină 
muzicală, mașină de cusut electrică Singer, 
mașină de cusut Monica, chitară tocuri duble cu 
geamuri; 218084,0722/586808,0724/643045. (T)
• vând vitrină frigorifică orizontală pentru 
mezeluri, preț 300 euro, negociabil. Tel. 
0745/096675. (T)

Prestări servicii (72)

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

• ofer Mrvid de calitate pentru repararea 
mașinilor de cusut Tel. 224182 0723/499284. CD
• Sodetate comerdalâ execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță parchet clasic și mela- 
minat oferim seriozitate și prețuri avantajoase! 
Relații latei. 0724/492920. (13/5.03)
• transport mobilă cu auto de 1,2 to și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări. 
Tel. 0254/775578.0744/934462,0726/551.701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

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

1

Suntem 
numărul 1 în 

județul 
Hunedoara!

LIBER

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

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru DevaPlante și animale, agroali- 

mentare (57)
Cerințe:

- __________CONVOCATOR____________________
’ ÎRtarailut prevederilor Legii nr. 1/2005 și ale actului constitutiv al societății cooperative de consum. Consiliul de Administrație convoacă 

.Adunarea Generalii Ordinară a membrilor cooperatori pentru data de 26.03.2007. ora IO, la sala „Supermagazin" din localitatea Bhița.
I având următoarea:

otaNttxn ,f
j.’Prezentarea, discutarea șl aprobarea Raportului Consiliului de Administrație

2. Prezentarea, discutarea șl aprobarea Raportului Cenzorului
3. Dezbaterea șl adoptarea situațiilor financiare anuale și stabilirea modulul de repartizare a profitului
< (Wârtareede gestiune ^administratorilor
5. Adoptarea bugetului devenituri șl cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2007.

, 6. Ktallita execuției contractului de administrare și stabilirea criteriilor de performanță pentru anul 2007 aferente contractului de admi- 
nlstrare .
7. Stabilirea Indemnizației pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru cenzor pentru anul 2007
8, Stabilrea cotizației datorata Uniunii Județene Hunedoara - Deva

î 9. Alegerea unul membru In compleare în Consiliul de administrație și a unui cenzor

' Aprobarea primlffctrageril/excluderii de noi membri cooperatori
Dacă la data și Ora cuvenite nu se întrunește cvorumul statutar de ședință. Adunarea generală ordinară se reconvoacă pentru fiecare din 

) • :Ziete următoare la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi, până la atingerea cvorumului legal și statutar.
"’tteroamanta, In temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 și ale actului constitutiv al societății cooperative de consum, Consiliul de Admi- 

plsțrapa convoacă Adunarea Generată Extraordinara a membrilor cooperatori în localitatea Bălța, sala „Supermagazin", pentru data de 
26.03 .2007, ora 10,00, cu următoarea
OMMNEDEa
l Ațuuberee bwrta apaținlnd sodetâți cooperative care pot face obiectul ipotecii, gajului, închiderii sau înstrăinării pe parcursul anului 
mit.

j. 6. A 

Jf rosti

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

• vând pești mari și mici, plante de acvariu, 
pompe pentru filtrarea apei, mâncare pentru 
pești, acvarii mari și mici, prețuri negociabile. 
Tel. 0729/955975,0743/855171. (T) 
________________ k_______ ______________

instrumente muzicale (60)

• vând pianină Ceaikovski, stare foarte bună 
preț negociabil. Tel. 0751/224104,0354/105708. 
(T)

Altele (61)

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

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

ul rit ArMnUrupe cu Bedeșfenirea demersurilor necesare executării unor astfel de operațiuni

4ECJWE

np m Mrmaglt ommri statutar de ședință, Adunarea generala extraorfenarâ se reconroKl 
acroep oafe li «ateși loc ți cu acMefi onâne de zi, până te «Ungerea caorumutoi legal ți 

ita’;

___________

• vând dopuri pentru scaune. Tel. 0723/227569. 
CD
• vând mașină de cusut Naumann, seria 705, 
germană ceas Doxa damă extraplat elvețian. 
TeL 224643. CD
• feri eett inox alimentar, 10001 cu agitator si 
pompă inox de evacuare, și presă inox oertru 
fferarea fetidelor afenentare. 1800 an. nege- 
dfeJlTeL07«/0866ra.(D

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

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

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

02’35»

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Externată. Fiica actorului Johnny Depp 
și a cântăreței Vanessa Paradis, Lily-Rose, 
a părăsit spitalul din Londra unde a fost 
internată timp de nouă zile din cauza 
unei boli grave și unde va trebui să se 
întoarcă pentru a-și continua tratamentul.

Cea mai elegantă la Oscaruri

Târg de cai Aproximativ 800 de 
participanți vor prezenta 1.000 de cai la 
cel mai mare târg de cai din lume, 
„Equitana”, care va începe astăzi, la 
Essen, în Germania. (Foto: epa»

A câștigat 
procesul

Londra (MF) - Kate 
Winslet a obținut câștig 
de cauză în procesul 
împotriva unei publicații 
săptămânale care a scris 
despre ea că ține o cură 
de slăbire, în condițiile 
în care actrița a declarat 
război celebrităților sla
be. Actrița Kate Winslet 
a câștigat o sumă „sub
stanțială” ca despăgubi
re din partea revistei 
Grazia, sumă ce va fi 
donată unei clinici pen
tru tratarea tulburărilor 
de alimentație.

O poveste reală
Los Angeles (MF) - Ac

trița Angelina Jolie va 
juca în filmul „Chaleng- 
ing” inspirat dintr-o po
veste reală care a avut 
loc în orașul Los Ange
les, în anii '20, sub ba
gheta lui Clint Eastwood. 
Jolie va juca rolul unei 
femei al cărei fiu este 
răpit și apoi recuperat. 
Totuși, femeia bănuiește 
că acest copil nu este fiul 
ei și pentru a afla ade
vărul trebuie să înfrunte 
corupția existentă între 
polițiști.

Van Halen
(Foto: EPA)

■ Nicole Kidman a fost 
aleasă în urma unui son
daj online realizat de 
revista Hello.

Los Angeles (MF) - Cea mai 
bine plătită actriță de la Hol- 
lywood în prezent a primit 
titlul de cea mai bine 
îmbrăcată celebritate, în 
urma voturilor celor 8.000 de 
participanți la acest sondaj. 
Superba actriță australiană 
își menține titlul de cea mai 
elegantă vedetă participantă 
la ceremonia de decernare a 
prestigioaselor premii pentru 
al doilea an consecutiv, după 
ce a obținut 32% dintre 
voturi. Kidman a fost 
îmbrăcată cu o rochie roșu 
aprins de la Balenciaga.

Starul a fost într-o com
petiție strânsă cu Penelope 
Cruz, nominalizată la ediția 
de anul acesta a Oscarurilor 
pentru rolul din „Volver”, 
care s-a plasat pe poziția a 
doua din top cu 28% din 
voturi. Penelope Cruz a pur
tat o rochie cu trenă de la 
casa de modă Versace, foarte 
apreciată de experții în modă,

Pierd doi ani de somn

Van 
Halen, 
internat
Los Angeles (MF) - 
Chitaristul Eddie Van 
Halen a anunțat că 
se va interna într-o 
clinică de dezintoxi- 
care, o mișcare care 
elimină, deocamdată, 
posibilitatea de a se 
reuni cu trupa care îi 
poartă numele, 
săptămâna viitoare, 
când aceasta va fi 
inclusă în Rock and 
Roii Hali of Fame 
alături de REM, Patti 
Smith, Grandmaster 
Flash and the Furious 
Five și The Ronettes. 
Olandezul, în vârstă 
de 52 de ani, s-a 
luptat mult timp cu 
alcoolismul și a 
supraviețuit unui can
cer la limbă.

Londra (MF) - Partenerii 
persoanelor care sforăie pierd, 
în medie, doi ani de somn din 
viață, este concluzia unui 
studiu realizat de British Snor- 
ing and Sleep Apnoea Associ- 
ation (BSSAA). Dintre cei 2.000 
de adulți care au- participat la 
acest studiu, 85% au indicat că 
relația ar merge mai bine dacă 
partenerul ar putea să-și 
rezolve problema legată de 
sforăit. 55% dintre respondenți 
au indicat că sforăitul le-a

Primul român în topul Forbes

Kuai, un purcel care are cinci luni, și 
vaca Eddi se împacă foarte bine la fer
ma lui Koester din Linden, Germania.

(Foto: EPA)

■ Pentru prima dată, un 
român intră în Topul 
miliardarilor revistei 
Forbes: Ion Țiriac.

Londra (MF) - Ion Țiriac 
ocupă locul 840 în Topul mi-, 
liardarilor pe 2007 al revistei 
Forbes, dintr-un total de 946 de 
persoane luate în calcul, cu o 
avere estimata la 1,1 miliarde 
de dolari. Bill Gates s-a situat 
în fruntea listei pentru al 13- 
lea an consecutiv, cu o avere 
evaluată la 56 de miliarde de 
dolari, și este secondat de pri
etenul său Warren Buffett, cu 
o avere personală de 52 de mi
liarde de dolari.. Potrivit site- 
ului revistei, Țiriac, în vârstă 
de 67 de ani, este primul mi
liardar al României, cu o avere

L-au atins pentru 2.600 de euro

Indiana Jones va fi tată
Los Angeles (MF) ■ Tânărul actor american 

Shia LaBeouf ar putea- juca rolul fiului lui 
Indiana Jones, personaj încarnat de veteranul 
Harrison Ford, în cea de-a patra parte a 
seriei ale cărei filmări vor începe în această 
vară. Potrivit cotidianului Variety, Shia 
LaBeouf, în vârstă de 20 de ani, care a jucat 
în „Bobby”, „Constantine” și „Eu, Robotul”, 
este în negocieri finale cu producătorii filmu
lui pentru a-1 încarna pe fiul aventurierului 
arheolog jucat de Harrison Ford, in vârstă de 
64 de ani. Pasionații seriei cer de ani de zile 
filmarea unui nou episod, temându-se că Har
rison Ford, care împlinește 65 de ani in tim
pul turnării filmului, nu va fi in forma fizică 
necesară pentru a face față exigențelor rolu
lui. Filmul va fi regizat de Steven Spielberg 
și produs de George Lucas

■ Fanii japonezi au 
plătit câte 2.600 de 
euro să-i strângă mâna 
lui Michael Jackson.

Tokyo (MF) - Peste trei sute 
de japonezi care au cumpărat 
bilete în valoare de 2.600 de 
euro bucata au putut să-l 
întâlnească pe idolul lor 
Michael Jackson, joi seara, în 
timpul unei petreceri exclu

Kidman la ceremonie (Foto: epa)

la care a asortat niște cercei 
cu diamante de 20 de carate 
de la Chopard.

Pe poziția a treia în top s-a 
situat Cate Blanchett, o altă 
nominalizată la ediția de anul 
acesta a Oscarurilor, pentru 
rolul din „Babei”, care a 
strălucit într-o rochie gri me
talizat din colecția Armâni.

afectat și viața sexuală. 
BSSAA a creat ceea ce se 
poate numi dormitorul anti- 
sforăit. Printre produsele dor
mitorului se numără un pat 
dotat cu o saltea care ajută la 
combaterea sforăitului provo
cat de praf sau de congestie 
nazală. S-au mai realizat 
benzi speciale pentru nas și 
bărbie, dispozitive pentru res
pirat, teste de depistare a 
alergiilor și lenjerie de noapte 
anti-sforăit.

Ion Țiriac, miliardarul român din Forbes (Foto: epa)

pe care și-a construit-o singur 
din afaceri în domeniul bancar 
și al asigurărilor. Forbes îl 

siviste organizată într-un club 
din Tokyo. Fanii au putut 
petrece un scurt moment în 
compania „regelui pop”, 
îmbrăcat într-o ținută neagră 
decorată cu paiete. Michael 
Jackson este încă extrem de 
popular în Japonia.

Cântărețul, care părea obo
sit, a strâns mâinile fanilor și 
s-a îmbrățișat cu aceștia, dar 
nu a susținut nici un recital. 
Fanii au putut, de asemenea,

descrie pe. Tiriac ca „un atlet 
de excepție, care a concurat în 
1960 la Jocurile Olimpice ca 

să facă fotografii împreună cu 
idolul lor. „Ne-a strâns în 
brațe, foarte ușor. A fost super. 
Dar nu avea nimic deosebit de 
spus și, la sfârșit, avea un aer 
foarte obosit, așa că am decis 
să plecăm”, a declarat una din
tre fanele starului. Majoritatea 
participanților au fost de 
părere că a meritat să 
plătească 2.600 de euro doar 
pentru a-1 vedea de aproape pe 
Jackson. 

hocheist. Ulterior s-a orientat 
către tenis, i-a antrenat pe 
câțiva mari jucători, inclusiv 
Boris Becker, Steffi Graf și 
Goran Ivenisevici”. „Și-a folosii! 
relațiile și averea pentru a 
investi în țara de origine după 
căderea comunismului; deține 
companii în domeniul bancar, 
al asigurărilor, leasing-ului 
auto și retail; ulterior a vândut 
acțiuni unor companii occi
dentale și și-a îndreptat atenția 
către piața imobiliara din 
Romania”, scrie publicația. 
Scriitoarea J. K. Rowling, 
autoarea seriei „Harry Potter”, 
este singura femeie din Marea 
Britanie care a fost inclusă în 
top. Cărțile și filmele care au 
fost realizate pe baza acestora 
i-au adus scriitoarei o avere de 
aproximativ 1 miliard de dolari.

Actrita Mia Farrow a 
primit îa -Sevilla premi
ul „Fundacion Nodo

. entre Cutturas” pentru
! munca depusă ca
! ambasador UNICEF.

(Foto: EPA«


