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"Campioni" 
la sărăcie

Deva (I.J.) - Județul 
Hunedoara se situează 
pe locul II național la 
gradul de sărăcie din 
mediul urban, Prin 
orașele Geoagiu, Hațeg 
și Lupeni. Un studiu 
realizat de o firmă de 
cercetare din București 
la solicitarea Observa
torului Județean pentru 
Drepturile Copilului Hu
nedoara a dezvăluit o 
situație dramatică în 
ceea ce privește starea 
de sănătate, susține Emil 
Pâslaru, directorul insti
tuției care a realizat 
tudiul. /p4

învoit
Bârcea Mare (M.T.) - 

O persoană care își is
pășește pedeapsa de trei 
ani, în Penitenciarul de 

| Maximă Siguranță Bâr- 
" cea Mare a fost învoită 

pentru cinci zile pentru 
a putea participa la 
înmormântarea surorii 
sale, /p.6

Accident 
mortal
Vulcan (M.T.) - Un 
bărbat și-a pierdut 
viața în timp ce se 
deplasa pe o stradă 
din municipiul Vul
can. Tragicul eveni
ment rutier s-a petre
cut pe strada Nicolae 
Titulescu. 
„Conducătoarea 
autoturismului marca 
VW Passat Break, 
Diana G., de 19 ani, 
din Petroșani, nu a 
adaptat viteza în 
curbă, a pierdut con
trolul autovehiculului, 
a părăsit partea 
carosabilă și a intrat 
pe trotuar, unde a 
surprins și accidentat 
mortal pe Vasile C„ 
de 38 ani, din locali
tate", a declarat 
purtătorul de cuvânt 
al Inspectoratului de 
Poliție al Județului 
Hunedoara, subin- 
spector Bogdan Nițu. 
în cauză, polițiștii 
efectuează cercetări 
pentru comiterea 
infracțiunii de ucidere 
din culpă.

Elevii primesc bani pentru 
achiziție de calculatoare

Deva (C.B.) - Programul „Euro 200” inițiat 
de Ministerul Educației și Cercetării se află

în curs de derulare. Acest pro
gram permite elevilor să achi
ziționeze un calculator cu aju
torul unei contribuții de 200 de 
euro din partea statului. Pentru 
a intra în posesia acestor bani, 

elevii trebuie să îndeplinească 
anumite condiții nece

sare întocmirii 
dosarului, /p.3
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Subprefectul, audiat
■ Zvonurile că subpre
fectul Pricăjan ar fi cer
cetat de DIICOT au fost 
infirmate ieri seară.

Deva (H.A.) - Potrivit re
prezentanților DIIGOT, sub
prefectul Pricăjan a fost audi
at în calitate de martor, într-

un dosar care cercetează un 
grup infracțional organizat, 
acuzat de delapidare cu con
secințe deosebit de grave. „Am 
primit mai multe telefoane de 
la mass-media locală în care 
ne întrebau dacă l-am reținut 
sau dacă l-am arestat pe dom
nul subprefect, dacă este cer
cetat. în cursul anului 2003,

dânsul avea calitatea de ad
ministrator la societatea res
pectivă, societatea a avut 
relații comerciale cu două din
tre firmele investigate de noi 
în această cauză, sens în care 
și dânsul a fost invitat în ca
litatea de administrator pe 
care o deținea la acea vreme 
la societatea din Orăștie. A

fost audiat în calitate de mar
tor după care a plecat acasă. 
(...) S-a dovedit că nu au avut 
nici societatea respectivă, nici 
dânsul ca administrator, nici 
alte persoane din societatea 
Aurocar implicații de natură 
infracțională”, a declarat 
comisar Traian Berbeceanu, 
șeful BCCOA. /p.3

«

Salarii de mii de euro
■ Managerii de top din 
țară au câștigat lunar în 
2005 între 110000 și 
2100 de euro.

Deva (C.P.) - Chiar dacă ține 
de domeniul SF-ului pentru 
un român de rând (adesea 
plătit cu 100 de euro pe lună), 
acesta este nivelul salariilor 
nete încasate de managerii din 
„vârful” companiilor române 
sau al multinaționalelor. 
ANAF a dat publicității un 
clasament al celor mai „con
sistente” salarii din România.

De departe conduce capitala, 
unde în urmă cu doi ani, un 
oarecare manager a primit 
într-o lună circa 110.000 euro, 
cam cât 1100 de români plătiți 
cu salariul minim pe eco
nomie. Cel mai bine plătit 
manager hunedorean a pri
mit net peste 6000 de euro. 
într-o ierarhie a veniturilor, 
Hunedoara se află pe locul 27 
dintr-un total de 46 de entități 
administrative. Analiștii eco
nomici consideră că aceste 
diferențe se explică prin fap
tul că salariile sunt direct 
legate de cifra de afaceri, /p.3

Braconaj arheologic
Deva (S.B.) - La un an de 

la preluarea funcției de 
director al Muzeului Civi
lizației Dacice și Romane 
Deva, directorul Marcel Mo
rar recunoaște că bracona
jul arheologic din Munții 
Orăștiei și alte astfel de 
zone, continuă nestingherit 
pentru că nu are cine să-l 
stopeze. De asemenea, este 
de părere că a reușit fi
nalizarea unor obiective ale 
activității muzeului dar a

înregistrat și nerealizări. 
„Printre realizările acestui 
an de activitate pot aminti 
despre demararea proce
durilor de inventariere pen
tru întregul patrimoniu 
muzeal, inițiativă și acțiune 
care a lipsit cu desăvârșire 
pe parcursul celor 127 de 
ani de existență a muzeului 
și s-au luat totodată toate 
măsurile de protecție și 
pază ale acestuia” susține 
dir. Marcel Morar, /p.3

Concert simfonic
Deva (S.B.) - Un concert 

vocal-simfonic de înaltă ținu
tă, care aduce la Deva nume 
sonore ale culturii muzicale 
clujene va avea loc, sâmbătă, 
17 martie 2007, ora 19.00, la 
Biserica Greco-Catolică 
„Immaculata”. Concertul se va 
derula sub conducerea muzi
cală a dirijoarei Ioana Ga- 
briela Lupu, de la Liceul de 
Muzică și Arte Plastice „Sigis- 
mund Toduță” Deva.
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• Dispărut în Irak. Armata iraniană a 
pierdut contactul cu unul dintre ofițerii de 
rang înalt trimiși în Irak, dezvăluie cotidia
nul arab Asharq al-Awsat. Potrivit sursei, 
Mohammed Muhsayin Shiradi, un ofițer 
din Brigada Ierusalim, nu ă mai luat legă
tura cu superiorii săi de trei săptămâni. 
Experții militari iranieni cred că ofițerul.ar 
fi putut fi arestat de trupele americane. '

Moțiune simplă la Senat

Acuze
Seul (MF) - Autorități

le de la Phenian au acu
zat SUA și Japonia că ar 
fi determinat suspenda
rea activităților în Core
ea de Nord ale Progra
mului ONU pentru dez
voltare. SUA au afirmat 
că ajutoarele acordate 
acestei țări sunt detur
nate în beneficiul regi
mului de la Phenian.

Dinte
pentru dinte

Teheran (MF) - Tehe
ranul va răspunde cu 
mijloace militare în ca
zul în care Statele Unite
vor lansa atacuri pentru 
a distruge programul 
nuclear al Iranului, a 
declarat, ieri, negocia- 
torul-șef iranian Aii La- 
rijani. „Desigur, o acțiu
ne militară va avea un
răspuns militar”, a spus 
el, răspunzând astfel u- 
nei întrebări privind 
reacția iraniană în cazul
unui atac al
SUA, care bă- f
nuiesc Teheranul 
că dezvoltă 
un program 
nuclear mi
litar.

Fidel Castro
(Foto: EPA)

Castro 
(își) revine 
Havana (MF) - Fidel 
Castro revine treptat 
la conducerea țării și 
a participat prin tele
fon la o reuniune a 
președinților venezu- 
elan, Hugo Chavez, 
și haitian, Rene Pre- 
val. Castro a purtat 
patru convorbiri tele
fonice cu președinții 
Chavez și Preval, 
pentru discuții pe te
ma ajutorului vene- 
zuelan și cubanez 
oferit haitienilor. Cha
vez a anunțat un aju
tor financiar al Vene- 
zuelei în valoare de 
21 de milioane de 
dolari pentru conti
nuarea programelor 
medicale desfășurate 
în regiunile rurale din 
Haiti de către medicii 
cubanezi. Ministrul 
cubanez de Externe, 
Felipe Perez Roque, a 
declarat că liderul de 
la Havana se simte 
din ce In cfe mai bine.

■ PSD și PRM au depus 
în plenul Senatului 
moțiunea simplă privind 
Educația.

București (MF) - Senatorii 
PSD și PRM au depus, ieri, în 
plen, moțiunea simplă intitu
lată „Falimentul învățămân
tului și cercetării românești”, 
semnată de 69 de parlamen
tari.

Senatorul PSD Angel Tâl- 
var a anunțat, de la tribuna 
Senatului, depunerea de către 
reprezentanții PSD și PRM a

moțiunii împotriva ministru
lui Educației.

Inițiatorii moțiunii au ce
rut în plenul Camerei să se 
dispună inițierea proceduri
lor privind prezentarea, intro
ducere pe ordinea de zi și dez
baterea moțiunii în plenul Se
natului.

Biroul Permanent Național 
al PSD a decis, luni, inițierea 
la Senat a unei moțiuni sim
ple pe tema Educației.
Hărdău, acuzat

Moțiunea îl acuză pe actua
lul ministru al Educației, de

mocratul Mihai Hărdău, că, 
„ajuns accidental” în fruntea 
ministerului, „a devenit rapid 
groparul învățământului ro
mânesc”.

PSD apreciază, în textul 
moțiunii, că promisiunile mi
nistrului Educației „au reali
zare zero” în practică, acestu
ia reproșându-i-se că pe tim
pul ministeriatului său au a- 
vut loc cele mai ample greve 
din sistem, că examenele na
ționale „au fost fraudate”, că 
mai mult de jumătate din uni
tățile de învățământ au fost 
neautorizate medico-sanitar

la începerea anului școlar î 
curs.

Social-democrații afirmă, î 
moțiunea simplă pe tema î 
ducației, că „recordul absc 
lut” al activității ministerial 
a lui Mihail Hărdău a fost i 
chiziționarea microbuzelo 
școlare „la suprapreț și nt 
conforme cu necesitatea de 
transporta elevii la unității 
școlare”, ajungând astfel s. 
rămână „împotmolite în nc 
roi”.

Moțiunea simplă va fi des 
bătută de Senat în data de 2 
martie.

S-au ignorat la bilanțul MApN
■ Președintele Băsescu 
și premierul Tăriceanu au 
participat, ieri, la bilanțul 
Ministerului Apărării.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu și premie
rul Călin Popescu Tăriceanu 
au participat, ieri, la bilanțul 
Ministerului Apărării.

Ședința a început cu into
narea imnului de stat al Ro
mâniei, după care ministrul 
Sorin Frunzăverde a prezen
tat bilanțul MAp.
Fără cuvinte

Președintele și premierul 
au evitat din nou să discute 
sau să se privească, preferând 
ca în timpul discursurilor să 
studieze materialele de pe ma
să sau să analizeze persoanele 
din sală.

Tăriceanu și Băsescu (Foto: arhivă)

Cei doi nu și-au adresat 
nici un cuvânt pe durata în
tregii ședințe, de aproximativ 
o oră și 30 de minute, organi
zatorii evenimentului prefe
rând ca între cei doi oficiali 
să creeze o „zonă tampon” și 
să îi despartă prin scaunul re
zervat ministrului Apărării, 
Sorin Frunzăverde.

Băsescu și Tăriceanu au 
evitat însă să discute inclusiv 
în timp ce Frunzăverde își ci
tea discursul iar între ei nu 
se mai afla nicio persoană.

Pe parcursul întregii ședin
țe, președintele și premierul 
au discutat, individual, doar 
cu ministrul Apărării, inter
pus între ei.

La un moment dat, Băses
cu și Frunzăverde au schim
bat câteva cuvinte și au în
ceput să râdă, iar ministrul 
MApN s-a întors imediat că
tre premier, spunându-i și lui 
ceva care l-a determinat pe 
Tăriceanu să zâmbească.

Acesta este cel de-al doilea 
eveniment public la care pre
ședintele și premierul se ig
noră, după ședința de bilanț 
a Ministerului Administrației 
și Internelor de acum trei 
săptămâni.

Au fost găsiți
Paris (MF) - Cei cinci 

europeni răpiți în nordul 
Etiopiei, printre care și 
un francez, au fost găsiți 
pe teritoriul eritrean, a 
precizat ministrul fran
cez al Afacerilor Externe, 
Philippe Douste-Blazy.

Eliberarea celor cinci 
a fost anunțată anterior 
de ministrul britanic al 
Afacerilor Externe, Mar- 
garet Beckett, care a pre
cizat că aceștia au fost 
predați autorităților eri- 
treene și eliberați cu aju
torul Guvernului eri
trean. Londra suspecta o 
implicare a rebelilor din 
regiunea Afar, în timp ce 
responsabilii locali i-au 
acuzat pe soldații eritre- 
eni, acuzație respinsă de 
Guvernul din Eritreea.

ANI, prioritară pentm premier

Atentat 0 mașină-capcană a explo
dat ieri la Bagdad, deflagrația ucigând 
un civil și rănind alți cinci. (Foto: epa)

OFiim DE I1EIEW1

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a 
pledat, ieri, în Senat pentru 
adoptarea Legii privind înfi
ințarea Agenției Naționale de 
Integritate și a cerut parla
mentarilor să înscrie actul 
normativ pe lista priorităților 
legislative ale acestei Camere.

El a arătat că este necesar 
ca procedurile de adoptare a 
Legii ANI trebuie urgentate, 
amintind că România s-a an
gajat în relația cu UE să adop
te acest act normativ ca un 
semnal clar de responsabili
tate și voință în derularea re
formei justiției și combaterea

corupției.
Premierul a arătat că este 

preocupat de întârzierile înre
gistrate în adoptarea Legii 
ANI din cauza interferenței 
altor subiecte politice și a u- 
nor discuții din comisiile de 
specialitate.

„Vedem cu toții cum legile 
și Constituția sunt interpreta
te, întoarse pe toate fețele, 
doar pentru a găsi portițele 
de scăpare pentru a evita res
pectarea legii. Tocmai de ace
ea trebuie să facem legi clare 
care să prevină posibile abu
zuri, inclusiv din partea unor 
demnitari”, a spus Tăriceanu.

Explozie puternică Cel puțin șase persoane au 
murit într-o explozie puternică produsă ieri într-un
magazin de arme și muniții din centrul capitalei afga
ne. (Foto: EPA)

Tăriceanu și sindicalismul 
guvernamental
Miron Beteg

miranbeteg@yahoo.com

In „Jurnal bihorean" de ieri, 
un orădean, răspunzând la între
barea dacă măsurile luate de 
prefectul llie Bolojan vor trans
forma bacalaureatul și capacita
tea în examene mai corecte, a 
dat un răspuns antologic, iar 
redactorul a avut suficient umor 
încât să-l și publice: „Nu știu 
despre ce măsuri este vorba, dar 
sunt convins că sunt bune". 
M-am uitat repede la fotografie, 
pentru a mă convinge că nu e 
vorba de un membru marcant al 
Partidului Democrat. Nu m-ar fi 
surprins să văd zâmbetul sânzos 
al lui Emil Boc. Pentru că răs
punsul, prin vigoarea agresivă a 
lipsei de nuanțe, e caracteristic 
atitudinii pe care o au pediștii

atunci când vine vorba de activi
tatea președintelui Băsescu. Nu 
știu ei niciodată exact ce vrea 
președintele, ce face sau ce spu
ne, dar sunt tușați de siguranța 
că, aprobându-l, susținându-l se 
află numai și numai de partea 
adevărului. A binelui național. 
Așa șe explică și modul sindica
list în care reprezentanții demo- 
crați se comportă în cadrul Gu
vernului. Blaga și Macovei, pre
luând țâfna prezidențială, refuză 
să contrasemneze o hotărâre de 
Guvern - cea despre amânarea 
alegerilor europarlamentare - 
precum niște lideri sindicali de 
la Metrorex care se opun noului 
contract colectiv de muncă.

Orice ministru onest, în clipa
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în care politica Executivului nu 
mai reprezintă și propriile op
țiuni, demisionează. E singurul 
act de protest care nu-l aruncă 
în ridicol. Nu e vorba aici de 
comportament european, ci de 
normalitate, pur și simplu. Nu-mi 
imaginam că Mona Muscă, mar
cată de păcate și minciuni, cu 
totala ei penitență democratică 
de după '89, va ajunge, la scurt 
timp după retragerea definitivă 
din viața politică, un exemplu 
pozitiv. Când minciuna, explica
ția strâmbă capătă o discreție a 
fireșteniei de invidiat, situația e 
de tot gravă. Mona Muscă, în 
clipa în care a considerat că nu 
mai poate lucra cu actualul 
prim-ministru, a demisionat. N-a 
devenit o sindicalistă guverna
mentală. La modul la care au 
reacționat, nu m-ar mira ca mi
nistrul Administrației și Internelor 
și cel al Justiției să organizeze 
mitinguri în fața Palatului Victo
ria sau să oprească, în semn de 
protest, circulația pe vreun drum
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național. Ori să intre în greva 
foamei. Monica Macovei, acest 
Miron Cosma al actualului Gu
vern, a reușit să-și ridice în cap 
Parlamentul, iar acum a intrat și 
în dizgrația Guvernului. Oricât 
te-ar susține Franco Frattini și o 
gazetăriță de la un post de radio 
german, reforma în justiție nu se 
realizează prin lupte ca la Cos- 
tești, iar noul Cod Penal n-are 
nimic de-a face cu pacea de la 
Cozia.

Pe mulți îi surprinde modul 
tranșant în care se comportă, în 
ultima vreme, în raport cu Traian 
Băsescu, premierul Tăriceanu. E 
clar că prim-ministrul și-a făcut 
un lifting politic care a nedume
rit. Politica înseamnă și risc, iar 
Tăriceanu s-a hotărât să riște. 
Niciodată nu l-am văzut pe glu
mețul Băsescu atât de fiert, atât 
de crispat ca după ședința de 
Guvern de luni, care s-a dovedit, 
până la urmă, că nu a fost totuși 
o ședință a Executivului. Libera

lii, sprijinindu-l pe Tăriceanu, 
riscă și ei enorm. însă într-o Ro
mânie în care se auzea deja 
doar glasul lui Traian Băsescu, 
într-o țară în care câțiva falși 
mateloți de apă dulce și niște 
conițe isterice, a căror singură 
calitate e culoarea părului, încer
cau să înlocuiască, în biserici, 
chipul lui lisus cu cel al lui Bă
sescu, era nevoie ca oarecine 
să-i demonstreze președintelui că 
nu suntem o țară de aplaudaci 
cretini, și nici handicapați pentru 
care trebuie să gândească, me
reu, tătucul de la Cotroceni. Poa
te că Tăriceanu va pierde acest 
război. Poate îl va pierde și PNL. 
Dar putem fi convinși că nici 
Băsescu nu îl va câștiga. Putem | 
fi siguri că într-o dimineață nu 
ne vom trezi, cu țară cu tot, în 
America de Sud.

** *
Punctele de vedere exprimate de 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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ia factorii ooștaii șî îa oficiile poștale din teritoriu.
Dacă w- sâ testez' gratu.î Cuvântu kcer t=mp de o lună, su._ă -a G8C' 

netrefe ce. e--latre ce c'ioâ
’.adecța as.-ă 'âsec’de'fi

x - :i j -ere c-o-ctate

Redamații
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•bNttflMflNt Astăzi, la Liceul Pedago
gic „Sabin Drăgoi" Deva (în cabinetul de 
pedagogie), ora 13.00, va avea loc o 
acțiune de formare și îndrumare a con
silierilor de imagine din școlile județului 
Hunedoara. (S.B.)

• suflet Maica Siluana,
cunoscută și apreciată de creștinii din 
întreaga țară pentru cuvântările și scrierile 
ei, va fi prezentă, astăzi, ora 18.00, la 
Sala Logos (Deva, G. Barițiu 19). Tema 
întâlnirii pe care ea o va avea este „Ce 
este credința?" (S.B.)

Propunere de 
investiție

Deva (I.J.) - Avram 
Gheorghe, din Deva, 
vine cu o propunere de 
investiții pentru Consi
liul Local Deva. El vede 
necesitatea construirii 
unor căsuțe de lemn în 
zonele verzi unde sunt 
plantați pomi, pentru 
păsările care își au 
habitatul în oraș. „Pă
sările curăță natura de 
omizi, muște, rozătoare 
și țânțari, iar con
strucția unor astfel de 
căsuțe pentru ele ar 
duce la înmulțirea lor și 
la stârpirea pe cale na
turală a dăunătorilor. 
Consider că o astfel de 
investiție ar fi una mini
mală în comparație cu 
sumele ce s-ar aloca de 
la bugetul local pentru 
achiziția de insecticide 
și pentru salariile per
sonalului care ar efec
tua dezinsecția”, spune 
Gheorghe Avram.

Natura în 
expoziții 
Hunedoara (S.B.) - 
Administrația Parcului 
Natural Grădiștea 
Muncelului - Cioclo
vina (APNGM-C) va 
participa la vernisajul 
Expoziției de foto
grafii, concursuri și 
informări „Natura și 
O.N.G.-urile hune- 
dorene", ce are loc 
la Galeria de Arte din 
Hunedoara, azi, ora 
18.00. APNGM-C 
este partener la ac
țiune alături de Clu
bul Sporturilor Mon
tane Hunedoara și 
Organizația Cerce- 
tașii României - Hu
nedoara. APNGM-C 
va susține trei semi- 
narii, în 21 martie: 
Prezentare generală 
a Parcului Natural 
Grădiștea Muncelu- 
lui-Ciodovina; Codrii 
seculari din PNGM-C; 
Pădurea este și casa 
apelor.

Auna Pădurii 2007
Deva (S.B.) - în fiecare an, între 15 martie 

și 15 aprilie se derulează activități cuprinse 
sub genericul „Luna Pădurii”. Ele vor debu
ta azi, la Școala Generală- din Boșorod, care 
este partener în acțiunea „Luna Pădurii” 
2007. Acțiunea constă în antrenarea, în spe
cial a tineretului și a copiilor, la realizarea 
de: plantații, semănături, curățiri, igieni
zări. „Luna Pădurii” debutează pentru 
Administrația Parcului Natural Grădiștea 
Muncelului-Cioclovina (APNGM-C) cu o vi
zită în Boșorod, unde va demara proiectul 
„Școala, prieten al naturii”.

Debutează "Luna pădurii"

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.

European au fost amânate?

DA
Trimite SMS conținând cuvântul

cuvÂm Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Este corect 

că alegerile pentru Parlamentul

DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate 

și scurte comentarii, însoțite de nume.

NU
Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

Spălare de bani la Geoagiu-Băi
■ Trei acuzații grave 
au fost aduse unui 
grup infracțional con
dus de Dorel Depcea.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Grupul, format din 
șapte persoane, a fost condus 
de Dorel Ioan Depcea, pa
tronul complexului Băile 
Daco-Romane Geoagiu. Potri
vit anchetatorilor, din același 
grup a mai făcut parte și fos
tul consilier județean Cătălin 
Davidescu. Grupul a acționat 
încă de la începutul anului 
2003 și opera prin falsificarea 
de facturi emise de o firmă 
din Timiș și al cărei admi
nistrator, implicat în acest 
grup, este în detenție, fiind 
condamnat în altă cauză. Cei 
șapte sunt acuzați de delapi

Dorel Depcea, liderul grupului cercetat de DIICOT

dare, evaziune fiscală și 
spălare de bani. „în cadrul 
grupului constituit în scopul 
comiterii de infracțiuni, fie
care învinuit avea sarcini 
prestabilite de către liderul D.

Dorel, care a coordonat în
treaga activitate infracțio
nală”, se arată într-un comu
nicat de presă al BCCO Alba 
Iulia și DIICOT Biroul Teri
torial Hunedoara. Cazul a fost

luat în atenția ofițerilor 
BCCO Alba Iulia și a procuro
rilor DIICOT din vara anului 
trecut. Ieri a fost organizată 
o acțiune în care au avut loc 
14 percheziții ale domiciliilor 
și sediilor unor societăți co
merciale investigate, fiind 
chemate la sediul DIICOT 12 
persoane pentru audieri.

O parte dintre cei învinuiți 
au fost propuși pentru ares
tare preventivă iar unul din
tre cei șapte este sub inter
dicția de a părăsi localitatea. 
Prejudiciul estimativ creat 
prin delapidare este de apro
ximativ 60 de miliarde ROL, 
prin evaziune fiscală prejudi
ciul este de 15 miliarde și 10 
miliarde prin spălare de bani. 
Dacă vor fi găsiți vinovați, 
inculpații riscă pedepse cu 
închisoarea de la 10 la 20 de 
ani.

Cadavrul de lângă ghenă
Petrila (M.T.) - Cadavrul 

unei femei a fost găsit ieri 
dimineață, lângă o ghenă de 
gunoi, din Petrila, de către o 
persoană care trecea prin 
acea zonă. în jurul orei 7.40, 
Poliția Petrila a fost sesizată 
despre faptul că la ghena de 
gunoi de lângă un bloc de 
locuințe de pe strada 8 Mar
tie se află cadavrul unei 
femei. La fața locului s-a 
deplasat o echipă operativă 
care, în urma verificărilor 
efectuate, a stabilit identi
tatea cadavrului. Este vorba 
de Georgeta R„ de 56 de ani,

din Petrila. „Din primele 
verificări a rezultat faptul că 
femeia este posibil să se fi 
aruncat de la balconul 
ghenei, situat la etajul doi al 
blocului”, a declarat purtă
torul de cuvânt al Inspec
toratului de Poliție al Ju
dețului Hunedoara, subin- 
spector Bogdan Nițu. Cer
cetările în acest caz sunt con
tinuate de polițiștii din 
cadrul formațiunii Investi
gații criminale,’ iar în funcție 
de rezultatul autopsiei, ur
mează să fie luate măsurile 
care se impun.

Salarii mai mici în provincie
Deva (C.P.) - în încercarea 

de a explica de ce există o 
discrepanță între salariile 
managerilor din București 
comparativ cu cele primite 
în provincie, părerile oame
nilor de afaceri sunt iden
tice. „în București sunt

Erwin Fleischer

companii puternice care își 
permit să plătească mana
gerii foarte bine. Salariile 
mari sunt date de multi
naționale și pe aceste pos
turi sunt angajați manageri 
străini”, spune un om de 
afaceri devean. „în România 
este încă greu să găsești un 
manager calificat, fapt pen
tru care cei buni își permit 
să ceară cât vor și evident 
și primesc cât cer”, susține 
Erwin Fleischer, unul din
tre cei mai importanți 
investitori străini din județ.

Braconajul arheologic continuă
■ Procesul de inven
tariere a patrimoniului 
muzeal nu a fost fina
lizat.

Deva (S.B.) - în privința 
acestei activități în derulare, 
dir. Marcel Morar spune că 
„în cel mai fericit caz se va 
finaliza la sfârșitul anului 
viitor!” O mare nemulțumire 
a acestuia este faptul că nu stă 
în puterea muzeului devean să 
stopeze braconajul arheologic 
în Cetățile dacice din Munții 
Orăștiei, deoarece „muzeul 
nu poate sancționa braconi

erii. Noi avem acolo doi pazni
ci, cu traista cu vederi pen
tru turiști după ei și atât! Bra
conierii dețin arme de foc. 
mașini de teren, oameni la 
lucru și detectoare perfor
mante care indică și ce fel de 
metal a fost detectat.” în acest 
sens reprezentanții Direcției 
Județene pentru Cultură, 
Culte și Patrimoniu Cultural 
Național (DJCCPCN) Hune
doara au cerut Guvernului, 
printr-un memoriu înaintat 
primului-ministru, miniștri
lor Culturii, Agriculturii, 
Mediului și parlamentarilor 
hunedoreni, să se ia măsuri

pentru protejarea Cetăților din 
Munții Orăștiei, in caz contrar 
existând riscul ca UNESCO să 
le scoată de pe Lista patrimo
niului cultural mondial. Silvia 
Beldiman, directorul DJC
CPCN Hunedoara susține că 
împreună cu reprezentanți a 
zece autorități publice, impli
cate în protejarea și ges
tionarea monumentelor isto
rice, s-a discutat, în luna ia
nuarie, despre salvarea Cetă
ților. în urma discuțiilor s-a 
propus Guvernului înființarea 
unei „Rezervații Arheologice 
a Complexului din Munții 
Orăștiei”.

Donații
Uricani (I.J.) - Cele 

șase persoane care au fost 
victimele incendiului de 
la Uricani care a avut loc 
în urmă cu circa două 
săptămâni și în care au 
murit două fetițe au 
primit ajutoare din partea 
Crucii Roșii Deva. „Va
loarea donațiilor din 
partea Crucii Roșii se ri
dică la 600 lei și constau 
în pături, lenjerie, haine, 
materiale de igienă per
sonală”, declară Elisabeta 
Ciorobea, director al Cru
cii Roșii Hunedoara.

Programul 
„Euro 200" con
tinuă în acest an

Deva (C.B.) - Prin progra
mul „Euro 200” statul sti
mulează achiziționarea de 
calculatoare în rândul elevi
lor. în posesia acestui ajutor 
financiar de 200 de euro pot 
intra doar acei elevi care 
provin din familii cu venit 
sub 150 lei/membru din fa
milie. Odată îndeplinită 
această condiție elevii trebuie 
să-și întocmească dosarul 
care necesită: o cerere, adev
erință de venit a părinților pe 
luna anterioară cererii sau 
declarație notarială că nu 
există surse de venit în fami
lie, adeverință că elevul are 
frați la școală și o copie după 
buletin sau după certificatul 
de naștere. Cei care sunt in
teresați pot depune dosarele 
la școlile de care aparțin, 
până în data de 31 martie 
2007. Anul trecut, în munici
piul Deva, suma subvențio
nată de care au beneficiat 113 
elevi în cadrul programului 
„Euro 200” s-a ridicat la va
loarea de 22.600 de euro.

•' ultimele 6
'1 A- uaiâtn

Cei care în 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 
în 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 b 1 
(<(■ roii! Toți participanții ce se incadrează in re-gula- 
inent vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber ' 
j i 11 l I
Alăturate Cuvântului Liber! ||inu|| MSmfl 
Cu noi ai numai de câștigat1 JUHMM1 IfflJThilHI
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44 t.Ch. - La idele lui Marte, luliu Cezar este asasi

nat în Senatul roman.

1848 - Izbucnirea revoluției din Ungaria. Sărbătoare

națională.______________________________

1906 - Se înființează compania 

de automobile Rolls Royce.

1907 - Finlanda devine prima

țară europeană în care femeile 

primesc drept de vot._______________

1917 - Abdică Țarul Nicolae al II- 

lea, eveniment care marchează

sfârșitul dinastiei Romanovilor și al Imperiului Țarist. 

1940 - A murit Nae lonescu, profesor universitar,

filozof și publicist (n.1890).________________________________

1943 - S-a născut regizorul canadian David Cronen- 

berg („Naked Lunch").______________________________________

1964 - A murit poetul și prozatorul Al.O. Teodo- 

reanu (Păstorel) (n.1894)._______________________________ ___

1975 - A murit, la 69 de ani, magnatul grec Aristo- 

tel Onassis._______________ _______________ ____________________

1986 - A murit actorul Alexandru Giugaru, personali

tate importantă a scenei românești (n. 1897).

VREMEA

în general timp însorit. Maxima va fi de 
13°C, iar minima de 1°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer parțial noros. Maxima va fi 

de 12°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 13°C. Minima va fi de 1°C.

Berbec

După-amiază puteți să faceți planuri de viitor împreună cu 
partenerul de viață, dar vă sfătuim să nu vă puneți mari 
speranțe într-o sumă mare de bani.

Taur

Aveți o zi încărcată, cu multe probleme de rezolvat, atât 
de serviciu cât și personale. Reușiți să vă descurcați foarte 
bine, grație intuiției și ideilor originale.

Gemeni

Dimineață survin evenimente neprevăzute, care vă modi-

Calendar Creștin-Ortodox_________________________
Sf. Mc. Agapie și cei șapte împreună cu dânsul.

Calendar Romano-Catolic_________________________
Ss. Longin, m; Luiza de Marillac, călug.

Calendar Greco-Catolic________________

S. Agapiu, m. și cei 7 însoțitori ai săi.

Energie electrică _______________________ _ _ ________ ___
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:
8.30 - 15.00 în Deva, Aleea Romanilor bl.G1; Acetilenă 

Mintia, U.M. Mintia, Energoconstrucția Mintia, Căoi, 

Vețel, Cabana Căpățâna,- Muncelu Mic, Runcu, 

Muncelu Mare, Poienița Tomii, Feregi, Merișor și Bătrâ

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

și bl 4, sc. A, B; în localitățile Sălașu de Sus, Tuștea; 

Călan, str. Traian, bl Al, str Independenței, bl. 2, 4, 

6;
8.00 - 15.00 în Brad. str. Libertății bl. Dl. sc. 1, 2, 3; 

Bobâlna, Hărțăgani;

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

Vulcan, str. Pinului; Lupeni, str. Castanilor, bl 16, bl. 18, 

Uricani, zona Firizom, Valea de Brazi.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

Deva, între orele:
9.00 - 16.00 pe str. Zamfirescu bl. Q3, Q2, Q, D2, D3, 

11; str. D. Zamfirescu bl. D, C, Al, J și K; toate pro
prietățile particulare de pe str. Zorilor, str. 7 Noiem

brie, N. lorga, 22 Decembrie bl. E, F și G; Aleea Crizan

temelor bl. M1, M2 și M3.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe str. Depozitelor și Apuseni.

REȚETA zilei

Tocăniță de ficat
Ingrediente: 1 kg ficat de pasăre, 1 legătură de s 

ceapă verde, un ardei gras, vegeta, boia de ardei, o 

lingură pastă de tomate, smântână, piper și. 100 g 

ulei.
Mod de preparare: Se taie ceapa peștișori, la fel și 

ardeiul, se călesc în ulei, se adaugă boia și pastă de 

tomate. După ce s-a călit ceapa cu ardeiul se 

adaugă circa 1 pahar de apă, se pune ficatul și se 

condimentează. La sfârșit se adaugă smântână 

amestecată cu o lingură de făină.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 2Î2725

Urqențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

gCu: David James
Elliott, Catherine Beli 

8:55 Armonii în natură
El (doc., ep. 24, Italia, 

2004)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:20 Arhiva de serviciu. 
Revoluția de catifea 

10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Războiul umbrelor - 

Operațiuni umede (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi
une directă

13^ Zadc și Cody, ce viață 
*minunatăl (ep. 22, 

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

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 

17:15112.
17:45 Dis-de-seară 
18:50 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Telednemateca: 
Campionul (comedie 

romantică, SUA, 1996). 

Cu: Kevin Costner, 
Rene Russo, Don John- 
son. R.: Ron Shelton

22:35 Celebritățile timpului 

tău. Kevin Costner
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

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

g65 ultimul, comedie, 

SUA, 1990). Cu: Brian 
Benben, Denny Dillon 

0:35 Micuța Lili (dramă,

H Franța, 2003). Cu: 

Nicole Garcia
2:25 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:30 112 (r)
4:00 Pe ce dăm banii? (r) 
430 Interes general (r) 

5:15 Viața satului (r) 

635 Armonii în natură (r) 

645 Arhiva de servidu.
Revoluția de catifea (r)

Soluția integramei din numă
rul precedent: S - S - F - B
- CAPUTINER - MICI - ARI - 
APA - CAFEA - ANA - UT - L 

-IN - BAR - NI - IAȘI - RE - 
FETI - PACT - I - UNSA - TA
- IB - TUICAR - UC - METRI
- ALICA - IDE - MORAL - NUIA

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
(r)

11:15 Walker, polițist texan 

g(s, r)
12:15 Emmerdale - Afaceri 

g de familie (s, r) 
13:00 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 

1430 Walker, polițist texan 

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

15:15 Emmerdale - Afaceri 

0 de familie (s, dramă. 
Marea Britanie) 

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

0C u: Eric Braeden, 
Joshua Morrow 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și

ra jumătate (ep. 9, come- 
die, SUA, 2003). Cu: 
Charlie Sheen, Jon Cry- 

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

Vremea

20:30 împotriva Mafiei
®(thriller, Canada, 

2006). Cu: Brenda 
Strong, Brooke Ander- 
son, Paul Bittante, 
Robert Bruce, Dawn 
Chubai 

22:15 La Bloc 
2300 Meseriașii 
2330 Știrile ProTv. Sport 

0:15 CSI: Miami (s, SUA.
2002). Cu: David Caru-

“so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba

1:15 Culisele K1 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
145 Știrile ProTv
245 CSI: Miami (s, r) 
3:45 împotriva Mafiei (film, 

r)

545 Te vezi la Știrile ProTv 
(reluare)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 In gura presei (rj 

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

g1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 

Berge, Giorgio Biavati 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
1345 Opt reguli simple

_ (serial, comedie, SUA, 
“2003). Cu: Katey 

Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 
Spanjers, James Gard- 
ner, Suzanne Pleshette 

1430 Ziua judecății (divertis
ment) (r) 

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

2030 Test de fidelitate 
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii (serial, 

țjdramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 

Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

24:00 Hong Kong '97 

(acțiune, SUA, 1994). 
Cu: Robert Patrick, 
Brion James, Tim 
Thomerson, Ming-Na 
Wen. R.: Albert Pyun

200 Concurs interactiv
300 Vivere (s)
400 9595

(reluare)
500 Vivere
g(film serial, reluare)

&

fică programul. Fie primiți musafiri din altă localitate, fie
plecați într-o călătorie la rude mai apropiate.

Rac

Dimineață vă întâlniți cu un fost coleg de serviciu, cu care
este posibil să vă petreceți seara. Astăzi puteți să luați decizii
pentru a rezolva probleme de familie.

Leu

Aveți ocazia să vă folosiți talentul artistic. Imaginația vă 
ajută mult și colaborați foarte bine. Nu ezitați să începeți. 
o activitate nouă! Aveți șanse pe plan profesional.

Fecioară

Doriți să faceți o schimbare radicală în viața dumneavoas
tră și vă gândiți la o metodă originală. Pentru aceasta tre
buie să faceți mai multe drumuri scurte.

Balanță
S-ar putea să vă dezamăgească mult lipsa de corectitu-
dine a unui partener de afaceri. Sentimentele contradic
torii din prima parte a zilei se risipesc.

Scorpion

Datorită intuiției și talentului, aveți realizări deosebite pe 
plan profesional, în prima parte a zilei. S-ar putea să ple
cați pe neașteptate într-o călătorie lungă.

Săgetător

Puteți să vă faceți planuri de viitor și să începeți activități 
în domeniul social, care vă vor aduce satisfacții. Spre seară, 
vă simțiți foarte bine în compania prietenilor.

Capricorn

Dimineață aveți o Imaginație debordantă, iar intuiția vă 
ajută mult. Chiar dacă nu aveți o situație financiară prea 
bună, sunteți dornic să vă apucați de afaceri.

Vărsător

Imaginația vă ajută să rezolvați rapid problemele de servi
ciu. Șefii își pun mari speranțe în dumneavoastră. După- 
amiază, mergeți într-o vizită la colegii de serviciu.

Pești
Obțineți multe satisfacții pe plan social și

V

4

5

profesional^ ?

Sunteți nevoit să plecați de urgență într-o delegație în care 
reușiți să rezolvați și câteva probleme personale.

10:00 Tonomatul DP2 1130 
Lege și ordine (r) 12:25 Dec 
oratori la mâna a doua (doc. 
r) 13:00 Bugetul meu (r) 

14:00 ABC... de ce? 14:30 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa! Emisi

une în limba maghiară 16:00 
Jurnalul TVR (r) 1630 Tribuna 
partidelor parlamentare 1700 

Vânătorii de comori 18:00 
Viața de adolescent (doc., 
Marea Britanie, 2004) 1830 
Lege și ordine (s) 19:25 0 
lume nouă (doc. Fr.) 20:00 
Arena leilor 21:00 Ora de știri 

22:10 Proces de conștiință 
(partea a lll-a) (dramă, Italia, 
2005) 2400 Marcă înregis
trată 0:30 Familia mea 
dementă (d. a.) 1:00 Tonoma
tul DP2 (r) 2:20 Dogville (film, 
r) 5:15 Linia vieții (doc. M.A.I.)

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 

Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s). Cu: 

Topher Grace, Mila Kunis 
12:00 Look who is winning 

13:00 țara Iu' Papură Vouă 

(divertisment) (r) 13:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 

problemei (r) 1630 Bărbatul 
din vis (s) 1830 Știri 20:00 O 

primăvară ca în filme 22:00 
Miezul problemei 24:00 Croni
ci paranormale (s) 2:00 Film 

artistic

11:00 Spitalul de urgență (r) 
12:00 Telefonul de la miezul 
nopții (r) 13:00 Fetițele Pow- 
erpuff (s) 13:30 Taz-Mania (s) 
14:00 Telefonul de la miezul 
nopții (s) 15:00 Entertainment 
News (r) 15:15 Smallville (r) 
16:15 Entertainment News (r) 
16:30 Fii pe fază! (r) 17:00 
Povești extraordinare (s) 1800 
Verdict crimă! (s) 1900 Smal
lville (s) 2000 Entertainment 
News 2020 Dispăruți fără 
urmă (s) 2130 Fii pe fază! (s) 
2700 Lovitura pentru onoare 
(acțiune/thriller, SUA 1995)

9:00 Gitanas (s) 10:00
Culoarea păcatului (s) 1230 
Inocență furată (s). Cu: Cămi
lă Sodi, Valentino Lanus, Hele- 
na Rojo, Carolina Tejera 13:30 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 
acasă 15:30 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA, 2005) 1630 
Duelul pasiunilor (S) 1730 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Rebelde 
(s) 2030 Iubire ca în filme (s, 
r) 2130 Zorro (s) 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s) 24:00 
Jurământul (r) 1:00 Poveștiri 
adevărate (r) 200 Iubire ca în 
filme (r)

■» « - - *
** * **

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 835 Casa 
noastră (r) 945 Al 7-lea cer (s, 
r) 1045 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Purtați de vânt (dramă 
romantică, Austria/Germania, 
1993). Cu: Julia Bremermann, 
Eroi Sander. R.: Michael Faust 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Super Nanny 2130 Ciao 
TV 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 
(ep. 20) 2230 Focus Plus 
2330 Spaima șoselelor (r)

7:00 Matinal 10:00 Oamenii 
și politica 1030 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Talk- 
show pe teme sociale. Mo
derator: Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Marș forțat 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
1535 Euroblitz: Jurnal 
european (r) 16:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
(r) 18:00 6! Vine presa! 
Emisiune moderată de Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Film artistic 22:00 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (relu
are) 2:00 Film artistic (relu
are)

0630-07.00 Observator (r)

1630-1645 Știri locale

8:15 îngerul păzitor (comedie, 

SUA 2002) 9:50 Cronidle din 
Namia: Leul, vrăjitoarea și 
dulapul (aventuri, SUA 2005) 
12:10 Trupa din Beveriy HiHs 

(comedie, SUA 1989) 13550 
mamă faimoasă (romantic, 
Marea Britanie, 2005) 15:45 
Concert Take That 16:45 Fete 

rele (comedie, SUA, 2004) 
1820 Jurnal de bord (thriller, 

sua, 2005) 20:00 Alchimie 
(comedie, SUA, 2005) 2130 
Cronidle din Namia: Leul, 
vrăjitoarea și dulapul (aventuri, 
SUA 2005)

9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 12:00 Reali
tatea de la 12:00 13:20 EU, 
România 1400 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:00 Realitatea de la 
15:00 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Draqoș Bucur 1700 
Realitatea de la 17:00 1745 

Editorii Realității 18:50 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:50 Prima ediție 2200 
100% 2300 Ultima oră

900 Automobile americanJ 

recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 11.00 Mașini pe 
alese: Suzuki SJ4101200 Con
strucții colosale: Stația Spațială 
Internațională 1300 Curse și 
fiare vechi 1400 Brainiac: 
maniaci ai științei 1500 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 1600 
Curse 1700 Mașini pe alese: 
Jeep CJ7 1800 Motociclete 
americane 1900 Vânătorii de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Ora zera 
Lima 2200 Dosarele FBI 2300 
Rable și reparații - SUA: Tata 
mi-a furat mașina 2400 Cin 
se fabrică drrerse hrcrui? 10O 
Tehnologe extremă
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www.arisinvest.ro Nu vin investitori în Apuseni
Deva (C.P.) - Acesta este site-ul Agenției Române pen

tru Investiții Străine. Portalul include informații, In 

română și engleză, despre climatul Investîțlonal, 

prevederile legale și oportunitățile de afaceri din 

România.

3,3810 lei

1 dolar american 2,5623 lei

52,8256 lei1 gram aur

1 euro

TRANZACȚII BURSIERE
Societatea Preț 

închidere
Variație 

(lel/acț) (%)

SNP 0.6050 4,31
SIF1 2.7800 -1,42
BRD 20.0000 -8,68
BIOFARM 0.6750 -0,74
ANTIBIOTICE 1.7700 -4,84
ROMPETROL 0.0930 -2,11

SIF3 2.9700 -2,94
SIF5 2.9200 -3,95

SIF2 2.6000 -4,41
IMP 0.7400 0,68

■ Investitorii în turism 
ocolesc pentru 
moment Apusenii din 
cauza lipsei drumurilor.

Clara Păs______________________
clara,paj@lnformmedla.ro

Deva - Investitorii nu se 
duc decât în câteva zone ale 
țării, principala problemă fi
ind legată de infrastructură, 
afirmă Liviu Voinea, director 
al Grupului de Economie A- 
plicată. între zonele evitate 
pentru moment se numără și 
Munții Apuseni.

„Noi am făcut un studiu 
care a demonstrat că activi
tatea din turism este influ
ențată de transport și de con
strucția de drumuri”, susține 
Liviu Voinea. în Apuseni, pe 
raza județului, se lucrează la 
drumul spre Buceș, care

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl. R, parter (IIsngă QUASAR), tel.:

221277.

FARMACII DE SERVICIU
HUNEDOARA

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

cu, nr. 14. ©-» 717659.

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

5..©-» 231515.

Regim derogatoriu 
pentru firme

Deva (C.P.) - Depunerea 
declarațiilor fiscale poate fi 
făcută conform unui regim 
de declarare derogatoriu 
dacă firma se află în inac
tivitate temporară, înscrisă 
în Registrul Comerțului, 
pentru perioade mai mari 
de 12 luni, dar nu mai mult 
de 3 ani consecutivi, pre
cum și în cazul obligațiilor 
de declarare a unor veni
turi care, potrivit legii, 
sunt scutite la plata impo
zitului pe venit. Regimul 

urmează a fi finalizat anul 
acesta, declară Dorin Păran, 
vicepreședintele CJ Hune
doara. Reabilitarea este 
făcută pentru a încuraja un 
investitor german să con
struiască o pârtie de schi la 
Buceș, care a condiționat in
vestiția de existența unui 
drum pe care să se poată cir
cula corespunzător. în Apu
seni câteva secțiuni de dru
muri comunale au fost rea
bilitate cu fonduri SAP ARD, 
însă situația e departe de op
tim. Investițiile în dezvoltarea 
și reabilitarea infrastructurii, 
cel puțin în acest an, sunt ori
entate spre Valea Jiului și 
Retezat. Astfel, până la finele 
anului, drumul de acces în 
stațiunea Râușor trebuie fi
nalizat, afirmă Dorin Păran, 
vicepreședintele Consiliului 
Județan Hunedoara. „Până la 
vară drumul din Lupeni în 

de declarare derogatoriu se 
solicită de plătitorii de 
impozite și taxe la organul 
fiscal în a cărui rază teri
torială se află domiciliul 
fiscal al acestora, prin de
punerea unei cereri, infor
mează printr-un comunicat 
Direcția Generală a Finan
țelor Publice Hunedoara. 
Pentru a beneficia de regi
mul de declarare derogato
riu contribuabilii trebuie 
să îndeplinească, cumula
tiv, mai multe condiții.

Apusenii, pe lista de așteptare? (Foto: clj

stațiunea montană Straja tre
buie să fie terminat. Aici exis
tă o finanțare Phare. La dru
mul din zona Cabanei Rusu, 
din Parâng, lucrările trebuie 
finalizate tot în 2007. Investi
ții se vor face și la infrastruc

Abatoare și pe roți
Deva (C.P.) - Reprezentan

ților asociațiilor crescătorilor 
de ovine și păsări din județul 
Hunedoara le vor fi prezen
tate săptămâna viitoare mo
dele de abatoare mobile, tip 
container. Acestea sunt pro
duse și utilizate în UE, per
mițând sacrificarea animale
lor la crescător. „Se știu pro
blemele cu care se confruntă 
crescătorii de animale din 
cauza numărului mic de aba
toare autorizate conform nor
melor europene. Un astfel de 
abator s-ar putea cumpăra 
dacă s-ar achiziționa prin aso
ciație și ar putea deservi 
crescătorii de animale din 3- 
4 comune. Un abator mobil 

tura din zona Vadu Dobrii, la 
Cetățile Dacice și pe Dealul 
Cetății din Deva. La aceste ul
time două obiective turistice 
banii vin de la MIE”, a adău
gat vicepreședintele Consiliu
lui Județan Hunedoara.

permite sacrificarea a 15 o- 
vine pe oră sau a 550-700 pă
sări pe schimb”, a declarat 
Ion Simion, directorul DADR 
Hunedoara. Costul construirii 
unui abator clasic se ridică la 
3-4 mii. euro, în vreme ce 
prețul unui abator mobil este 
de câteva zeci de ori mai mic.

Se pot sacrifica 550 de păsări în 
opt ore

Amplasarea aparatelor radar în data de 

15.03.2007:
- DN 7: Leșnic - llia - Tătarăști;

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

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

Urgențele se modernizează

SUD0KU

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre

buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 

încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase

menea, ci

frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

■ Investițiile pentru 
secția de Urgențe a 
Spitalului Deva se 
ridică la 600.000 euro.

Ina Jurcone

ina.jurcane@in1ormmedia.ro

Deva - Secția Urgențe a 
Spitalului Județean Deva a 
intrat în planul național de 
dotare cu echipamente de 
ultimă generație care este 
finanțat prin Banca Mondială 
și Ministerul Sănătății. Va
loarea investiției se ridică la 
600.000 de euro, primele

achiziții au fost deja puse în 
funcțiune încă din 15 febru
arie. „Secția va fi dotată de la 
A la Z. Camerele au fost 
recompartimentate sub îndru
marea unui coordonator re
gional și avem deja un salon 
cu două posturi de resus
citare în urma infarctelor 
miocardice și trei posturi 
post-resuscitare. între cele 
mai importante achiziții ale 
secției se numără șapte moni
toare pentru funcțiile vitale, 
cele mai performante având 
șase funcții: înregistrarea pul
sului, a concentrației de oxi
gen și bioxid de carbon din

circuitul periferic, tensiunea 
arterială, EKG și temperatu
ra corporală”, declară dr. 
Tănase Popa, șeful secției 
UPU Deva. Secția a mai fost 
dotată cu 13 paturi/tărgi, 
cinci seringi automate, truse 
de intubație, oftalmoscoape, 
aparate pentru respirație arti
ficială, fix și portabil, că
rucioare de transport cu sta
tiv de perfuzie și două EKG- 
uri. „între cele mai moderne 
aparate cu care ne-am dotat 
este cel de măsurare a tro- 
poninei, un hormon care se 
eliberează în urma infarctu
lui miocardic. Unul dintre

Secție la standarde europene

monitoarele primite este cel 
pentru trierea bolnavilor din 
camera de urgențe în funcție 
de afecțiunile pe care le au”, 
mai spune dr. Popa.

RăspiiinBam cititorilor
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Ajutoare pentru persoanele cu handicap
Deva (I.J.) - Iosif Duma, 

din Deva, str. Călugăreni, nr. 
80, întreabă cum poate primi 
ajutor pentru handicap. „Ește 
necesară întocmirea unui 
dosar care să conțină docu
mentul de la medicul de fa
milie care să ateste boala de 
care suferă, o scrisoare de la 
medicul specialist, prin care 
să se demonstreze boala, 
anchetă socială de la 
Primăria Deva care să 
demonstreze că poate primi 
ajutor pentru persoană cu 
handicap și copie după actul 
de identitate. Dosarul se va 
depune la Centrul de Asis
tență Socială pentru Per
soanele cu Handicap de pe 
Aleea Romanilor, nr. 7, Deva, 
între orele 8 și 12 luni, mier
curi și vineri, zile în care se 
întrunește comisia de evalu
are care va analiza dosarul 
și va stabili gradul de handi

cap în care vă încadrați”, 
spune Mihaela Grosu, direc
tor al Centrului de Consiliere 
pentru Persoanele cu Handi
cap (CCPH) Deva.
Credite

Cleopatra Cârjan, Brad, 
întreabă dacă poate primi 
credit dacă este persoană cu 
handicap. „în mod normal 
puteți primi credit. Legea a 
intrat în vigoare, dar din 
păcate nu se cunoaște încă 
nici banca ce va acorda aces
te credite pentru achizițio
narea aparaturii medicale 
necesare persoanei cu handi
cap. Probabil că, în cel mult 
o lună, veți avea răspunsul 
complet”, declară Mihaela 
Grosu, director CCPH Deva.
Bilete de accelerat

Ioan Coman, din Petroșani, 
spune că este persoană cu

Se așteaptă legea creditării persoanelor cu dizabilități

handicap și întreabă dacă 
poate să obțină bilet de 
călătorie gratuit pentru tren 
accelerat, nu doar pentru per
sonal. „Legea nu specifică fap
tul că trenul este personal sau 
accelerat. Așteptăm normele 
de aplicare a legii, care tre

buiau să apară la sfârșitul 
lunii februarie. Ele întârzie, 
probabil cel târziu la sfârșitul 
acestei luni vă putem oferi un 
răspuns exact”, susține Miha
ela Grosu, director al Centru
lui de Consiliere pentru Per
soanele cu Handicap Deva.

http://www.arisinvest.ro
mailto:paj@lnformmedla.ro
mailto:ina.jurcane@in1ormmedia.ro
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• Protocol. Consiliul Județean Hune
doara va semna astăzi protocolul de 
înfrățire dintre județul Hunedoara și 
Comunitatea Montană Casentino, din 
Republica Italiană. (M.S.)

Ce drumuri se asfaltează?

învoit din 
Penitenciar

Bârcea Mare (M.T.) - 
O persoană privată de 
libertate care își ispă
șește pedeapsa în Peni
tenciarul de Maximă Si
guranță Bârcea Mare a 
fost lăsat să plece acasă 
pentru cinci zile, pentru 
a participa la înmor
mântarea surorii sale. 
„S-a acordat învoire u- 
nei persoane private de 
libertate ca urmare a 
unui deces în familie. 
Persoana privată de li
bertate face parte din 
regimul semideschis, 
condamnat la 3 ani pen
tru furt calificat și are 
vârsta de 40 ani. Acesta 
are o conduită bună, 
desfășoară activități cu 
scop lucrativ, este re
ceptiv la activitățile de 
reintegrare socială și nu 
a comis abateri discipli
nare pe timpul deten
ției”, a declarat purtă
torul de cuvânt al Peni
tenciarului, inspector 
principal Gabriel Vesa. 
Persoanele private de li
bertate, învoite la sfâr
șitul săptămânii trecute 
s-au prezentat în uni
tate, în timpul stabilit.

Cheltuieli 
înghețate
Deva (M.S.) - Prefec

tura județului Hune

doara a cheltuit doar 

1500 de lei pentru 

pregătirea alegerilor 

europarlamentare, 

banii fiind folosiți 

pentru tipărirea pu

blicațiilor în care se 

menționează numărul 

și arondarea secțiilor 

de votare. „Nu s-au 

făcut cheltuieli 

majore. Publicațiile 

privind numărul și 

arondarea pe secții 

de votare rămân va

labile, în continuare", 

a declarat subprefec

tul județului Hune

doara, Attila Dezsi. 

Comanda înaintată 

de Instituția Prefectu

lui Hunedoara pentru 

ștampilele de vot a 

fost blocată. De 

asemenea, a fost 

oprită achiziția pen

tru hârtia necesară 

tipăririi buletinelor de 

vot, procedura fiind 

prevăzută să se 

desfășoare prin Sis

temul Electronic de 

Achiziții Publice 

(SEAP). Până când va 

fi fixată următoarea 

dată a alegerilor pen

tru Parlamentul Euro

pean, toate cheltu

ielile ău fost 

înghețate.

■ Consiliul Județean Hu
nedoara a aprobat pro
gramul de lucrări pentru 
drumuri pe acest an.

Deva (M.S.) - Consiliul 
Județean (CJ) Hunedoara a 
aprobat, la ultima ședință, 
programul pe acest an referi
tor la lucrările de întreținere 
și reparații pentru podurile și 
drumurile județene. Sumele 
alocate sunt în valoare de 9,5 
milioane lei și provin de la 
bugetul de stat ca finanțare 
din cote defalcate din TVA.

Conform programului adop
tat de consilierii județeni, 
lucrările de întreținere pe 
timp de vară a drumurilor 
județene vor fi finanțate cu 
1,5 milioane lei, în timp ce 
lucrările pentru iarnă vor 
costa 2 milioane lei.

Vor fi asfaltate, în acest an, 
sectoarele de drumuri Căstău- 
Cabana Prislop, Ribița-Cri- 
șan, Simeria-Tâmpa și Geoa- 
giu-Geoagiu-Băi, valoarea in
vestițiilor prevăzute fiind de

Mai mult de o sută de șoferi au fost 
amendați de polițiștii hunedoreni după 
ce au încălcat prevederile legii în ceea

Apă în sol
Deva (M.S.) - în județul 

Hunedoara nu se pune 
problema, deocamdată, a 
unui deficit de apă în sol, 
iar specialiștii prognozea- 
ză că vor mai cădea ploi, 
cel puțin până în luna i 
mai, a declarat Emil Ga- 
vrilă, director pe proble
me de dezvoltare rurală 
în cadrul DADR Hune
doara. Sistemul de iriga
ții în județ este aplicat 
doar pe o suprafață de o 
sută de ha, in special la 
culturile de legume în 
sere sau solarii situate în 
apropierea Devei.

ce privește circulația pe drumurile pu
blice. Au fost suspendate patru permise
de conducere, iar 18 amenzi au fost

(Foto: CL)

aplicate pentru depășirea vitezei legale.

Iosif Blaga

Contestație amânată
3

■ Fostul lider sindical al 
minerilor din Valea Jiului 
își va angaja un avocat 
la următorul termen.

București (MF) - Instanța 
Tribunalului București a amâ
nat, ieri, luarea în discuție a 
contestației lui Miron Cozma 
la decizia de respingere a 
cererii de eliberare condițio
nată, până la termenul de 11 
aprilie. Fostul lider al mine
rilor din Valea Jiului își va 
angaja un avocat. în 9 ia
nuarie, Judecătoria sectorului 
5 București admisese pro

Județul Hunedoara cu faimă negativă

S-au întâlnit o singură dată
Hunedoara (M.S.) - Conducerea Alianței 

D.A. s-a întrunit o singură dată în acest an, 
la solicitarea PD, a declarat într-o con

ferință de presă 
președintele executiv al 
PD Hunedoara, Iosif 
Blaga. „Protocolul de 
înființare a Alianței 
D.A. trebuie să fie 
„biblia” relațiilor din
tre PD și PNL, o carte 
de căpătâi a relațiilor 
dintre cele două par
tide. Noi credem că

rațiunea va învinge intersele personale și 
de grup”, a afirmat președintele executiv al 
PD. care a menționat că democrații din 
Hunedoara simt pentru continuarea Alianței 
D.A. Potrivit liderului PD Hunedoara, tensi
unile de la nivel central existente în cadrul 
Alianței D.A. se resimt și în relațiile din 
teritoriu, dar și în rândurile electoratului, 
care nu ar mai fi motivat să se prezinte la 
vot. La rândul său, vicepreședintele PD Hu
nedoara. Dorin Păran, a menționat că este 
nevoie ca liderii democraților și liberalilor 
să se Întâlnească într-o ședință comună a 
Consiliului de Conducere a Alianței D.A. 
Hunedoara. „Fac un apel la colegii liberali 
să ne întâlnim, măcar după alegerile pentru 
primar de la Petroșani, programate dumi
nică. Există divergențe între consilieri, pri
mari sau viceprimari. E nevoie de înțelege
re'. a afirmat vicepreședintele PD.

■ Restructurarea din 
industrie și mica 
infracționalitate dau o 
notă proastă județului.

IMa Jurcone

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Conform statisti
cilor județene, în ceea ce 
privește gradul de sărăcie 
urbană ne situăm pe locul II 
național, după Botoșani. Cau
zele care duc la această 
situație dramatică sunt 
restructurarea masivă din 
industria siderurgică și 
extractivă și mica infracțion
alitate, se arată în studiul 
efectuat la cererea Observa
torului Județean pentru Drep
turile Copilului. „Eșantionul 
pe care s-a realizat studiul 
este constituit din instituții

milioane lei în 2007Pentru drumuri s-au alocat 9,5

1,8 milioane lei. Alte 2,1 mi
lioane lei au fost alocate pen
tru îmbrăcăminți bitumi
noase iușoare pe porțiunile de 
drumuri Vorța-Visca, Boholt- 
Toplița, Curechiu-Almașu Mic 
de Munte, Mărtinești-Măgura, 
Lăpugiu de Jos-Lăpugiu de 
Sus. Vor mai beneficia de fon

Prins în flagrant de polițiști
■ Un tânăr a fost prins 
în timp ce fura acumu
latori dezafectați, de la 
o stație electrică.

Mihaela Tămaș 
mrhaeU.taniaseirrfonmnedia.ro

Brad - Tânărul de 18 ani, 
Andrei B., din Brad, fără ocu
pație, fără antecedente pena
le, a fost prins în flagrant 
imediat după ce a sustras 6 
acumulatori dezafectați de la 
Stația Electrică din Crișcior, 
ce aparține Filialei Bradmin. 
Acesta a fost identificat de 
polițiștii din cadrul Postului 

punerea comisiei speciale a 
Penitenciarului Rahova de 
eliberare condiționată a fos
tului lider- al minerilor din 
Valea Jiului, considerând că 
Miron Cozma, care a executat 
peste 3.300 de zile de închisoa
re, a dat dovadă de îndreptare 
a comportamentului său anti
social și de aceea a decis să-l 
elibereze condiționat. Judecă
toria sectorului 5 București a 
ținut cont de faptul că Miron 
Cozma a fost sancționat disci
plinar o singură dată și a pri
mit numeroase recompensări. 
Instanța supremă a decis ca, 
după executarea întregii pe- 

Hunedorencele continuă să-și abandoneze copiii în spital

oficiale, ONG-uri active și 
instituții care se ocupă de 
programe de monitorizare 
pentru drepturile copilului. 
Am indentificat grupurile 
vulnerabile, drepturile de 
care trebuie să beneficieze 
copiii hunedoreni și soluțiile 
de înlăturare a situației care 
duce la.excluziune socială”, 
declară Emil Pâslaru. direc

duri pentru refacere dru
murile dintre Geoagiu-Balșa- 
Almașu Mic de Munte și cele 
de la Bulzeștii de Sus. Cos
turile prevăzute pentru aces
te lucrări au fost aprobate la 
o valoare de 700.000 lei. De 
asemenea, drumul care face 
legătura între localitățile Bo- 

de Poliție Crișcior în timp ce 
încerca să părăsească incin
ta unității cu o căruță în care 
transporta bunurile sustrase.

Destinația acumulatorilor 
urma să fie un centru de co
lectare a deșeurilor metalice 
situat în imediata apropiere a 
Stației Electrice. Prejudiciu], 
a cărui valoare nu a fost deo
camdată stabilită de reprezen
tanții societății, a fost recu
perat integral. Autorul furtu
lui este cercetat în stare de 
libertate sub aspectul săvâr
șirii infracțiunii de furt cali
ficat, iar dacă va fi găsit vino
vat, el riscă o pedeapsă cu în
chisoarea între 3 și 15 ani.

Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului (Foto: cl)

depse, lui Cozma să-i fie inter
zise drepturile civile, timp de 
șapte ani, precum și intrarea 
în orașele Petroșani și Bucu

torul instituției care a rea
lizat studiul. în ceea ce 
privește starea de sănătate a 
copiilor,- studiul arată un 
număr de 96 de copii născuți 
fără acte în 2005 și 32 în 2006. 
Au fost înregistrate 80 de 
avorturi la tinerele sub 18 ani 
în 2005 și 72 în 2006. „Există 
o anumită categorie de per
soane sub 18 ani cărora li se

(foto: cu 

bâlna și Feredeie va beneficia 
un program de investiții în 
valoare de un milion de lei 
pentru lucrări de pietruire.

De asemenea, consilierii au 
mai aprobat ca pentru sigu
ranța traficului pe drumurile 
județene să fie alocate fonduri 
în valoare de 400.000 lei.

Tânărul riscă închisoarea *

rești. timp de cinci ani. După 
grațierea din 2004, acesta a 
rămas să execute zece ani, pe
deapsă ispășită la zi.

oferă modalități moderne de 
contracepție, însă nu vor să 
le folosească, chiar dacă sunt 
gratuite. Constatăm după un 
timp că tinerele ajung la 
avort. Dacă ele nu vor să 
accepte ceea ce este bine pen
tru ele, nu putem să le 
obligăm”, declară dr. Simon/*“ 
Olteanu.

Numărul copiilor aban
donați în secțiile de nou- 
născuți și pediatrie se ridică 
la 15 în 2006, cu cinci mai 
puțini decât cei abandi tați în 
anul anterior.

Statistica a făcut obiectul 
discuțiilor de la întâlnirea 
grupului consultativ al echi
pei Observatorului Județean 
pentru Drepturile Copilului 
Hunedoara care a avut loc 
ieri în prezența dlui Pierre 
Poupard. reprezentant
UNICEF in România.

mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mrhaeU.taniaseirrfonmnedia.ro


Jiul, sabotat de la "centru"?

• Legitimare. Tehnicianul echipei Corvi- 
nul 2005, Titi Alexoi, a declarat de mai
multe ori că lotul echipei e destul de 
subțire și că va trebui să se bazeze mai 
mult pe juniori. Hunedorenii vor încerca 
în această săptămână să legitimeze doi 
juniori: pe Bogdan Cristea (Inter Blaj) și 
Cristian Loghin (U Cluj). (V.N.)

FUTSAL/CAMP. JUDEȚEAN

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a X-a, din 10 martie 

a.c.: Magic Geoagiu - Rodostar Deva 5-8; Power Brad 

- Anonimii Deva 9-2; Avantaje Deva - Electroconat Deva 

14-5; Eti Dual Deva - Avantaje Deva 0-3; Electroconat 

Deva - City Taxi Deva 3-®.

Clasament

1. Avantaje Deva 11 10 0 1 84-43 30

2. Power Brad 10 9 1 0 92-27 28

3. Rodostar Deva 10 6 1 3 58-38 19

4. Electroconat 11 6 0 5 51-6S 18

5. Anonimii Deva 10 5 0 5 63-53 15

6. Maqic Geoagiu 10 3 0 7 35-61 9

7. City Taxi Deva 10 1 0 9 27-93 3
8. Eti Dual Deva 10 0 0 10 15-45 0

i

Cupa „Inter Petrila"
Deva (V.N.) - în Valea Jiului s-a desfășurat 

Cupa „Inter Petrila” la tenis de masă. Gh. 
Văraru, consilier la DSJ, ne-a spus care sunt 
câștigătorii: categ. 10-14 ani - primele trei 
locuri au fost ocupate de Alex. Bercea, Petri
la, Ionuț Amăutu, T. Se-verin, Ovidiu 
Nicolăescu, Petrila. Categoria, 15-16 ani, locul 
I, Ion Muscalu, T. Severin, locul II, Silviu 
Stanciu, locul III, Mihai Balaban. La catego
ria Junioare - fete, locul I, Ramona Moraru, 
Turnu Severin, locul II, Alexandra Popescu, 
Petrila, locul III, Roxana Mischie, T. Severin. 
Categoria senumi: .locul I, Claudiu Dănilă, 

petrila, loct^sfe^torin Colda, tot din Petrila, 
Socul III, Marius Pondera, Tg Jiu.

■ Oficiali ai clubului 
din Vale cred că re
trogradarea echipei se 
dorește de la centru.

Valentin Neagu

va lentin.neagu@infofmmedia.ro

Deva - Oficialii Jiului 
Petroșani sunt tot mai nemul
țumiți de prestația arbitrilor 
și de greșelile care se comit 
în defavoarea echipei lor, așa 
că s-au gândit să protesteze. 
Ei au hotărât așadar ca în 
partida de sâmbătă, de pe 
teren propriu cu CFR Cluj, 
fotbaliștii să joace cu bande
role albe pe braț. în acest fel 
își vor exprima nemulțu
mirea legată de maniera de 
arbitraj.

Tot ei sunt de părere că la 
nivel central se vrea, cu orice 
preț, ca Jiul, FC Național, FC

Argeș și Ceahlăul să retro
gradeze în liga secundă. în 
acest sens, trebuie remarcat 
faptul că în partida pierdută 
pe terenul celor de la Poli 
Iași, Jiul Petroșani a fost 
sancționată cu două lovituri 
de pedeapsă, penalty-uri care, 
în opinia celor de la Jiul, au 
fost acordate greșit. Lovi
turile de pedeapsă au fost 
acordate la scorul de 0-0, ceea 
ce a dus la căderea moralului 
elevilor lui Tudorache și la 
ruperea echilibrului din 
teren.
Greșeli de arbitraj

Nu este pentru prima dată 
când arbitrii greșesc, voit sau 
nu, împotriva Jiului. Astfel 
de greșeli de arbitraj au exis
tat încă de la startul acestui 
campionat, echipa de pe 
malurile Jiului fiind defa
vorizată în nenumărate rân-

Oficialii Jiului sunt nemulțumiți de arbitraje (Foto: T.Manu)

duri, mai spun aceștia. Să 
mai spunem că o eventuală 
victorie în meciul de sâmbătă 
cu Jiul le va aduce jucătorilor

de la CFR Cluj câte 6.000 de 
lei: prima de 5.000 de lei și un 
supliment de 1.000 de lei pen
tru trei victorii consecutive.

Luptă corectă?!
Deva (V.N.) - în pri

vința contracandidatelor 
la retrogradare, Alin 
Simota, patronul de la 
Jiul, echipă care se află 
în clasament pe ultimul 
loc, a spus că „doar 
Argeșul și Urziceniul 
luptă corect pentru ai se 
salva de la retrogradare. 
Toată lumea a văzut ce 
arbitraj a avut Ceahlăul 
în ultimele două me
ciuri”. în partida Ceahlă
ul Piatra Neamț - Oțelul 
Galați, din etapa a 21-a, 
scor 4-3, arbitrul Ionică 
Serea nu a acordat pe- 
nalty pentru gălățeni, la 
un fault în suprafața de 

, pedeapsă comis de Adri- 
I . an ,leneși.

Minerul Lupeni a rămas
fără antrenor
■ în urma unui conflict 
cu președintele, tehni
cianul echipei Minerul 
Lupeni a demisionat.

Deva (V.N.) - Dan Mănăilă, 
tehnicianul echipei Minerul 
Lupeni. din Liga a Il-a, a 
demisionat, marți, din aceas
tă funcție. Gestul antrenorului 
a survenit în urma unui con
flict cu Mircea Ciriperu, 
președintele clubului. „încă de 
la început, trebuie să spun că 
nu am mai suportat tensiunea 
de la echipă. Ce să mai fac, 
dacă el s-a băgat peste mine în 
vestiar și m-a dat afară. 
Președintele mi-a creat prea 
multe probleme și de aceea

am decis că este mai bine să 
demisionez, pentru că în aces
tei condiții nu pot lucra la 
echipă. Astfel, mi-am luat 
rămas bun de la jucători și am 
plecat. Eu nu mai văd ce ar 
putea să-mi schimbe decizia”, 
a declarat Dan Mănăilă. Se 
pare că tensiunile și diver
gențele dintre cei doi nu sunt 
de ieri, de azi. Ele durează de 
mai multă vreme iar acum au 
explodat. Echipa Minerul Lu
peni se află pe locul trei în 
Seria a Il-a a Ligii a Il-a, cu 32 
de puncte, la egalitate cu for
mația de pe locul 2, CSM Râm- 
nicu Vâlcea. După cum se știe,
echipa din LupJL are c< 
obiectiv promovT — -
I la finalul acestui sezon.

Datorii
Deva (V.N.) - Tehni

cianul echipei Jiul, Ma
rin Tudorache, speră să 
rezolve situația atacantu
lui Gabriel Apetrei până 
sâmbătă, pentru a-1 putea 
folosi. „Voi vorbi cu cei 
din conducere și poate că 
datoria pe care el o are la 
Craiova i-o va achita 
clubul. Sper ca acest lu
cru să se rezolve, pentru 
că ne batem cu o echipă 
în care s-au investit mili
arde și am nevoie de 
jucători buni în lot”, a 
spus Tudorache. Apetrei 
datorează U. Craiova 
20.000 de dolari, iar deci
zia de suspendare a fot
balistului este dată de

in L
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• Omologare, Noul monopost SA 07 al 
echipei Super Aguri a fost omologat și 
astfel va putea participa la primul Grand 

I Prix de Formula 1 din acest sezon, 
duminică, la Melbourne.
Acest nou monopost a efectuat cu succes 
testele de securitate (crash test) la 
sfârșitul săptămânii trecute.
Cei doi piloți, japonezul Takuma Sato și 
britanicul Anthony Davidson, vor putea 
așadar să participe la încercările libere de 
vineri, contând pentru Marele Premiu al 
Australiei.

Sacrificiu
Ranchi (MF) - Un in

dian în vârstă de 23 de 
ani a propus să-și vândă 
un rinichi pentru a-și 
plăti călătoria în Bar- 
bados, unde a început 
Cupa Mondială de cri- 
chet, un sport adulat în 
India.

Mai sus
București (MF) - Echi

pa națională a României 
a urcat o poziție și 
ocupă locul 14, cu 919 
puncte, în clasamentul 
FIFA Coca-Cola, devan
sând selecționata Elve
ției, informează site-ul 
oficial al forului mon
dial.

Noul lider al clasa
mentului FIFA este Ar
gentina, care a devansat 
reprezentativele Italiei 
și Braziliei.

Dor după 
„Schumi"

Goluri
■ Manchester a învins 
cu 4-3 (4-1) o selecțio
nata a Europei, într-un meci 
demonstrativ de fotbal.

Manchester (MF) ■ Echipa 
Manchester United a învins, 
marți seară, pe Old Trafford, 
cu scorul de 4-3 (4-1), selec
ționata Europa XI, într-un 
meci demonstrativ organizat 
cu ocazia sărbătoririi a 50 de 
ani de la Tratatul de la Roma, 
prin care a fost instituită Uni-

Sărbătorim 50 de ani de la 
aemnarea Tratatului de la Roma

Organizatorii

Berlin (MF) - Patronul 
Formulei 1, Bernie 
Ecdestone, a 
recunoscut că îi va 
simți foarte mult lipsa 
fostului pilot Michael 
Schumacher (foto), 
care s-a retras din 
activitate la finalul 
sezonului trecut. 
„O persoană care a 
fost atâta timp alături 
de noi, ne lipsește 
mult. Este ca și cum 
Tiger Woods s-ar opri 
subit să practice gol
ful: avem nevoie de 
staruri și acum tre
buie să găsim un 
altul", a declarat 
Ecdestone.

unea Europeană, semnat la 25 
martie 1957.

Cu aceeași ocazie, Man
chester United a sărbătorit 50 
de ani de la prima participare 
într-o competiție europeană, 
astfel explicându-se alegerea 
sa pentru meciul amical, in
formează AFP.

Golurile echipei Manches
ter United au fost marcate de 
Wayne Rooney '6, '43, Wes 
Brown '9 și Cristiano Ronal- 
do '35.

Eliminat și la dublu

Revine in frunte, jucătoarea bei

Indian Wells (MF) ■ Tenis- 
mânui elvețian Roger Fede- 
rer, numărul unu mondial, a 
fost eliminat și în proba de 
dublu a turneului de Masters 
Series de la Indian Wells, la 
două zile după ce a fost elimi
nat în proba de simplu.

Evoluând alături de com
patriotul său Yves Allegro, 
Federer a pierdut în turul doi 
- la fel ca și la simplu - în fața

giană de tenis Justine Henin va reveni 
pe primul loc în clasamentul WTA, ca 
urmare a eliminării rusoaicei Maria 
Șarapova în optimile de finală ale 
turneului de la Indian Wells. (Foto: epa)

Utopia reeducării
București (MF) - Secretarul general al 

Federației Române de Fotbal, Adalbert Kas- 
sai, a răspuns, ieri, jignirilor care i-au fost 
aduse de președintele clubului Poli 
Timișoara, Marian Iancu, spunând că nu îl 
va da în judecată pentru că în cazul ofi
cialului grupării bănățene, „reeducarea 
reprezintă o utopie”.

Marian Iancu l-a numit pe Kassai „monu
ment de minciună, un escroc", după ce FRF 
a anunțat că va pune in aplicare decizia 
Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lau- 
sanne in cazul palmaresului clubului 
Politehnica Timișoara. TAS a dat dreptate, 
in 5 decembrie 2006. clubului patronat de 
italianul Claudio Zambon in litigiul cu gru
parea prezidată de Marian Iancu.

Miliardarul rus va ceda jumătate 
din avere fostei sale soții, Irina

(Foto: EPA)

Mourinho pune condiții
București (MF) - Publicația 

The Sun scrie că antrenorul 
echipei Chelsea, Jose Mou
rinho, este de acord să preia 
din vară formația Real Ma
drid. însă doar dacă madrilenii 
sunt de acord să-l transfere și 
pe Frank Lampard.

„Mourinho s-a resemnat la 
gândul că va părăsi pe Chel
sea la vară și vrea să con
struiască o echipă la Real în 
jurul mijlocașului englez.

Silvestre nu va mai juca până la terminarea stagiunii, din pricina 
unei accidentări serioase (Foto: epa)

în scopuri caritabile
Pentru Europa XI, echipă 

pregătită de Marcello Lippi, și 
formată din mai multe vedete 
ale fotbalului internațional, 
au marcat Florent Malouda 
'23 și El Hadji Diouf '52, '88.

Managerul Alex Ferguson a 
trimis în teren la Manchester 
United următorii jucători: 
Kuszczak ■ G. Neville, Brown, 
Heinze, Richardson - Cristiano 
Ronaldo, Scholes, Giggs, Park 
- Rooney, Smith. Au mai jucat: 
Heaton, Carrick, Dong, O’Shea, 
Eagles și Andrew Cole.

La Europa XI au jucat: Ca- 
nizares ■ Zambrotta, Ayala, 
Materazzi, Abidal - Gatusso, 
Pirlo, Malouda, Mancini - 
Ibrahimovici, H. Larsson. Au 
mai evoluat: Coupet, Campo, 
Stefanovici, Christanval, Kall- 
strom, Gerrard, Fowler, Car- 
ragher, Giannakapoulos, Diouf 
și Zenden.

înainte de meci, cele două 
echipe au fost prezentate lui 
Michel Platini, președintele 
UEFA, și lui Jose Manuel 
Barroso, președintele Comi
siei Europene, dar și fostului 
internațional englez Bobby 
Charlton.

Presa internațională a no
tat că publicul de pe stadionul 

perechii Paul Hanley/Kevin 
Ullyett (Australia/Zimbabwe), 
cap de serie numărul 4, cu 
scorul de 3-6, 6-2, 13-11.

Duminică, Federer, triplu 
deținător al titlului la Indian 
Wells, a fost învins în turul 
doi, de argentinianul Guiller- 
mo Canas, scor 7-5, 6-2.

Federer s-a oprit, astfel, la 
41 de victorii consecutive, în 
condițiile în care, dacă ar fi

A divorțat Abramovici
Londra (MF) - Roman Abra

movici, patronul clubului 
Chelsea, a divorțat de soția sa 
Irina.

„Cuplul a divorțat în Rusia 
de comun acord și a ajuns la 
un consens în privința ter
menilor divorțului privind 
copiii, dar și la o înțelegere 
financiară”, a declarat purtă
torul de cuvânt John Mann.

Publicația Forbes l-a clasat 
pe Abramovici pe locul 16 în

Lampard, în vârstă de 28 de 
ani, își poate cumpăra ultimii 
doi ani de contract cu Chel
sea, pentru 8 milioane de lire 
sterline și acest lucru îi va 
permite să negocieze un me- 
gatransfer cu Real Madrid”, 
scrie The Sun.

Cotidianul englez notează 
că logodnica lui Lampard, 
Ellen, este de origine spaniolă 
și ar fi încântată să se mute 
în Spania.

Rooney a marcat două din cele patru goluri ale lui Manchester 
United (Foto: EPA)

Old Trafford l-a ovaționat pe 
suedezul Henrik Larsson, cel 
care a evoluat pentru Europa 
XI, și va reveni în Suedia, du
pă trei luni ca jucător al for
mației Manchester United.

Toate câștigurile obținute 

reușit să câștige turneul de la 
Indian Wells ar fi doborât 
vechiul record de 46 de me
ciuri fără înfrângere stabilit 
de argentinianul Guillermo 
Vilas. Federer este la egalitate 
cu suedezul Bjom Borg într-un 
clasament al jucătorilor cu 
cele mai multe victorii la 
rând, fiind însă devansat de 
americanul John McEnroe (42) 
și de cehul Ivan Lendl (44).

topul celor mai bogate per
soane din lume, cu o avere 
estimată la 18,7 miliarde de 
dolari (14,2 miliarde de euro).

Roman, în vârstă de 40 de 
ani, și Irina, în vârstă de 39 
de ani, erau căsătoriți din 
1991 și au împreună cinci 
copii. Ei s-au întâlnit pentru 
prima oară la bordul unui 
avion, unde Irina era ste
wardesă.

Potrivit presei engleze, fos

„Mourinho nu a mai vorbit 
cu Roman Abramovici din 
decembrie și recent a provo
cat mânia patronului rus 
după ce a spus că ar fi «ono
rate să antreneze pe Real într-o 
zi. Impresarul lui Mourinho, 
Jorge Mendes, a stabilit deja 
legături cu Real, iar supor
terii madrilenilor sunt de 
acord cu preluarea echipei de 
către tehnicianul portughez”, 
notează The Sun.

S-a „rupt" Silvestre •
București (MF) - Fundașul 

echipei Manchester United, 
Mikael Silvestre, va fi indis
ponibil până la finalul sezonu
lui, după ce și-a dislocat umă
rul la meciul cu OSC Lille, 
disputat în manșa secundă a 
optimilor de finală ale Ligii 
Campionilor.

Silvestre, în vârstă de 29 de 
ani, a fost supus unei inter
venții chirurgicale și nu va 
mai putea juca până în luna 

în urma acestui eveniment 
vor fi donate Fundației Man
chester United (Manchester 
United Foundation), o asocia
ție caritabilă ce finanțează 
proiecte locale de utilitate 
colectivă.

doborî recordul de victorii 
deținut de Vilas (Foto: epa)

ta soție a miliardarului ar 
putea să fi obținut jumătate 
din averea proprietarului clu
bului Chelsea, adică aproxi
mativ 7 miliarde de euro.

„Abramovici este un om 
foarte discret, care nu ar fi 
vrut să-și spele rufele în pu
blic în ceea ce privește divor
țul său. însă soția sa și copiii 
săi vor fi incredibil de bine 
îngrijiți”, a declarat o sursă 
din anturajul lui Abramovici.

I

Antrenorul portughez ar veni la 
Real „la pachet" cu Lampard

(Foto: EPA)

iunie.
Manchester United mai are 

jucători accidentați, pe ata- 
canții Louis Saha și Ole Gun- 
nar Solskjaer, pe mijlocașul - 
Darren Fletcher și pe portarul 
Edwin van der Sar, în timp 
ce Henrik Larsson a revenit' 
la Helsingborg.

Echipa antrenată de Alex 
Ferguson joacă, sâmbătă, în 
campionatul Angliei cu Bol- 
ton Wanderers.



joi. 15 marne 200T

^and ap. 2 camere (03)

• * Sfreuu. ușa metalică centrală
ffirmcâ. gresie, faianța, balcon inchts, preț 
673» iei '■qodabil. Tel. 0788/176630. 
'lăllffl

• cariat L Deva, zona Miorița, contorizări 
apă gaz. preț 135000 lei Tel. 223338 (T)

• Deva, ama Crucea Roșie, decomandate, 
contorizări, bloc de cărămidă etaj 1, fără

JUfimbunătățiri, preț 115.000 lei. Tel. 0728/
^>8324.(11/12.03)

• urgent, decomandate, etaj 2, amenajări 
modeme, centrală termică, gresie, faianță, 
parchet, geam termopan, zona Zamfirescu, preț 
145.000 lei. TeL 0740/013971. (T)

• Deva, zona Dadă etaj 4, fără balcon, uși 
interior noi, ușă metalică gresie, faianța, 
contorizări, preț 72.000 lei. Tel. 0728/248324. 
(11/12.03)

« decomandată 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)
• semidecornandată centrală termică termopane, 
parchet, gresie, faianță etaj 3, zona Dacia preț 
81.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Mțeiriă dec, centrală termică gresie, faianță 
lavabil, parchet, balcon închis, mobilă nouă preț 
32.000 euro,tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, drcut, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dadaparter, baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet, 

(gresie, faianță preț 106.000 RON, tel.
0745/367893. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• dradt <yesie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Daciă preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent, apartament 2 camere decomandate,
60 mp, zona Lic. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275^ 

0740/535095. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
' ‘«lificări, igienizat preț42.000 euro, negociabil, 
.^730/474275,0740/535095. (A4)

• z apartamente de 2 camere, la parter, zonă bună 
ideale pt spațiu comercial sau de locuit 50 mp 
fiecare, cu centrală termică bucătărie modificată 
parchet ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara, 
cămară fără modificări, ocupabil imediat preț 
117.000 ron, negociabil, 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)
• str. Bălcescu, 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)

• riouate, caaae cu parchet centrală 
îgmică 2 bafcuje. zona CEC. Deva, etaj interme- 
Sar preț 150000 lei. Tel. 231800,0740/317314. (A9)
• decauanibte, indtipte 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 (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate, contorizări integrale, balcon 
deschis, etaj 1, 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, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
1/88/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

• urgent, decomandate, etaj intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu. Tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță 
80 mp, etaj 2, Kogălniceanu, preț 148.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Gojdu, etaj 2,70 mp, balcon, parchet, 
contorizări complete, gresie, faianță, interfon, 
preț 143.000 lei. Tel. 0726/710903. (Al)
• circuit, contorizări, etaj 2, zona Gojdu, preț 
155.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• ugent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), ame
najări 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 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1,2 
bă, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• în 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, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
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o 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, 
3788/040.490 0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366 6/88/040.490.0788/iS8.483.(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)
• decomandate sau semioecomaridate, etaj 
intermediar, zona LilKcbui, OorobantLCreafigăiT- 
Tel. 0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, centrală termică 2 bă. 2 
balcoane, parchet gresie, faianță zona Uzc 
Balcan. o-ret 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 bă. gresie, faianță beci, 
zona AL Neptun, preț 60.000 euro. super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital, ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică, termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2. preț 
80.000 euro. neg., tel. 0745/159608 206003. (A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living. 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc'de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 

tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• decomandate, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. T el. 0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva. 6 balcoane, 2 băi. scară interioară, 
centrală termică 130 mo. preț 240.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• casă cu anexe și grădină zonă centrală Deva. 
Tel. 229962. (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, 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 
Vetel 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 118000 
euro. neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emnescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st-500 ~io. pretabil firmă preț 340.000 euro. leg. 
tei. 0745164633. iA7)

• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s= 190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
Ciabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgent, casă în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală, garaj, piscină, preț negociabil. Tel. 
,231800,0740/317314. (A9J
• cr ,<una Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânaturi, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare. 
Vălișoara. oret negociabil, tel. 0254/613366, 
0788WO.49CL (Ă10)

• Brad, 2 camere și bucătărie. 3 ha. pomi fruc
tiferi. pădure, zona Savesh. preț negociabil. teL 
0254/613366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari. zona Crișcior. preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366. 
0788/040.490. (A10)'

• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină si 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490’. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613 366, 0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490, 0788/15b.483. (A10>

Cumpăr casă (14)
• irgent, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
nlata imediat Tel. 215212. (Al)

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă in stațiunea Geoagiu-Băi. Relații 
la tel. 241044, după ora 17. (T)

• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 bă, 
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)

• la 14 km de Deva, 3 nivele, garai, 800 mp teren, 
canalizare, apă gaz, curent, preț 75.000 euro. TeL 
0722/564004. (Al)

• casă în 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)

Cumpăr case la țară (18)
• casa cu grădină 2 camere. TeL 0720/400451.

Vând garsoniere (19)

• Simeria, ultracentral, mobilată 27 mp, 
balcon închis, proaspăt renovată ușă 
metalică preț 47.900 lei. Tel. 0722/281322. 
(8/12.03)

• urgent, decomandate, etaj 1, zona Dorobanți,
Mașter, preț 80.000 lei, negociabil. TeL 
0745/253413. (T)

• cameră de cămin, 21 mp, frumos ame-
> najată Deva, Micro 15. Tel. 0749/827130.
I (3/1203)

• semidec, balcon închis, tennopan, convector, 
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 G. 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)

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 
martie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui

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

REGUUX^EW: La acest concurs nu 
pot participa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora 
de gradele I și II. Extragerea se va 
desfășura la redacția Cuvântul 
Liber, în 30 martie, ora 14 și se va 
face în mod aleator, din baza de 
date a abonaților CL. Relații supli
mentare la tel’. 211275, int. 8806.

IURNAL

RECLAME



meijoi. 15 martie 2007

- in faliment cu sediul in Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, jud. Hune

doara, anunță vânzarea la licitație publică a următoarelor active:

■ Sediul administrativ, abator și secție prelucrare, grajd, rampă animale, post 
trafo și teren în suprafață de 2.594 mp, situate in Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top ț3243ltlbl1lbl2l1HI1}l2l1; 
3242/1; prețul de pornire a licitației este de 179.850 Hon + TVA;

■ Corp principal de producție și teren în suprafață de 997 mp, situate In 
Orăștie, str. Erou Ovidiu Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 

(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire a licitației este de 170.500 

Ron + 71/4.

Licitația va avea loc în data de 13.04.2007, ora 12.00. la sediul Tribuna

lului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de pornire a 
licitației și poate fi achitată cu ordin de plată sau chitanță. Cumpărarea caietului 
de sarcini este obligatorie pentru ofertanți șl poate fi găsit la sediul lichida
torului din Orăștie, str, N. Bălcescu, nr, 42, jud. Hunedoara, tel. 0254-240807, 
0744-861763, fax 0254-206241.

(84893)

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

Str. Portului nr.2.

Angajează:

- mecanici
- electricienii
- femeie de serviciu

^V-uni^seJțrimjH^eUfax^l^J^^saus^^ondepun^aMdiu^rm»^
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ÎMPREUNA in afaceri
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ÎRIDENT IMPtlWfT
Phone 0254-772366,0744707144

TEL/FAX 0254-770561, E-mail: tridetrthategi9yahoo.c0m

EXECUTA Șl MONTEAZĂ
1 • Tâmplărie AL-PVC cu geam termopanl '4 1 •Arcade și uși glisante

țVj ■ •Plase țânțari • Jaluzele verticale
(74539)

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR C.A ROSETTi Nr. 2 i, CEANGAij Tel 227.929

• DOAR 2 LEl COSTA ORICE PRODUS DE
Îmbrăcăminte second-hand

• MOCHETA IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE 
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI ■' MP.

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(82628)

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele, p 

vânzări calculatoare, § 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

• Dada, el 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zana 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, «amldec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, aamldec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. Intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tei. 
0742/290024,232060. (A3)
« zona piață, 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, parchet, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabllă Imediat, preț 23.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
e zona Qojdu, bloc de cărămidă, convector, 
parchet, gresie, faianță, etaj intermediar, zonă 
liniștită, ocupabllă imediat, preț 46.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4) 
ezona Gojdu, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabllă 
Imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095, (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74,000 ron, negociabil, tel, 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Miorița, etaj Intermediar, 30 mp, balcon 
mare, apometre, gaz contorlzat, parchet, fără 
modificări, preț 76.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlmacu, 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, 
0788/1584». (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• decomandate, zona Zamfirescu, Mărăști, 
Dorobanți, Deva, ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)
• 2 parcele, 2000 mp, intravilan în Deva, la DN7, 
cu utilități gaz, curent, apă canal, preț nego
ciabil. Tel. 0724/956162. (T)

• 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)

• 30 ari, Deva, zona Bejan, preț 10.000 lei. Tel. 
0726/621049. (T)

• 5800 mp teren pe dealul Bejan; pămănt arabil 
în Sântuhalm 3000 mp, pădure de salcâm în satul 
Lunca, comuna Bălța, preț negociabil. Tel. 
213053. (T)
• axtravlan te Deva, zona fostei ferme nr. 1,5700 
mp, preț 1 euro mp. Tel. 0254/225034. (T)
• Mravlan te Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671.(T)
• Hravian Deva, zonă rezidențială 6 parcele. 
740 mp/parcelă fs 22 m, fadiități, 20400 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, tiran intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

• urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt, 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• în Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună, Ideal pt. investiție, 
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 zl, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• în Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
Investiție, construcție casă, vedere panoramică 
acte la zl, 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 Bajan, 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 te Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro. Tel. 0745/511776. (A9)
• Intravilan Dova, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
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)
e Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/
158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/
158.483. (A10)
e Brad, 05 ha teren, la DN1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
e Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșcior, 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, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0789/040.490,0788/158483.  (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,

88/158.483. (A10)

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

Vând spatii comerciale (25)
• 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 preț28.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)

• Huradrara, Md Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat tâmplărie pvc, termopan, 
gresie, încălzire centrală preț 1.100 euro 

mp. Relații la tel 0743/031891. (19/12.03)

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

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

• experiență în jurnalistici
• 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

CONVOCARE

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

Consiliul de administrație al societății SC Eurolibris SA 
convoacă Adunarea enerala Extraordinară a acționarilor, 
sâmbătă 14 aprilie 2007, ora 17, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza fuzionării societăților Eurolibris SA, Bibliofor 
Internațional Improed SRL, PAM Distribuție SRL și întocmirea 
proiectului de fuziune.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunare personal 
sau prin alți acționari pe bază de procură specială.

în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor 
statutare, Adunarea generală se va întruni la aceeași oră și în 
același loc, în data de 21 aprilie 2007

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul 
societății sau la tel, 211597. orele 8-15.

SS»

0 N V 0 CAT

Sunteți convocați la Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor din Deva, în data de 30 martie 2007. ora 
10,00, în sala mare a Casei de Cultură Deva, cu următoarea 
ordine de zi:
1. Raportul consiliului director
^Bj^nțul pe anul 2006 și bugetul de venituri si cheltuieli pe anul

3, Raportul comisiei d<? renzori
4, Proiectul de hotărâri
5, Discuții
6, Adoptarea hotărârii adunării generale
7, Alegerea consiliului director

Consiliul Director
*

(84872)

ANUN
Consiliul de Administrație al SC Mercur SA Brad convoacă 

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR din 

SC MERCUR SA.
cu sediul în Brad, Str. Republicii, bl. 6, parter, județul Hunedoara, la 

RESTAURANTUL MOȚILOR, din Brad, Str. Republicii, nr. 109, bl. 1, în ziua 

de 20.04.2007, ora 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune pe anul 2006 al 
Consiliului de Administrație

2. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2006

3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi pe anul 2006 și aprobarea repartizării profitului

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar 

2007

5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2007

6. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație

7. Alegerea administratorului unic și stabilirea indemnizației acestuia

8. Alegerea comisiei de cenzori, a cenzorilor supleanți și stabilirea 

indemnizației acestora

9. Diverse

Lista privind persoanele propuse pentru funcția de administrator unic 

se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către 

aceștia.
La adunarea generală pot participa acționarii înscriși în liste la data de I 

3OQ12QQL

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîn- 

deplinirii prezenței acționarilor, a doua Adunare Generală se fixează pentru 

ziua de 2 î .04.2007, ora î 2, în același loc și cu aceeași ordine de zl.

(84935)

• halâ de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zdna 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)
• hate,ki Deva, zonă industrială, 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• ugent, hală, in Petroșani, pe2 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, In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă, preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776.(A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• Deva, zonă centrală, 60 mp, ofer preț bun. Tel. 
0740/317314.(Aâi

Vând alte imobile (27)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• hală *1 construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,23557<KD

Imobile chirii (29)

• SC OrionComlmpex SRL Brad închiriază J 
hală Industrială situată în Brad, Str. Moțkrf" 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenafamp 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078088^ 
0729/942066.(10/1.03)

• oferspreînchiriere garsonieră mobilată, zona M. 
Eminescu, fără intermediari. Tel. 0741/253795. (T)
• primesc o fată în gazdă, Deva, zonă ultracen
trală, la bloc, acces Ta utilități. Tel. 0254/219662, 
zilnic. (T)
• 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, irigi der, repartitoare, zona Gojdu, preț 300 
euro, tel. 0742/290024,232060 (A3)
• ganonferă, dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat balcon închis, lavabll, faianță, 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

Stimați credincioși cu lacrimi și durere în suflet, 
dacă simțiți că sunteți blestemați sau dacă vi se 
întâmplă lucruri ciudate sau credeți câ v-a părăsit 
norocul sau nu aveți liniște sufletească, nu vă temeți să 
apelați la Măicuța Paraschiva.

Ea vine în ajutorul dumneavoastră dezlegând 
cununii, împreunează pe cei care se iubesc și nu pot fi 
împreună, aduce spor în afaceri, lecuiește beția, alungă 
farmecele.

Viața dumneavoastră se va schimba în bine, 
convingeți-vă de asta apelând la tel. 0748946177.

Mâ numesc Sandu, din Brad, și vreau să-i adresez cu 
lacrimi în ochi măicuței Paraschiva mii de mulțumiri că 
mi-a adus soția înapoi.

Silvia, din Deva, mulțumește din suflet măicuței 
Paraschiva că i-a vindecat soțul de alcoolism.

Apelați cu încredere și veți fi ajutați, tel. 
0748946177.

(85063)

S.C.F.I.S.E. „ELECTRICA SERV" SA

AGENȚIA DE ÎNTREȚINERE Șl SERVICII 
ENERGETICE DEVA

Scoate la vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare 
mijloace fixe casate: autovehicule, masini-unelte. cisterne 
transport ulei.

Licitația va avea loc la sediul din Deva, str. G. Enescu nr.39, în data 
de:29.03.2007, ora 11.00. în caz de neadjudecare, licitația se repetă în 

zilele de 04.04.2007, respectiv 12.04.2007, ora 11,00.

Mijloacele fixe scoase la vânzare pot fi văzute la sediul întreprinderii 
unde pot fi consultate și date tehnico-economice oferite de către Servidui 

Financiar - Contabilitate Patrimoniu.

Reiați supbmentare la telefoanele: 0254/205613; 205690.

Taxa de garanție pentru participarea la licitație este de 10% din prețui 
de pornire al bcitației mijlocului fix solicitat a fi cumpărat, iar taxa de parti

cipare este de 15 KON (15O.QOI â care se achită la casieria unității, până 

în ziua bc unoe mai târziu cu o oră hainte de ticeperea acesteia).

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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porte a unei corporații internaționale mass-merlia 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in 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 într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

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

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

• zona Bajan, 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, preț 5 euro/mp, 
w tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel, 0751/560740. (A7)
• zona Mlaă Dallas, hală s= 100 mp, H=3,5 m, apă 
gaz, curent, canalizare, pretabi I producție, depozit, 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. (A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
«for .spre îrcnirierș.. spațiu, coSierclail, 
Menajat, 434 mp, zonă centrală Deva, preț 15 

wăronip, 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 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună nego-

. ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9) 
I • ofer spre închiriere apartament 2 camere 

' decomandate, contorizări integrale, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva, peț 200 
euro/lună. Tel. 0740/317314. (A9)

Auto românești (36)
• vând Dada 1300, af 1975, in stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. (T)

• vând Dada 1410 break, af 1999,72.000 km, 
unic proprietar, culoare albastră, preț 7.000 
lei, negociabil. Tel. 0723/418180. (12/12.03)

• vând Dada papuc, af 1992, preț 800 euro, și 
Rocar TV, 6 locuri, cu ladă preț 1000 euro. Tel. 
0726/743274. (T)

• vând Dada papuc 2 locuri, cu obloane, 
producție 2000,1,6 i, 28.000 km, unic propri
etar, stare impecabilă preț 3800 euro. Tel. 
264270.(2/12.03)

• vând Dada Solenza, af 2004, luma martie, 
motor 1,4 MPi, 32500 km, mașină de garaj, preț 
4150 euro. Tel. 0751/861056. CT)

• vând Dada Super Nova Clima, af 2002, i 
preț negociabil. Tel. 0723/520341. (12/13.03)

Auto străine (37)
• vând Rcnautt Laguna, af 2001, motor 1,9 DCi, 6 
trepte de viteze, 8 airbag, computer bord, ABS, 
esp, radio-CD, geamuri electrice, 106.000 km, 
7850 euro, negociabil. Tel. 0744/125690. (T)

Camioane, remorci (39)
• vând remorcă Dacia, stare perfectă, acte în 
regulă, capacitate 1700 kg, preț negociabil. Tel. 
0726/621049. (T)

organizează concurs pentru ocuparea Lostului 
temporar vacant funcție publică de execuție de:

-1 post INSPECTOR
cfc. I, grad asistent, treaptă salarizare 3 

Concursul se susține la sediul instituției, în data de 
27J93.S8D7, la ora 9, proba scrisă, iar în data de 

la ora 13, interviul.
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 6 zile 

de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial nartea 
a lll-a.

avizierul instituției, site-ul 'vww qashd.ro și Serviciul 
Resurse Umane sau la telefonul 219280 - interior 113, 
106.

■ vând autospecială furgon frig DAF Euro 
3, af 2004, capacitate 25 tone, sarcină utilă 
12,5 tone, stare perfectă licență transport 
internațional, preț negociabil. Tel. 0744/ 
561244.(12/14.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cadru de disc în tiranți și 2 calorifere din 
tablă noi, 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 264161. 
CT)

• vând tractor U 650 cu cabină stare perfectă 
de funcționare, preț 13.000 ron, negociabil. Tel. 
0722/405005,0722/491614. (4/14.03)

Moto-velo (41)
• vând motoretă Mobra Turist, preț negociabil. 
Tel. 0745/260135. (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 2 dulapuri cu 3 uși, 2 mese cu 6 scaune, 
toaletă cu oglindă, bufet bucătărie, bibliotecă 
vitrină cu oglindă, frigider mijlociu, Deva. Tel. 
0254/225034. (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)

Aparate foto si telefonice 
(50)

■ vând telefoane mobile Nokia 3310, Alcatel OTE 
și Alcatel 320, toate cu accesorii, în stare de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0745/260135. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator Pentium MMX, CDR, floppy, 
monitor, mouse, tastatură și imprimantă Canon 
BJC1000 în stare de funcționare, preț negociabil. 
Tel. 0745/260135. (T)

• vând monitor alb-negru 15 inch, foarte bun, 
preț 40 lei. Tel. 220956. (T)

• vând laptop Toshiba Satellit A 100 
Pentium Dual Core 1024 RAM, 120 Hard 
Disc, 256 MB Grafic, DVD RW DL, nou, preț 
negociabil. Tel. 0254/229671. (20/12.03)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rocN și compleuri de seară cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 • 46. Tel. 
218084,082/58688. Q724/03O45.®

Materiale de construcții (53)

• SC Ewmidus SRL Câmpeni comercializează 
cherestele din rășinoase, grinzi, lațuri pentru 
construcții, diverse dimensiuni, la comandă. 
Pentru comenzi și relații, tel. 0254/216298, 
0743/131001.(2/13.03)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Jurca Mihai. Se declară nul. (3/14.03)

• vând cărți de literatură în limba maghiară 
preț 1 leu bucata. Deva, tel. 0254/225034. (T)

Electrocasnice (56)
• vând mașină de spălat Alba Lux 5, stare bună 
de funcționare, preț 100 lei. Tel. 216823. (T)
• vând urgent aragaz, combină frigorifică, 
mașină automată, calculator, combină 
muzicală mașină de cusut electrică Singer, 
mașină de cusut Monica, chitară tocuri duble cu 
geamuri; 218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 25 de oi cu miei, preț 300 lei (oaie+miel), 
localitatea Ghergheș, nr. 66. Tel. 0254/220344. 
(9/14.03)
• vând 30 de oi cu miei, rasa Țurcană. Tel. 
0254/681817, mobil 0749/059845. (85020)
• vând stupi, preț negociabil, Bretea Mureșană nr. 
267. Relații latei. 0743/327014,0742/312089. (5/12.03)
• vând Tuia, în ghiveci. Tel. 0727/952033. (T)

Altele (61)
• vând covor persan, 2,5/3,5 m, de Cisnădie, 
butoi țuică 2001, mașină de cusut Ileana, ladă 
frigorifică 4sertare și 5.500 bucăți țiglă preț 0,5 - 
0,61 ei/bucată Tel. 0766/434878. (T)

• cunpăr mtokd de cusut Singer, Kaiser, 
Naumann; ofer 25 - 50.000 euro. Tel. 
0730/965835. (18/1203)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele. 
Adam Livia Se declară nul. (8/14.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ailincăi Vasile. Se declară nul. (10/14.03)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bătucă Sorinei Alin. Se declară nul. (6/14.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Golie Co mei iu. Se declară nul. (5/14.03)

Matrimoniale (69)
• tânăr italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la OP1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)
• caut femele pentru îngrijire copil de 10 luni, 
dispusă la program flexibil, serioasă, curată, 
sănătoasă, fără obligații, vârsta 45 - 55 ani. 
Informații la tel. 0723/980535, 0254/221035. 
(11/14.03)

Prestări servicii (72)
• efectuez lucrări în domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808 0724/643045.(T)
• efectuez masai reflexoterapeutic pentru 
pareze, coxartroză, circulație sanguină, 
insomnii, nevralgii, digestie, tiroidă, rinichi, 
spondiloză stres, Tel. 0722/262712.

■ abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania -110 
euro, Portugalia, Anglia șl Franța, la 
destinație, cu mașini comode, cllmati- 
zate, moderne. Tel. 0740/218237, 0726/ 
500804,0765/455835.(17/12.03)

• mamă a 2 copii, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• SC Uomarmed SRL organizează curs de tehni
cian maseur autorizat Ministerul Muncii și 
Educației și recunoscut în UE, predat de către 
medic și asistentă medicală informații tel. 
117X1/253771.(14/12.03)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez bărbat pentru activități deratizare, de 
preferință cu experiență și carnet cat. B, vârsta 
minimă 50 de am; program lejer, salariu atractiv. 
Tel. 0740/222479. (10/12.03)
• angajez contabil cu experiență, salariu 
atractiv. CV-urile la CP 83, OP 1, Deva. (10/13.03)
• Caritas CMAS angajează asistent medical la 
domiciliu, pe perioadă nedetermiantă CV la 
sediul din str. Bartok Bela, nr. 12, Deva Relații la 
tel. 0742/403924 (9/1203)
• Fbmă dtețribuțte angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Deva și Hunedoara Tel. 
021/3183733, fax 021/3125984; e-mail: 
info@distrifarm.ro. (84345)
• Grădinița Tweety Deva angajează îngrijitor 
pentru supraveghere copii și educatoare cu cali
ficare și vorbitoare de limbă germană Relații la 
adresa din Deva Al. Panseluțelor, nr. 8 până la 
ora 18 tel. 0722/462422. (5/13.03)
• Internațional Job Expert, agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 - 2000 euro. Detalii la 0257/281818 
0747/771729, 0724/497851, www.expertjob.ro, 
international@expertjob.ro.(83139)
• Lanț național de magazine angajează 
persoană tânără cu minime cunoștințe de limba 
engleză și operare PC. Program și salariu 
atractiv. Tel. 0724/887604. (12/12.03)
• Omnlasig Asigurări recrutează în vederea 
calificării ca și consultant financiar persoane 
dinamice. Instruire gratuită, fără limită de 
vârstă, al doilea job. Tel. 0740/684662, fax. 
0254/221836.(7/14.03)
• SC Montaj Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
transport, masă și eventual cazare. Tel. 
0254/212225,0726/100928 0749/060760. (4/14.03)

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest

A2 * Garant 
Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte 

A1O - Liliacul 
Multicom

Comemorări (76)

Familia veșnic nemângâiată anunță împlinirea a 3 ani 
de la trecerea în neființă a celui care a fost soț, tată și 
bunic deosebit

MEZEI FETRU
Comemorarea va avea loc sâmbătă 17 martie, ora 12, la 
Cimitirul ortodox din Deva, str. Eminescu, Călugăreni.

Dumnezeu să-l odihnească in pace.

(2/14.03)

Se împlinesc 6 luni de la trecerea în 
eternitate a dragului nostru tătic, 
frate și fiu

MOGA NICOLAE
A lăsat în urmă durere adâncă, dar 
zâmbetul lui cald și luminos se stre
coară și azi prin negura timpului în 
sufletele noastre. Slujba de pomenire 
va avea loc duminică 18 martie, la 
Biserica ortodoxă din Hărțăgani.

Nu te vom uita niciodată. 
Fiica Raluca ■ Nicoleta, fratele Nelu 

și mama Ileana

(1/12.03)

Soția Ecaterina, fiul Florin, nora Ioana și nepoatele 
Rebeca și Estera anunță că în data de 18 martie se 
împlinesc 3 ani de la încetarea din viață a celui care a 
fost un bun soț, tată, socru și bunic

PÂRĂU EMIL
Comemorarea va avea loc sâmbătă 17 martie, ora 11, la 
Cimitirul de pe str. Eminescu, Deva.

Te vom păstra mereu în inimile noastre.

• socfotate comerdalâ angajează inginer 
serviciu tehnic, condiții avantajoase. Tel. 
0724/059635. (6/13.03)
• societate comerdalâ angajează muncitori 
necalificați în construcții. Relații la tel. 
0722/319442.(10/13.03)
• Sodetate comerdalâ de pază angajează 
agent pentru pază Tel. 0724/680636, 
0723/525399.(16/12.03)
• șlehiHoHistniltor. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autobuz, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, Brad, 1 
post, data limită 1503. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 42 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, Călan, 
1 post data limită 20.03. tel. 213244, orele 9-16

Citește!
Cuvântul

Liber
ți se 

potrivește!

(2/9.03)

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, Lupeni, 
1 post data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limită30.03. Tel. 213244, orele 
9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 3 
posturi, data limită 22.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șofer de autoturisme și camionete, Deva, 5 
posturi, data limită 22.03., șofer profesionist. Tel. 
213244, orele 9 -16
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Consiliul de administrație al societății SC EurollblIS SA convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, sâmbătă, 14 aprilie 2007, la 
sediul societății din Piața Unirii hr. 10. Deva, ora 16. ou următoarea 

ordine de zi:
1. Analiza și aprobarea raportului administratorului-societății privind 

activitatea pe anul 2006.
2. Analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la veri

ficarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 
31 decembrie 2006.

3. Analiza și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe 
anul 2006.

4. Analiza și aprobarea propunerilor administratorului privind repar
tizarea profitului realizat în anul 2006.

5. Analiza și aprobarea activității administratorului și a comisiei de 
cenzori și descărcarea de gestiune pentru anul 2006.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunare personal sau prin 
alți acționari pe bază de procură specială.

în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor statutare, 
Adunarea generală se va întruni la aceeași oră și in același loc în data de 
21 aprilie 2007,

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul societății sau la 
tel. 211597. orele 8-15.

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU DUM
NEAVOASTRĂ, O MISIUNE DUMNE
ZEIASCĂ, UN SUFLET BINECUVÂNTAT 
PENTRU A FACE BINE PE ACEST PĂ
MÂNT - MAICA GABRIELA ÎN VÂRSTĂ 
DE 65 DE ANI.

Mă numesc Nicolae, din Deva, și doresc pe această cale să 
mulțumesc măicuței Gabriela deoarece mi-a reîntors soția acasă.

Apelați cu sufletul deschis la telefonul 0727-065462.
Sunt Ionela, din Hunedoara, îi mulțumesc măicuței că mi-a 

dezlegat cununia.
Sunt Claudia, din Deva, îi mulțumesc măicuței Gabriela că m-a 

vindecat de psoriazis.
Apelați și veți fi rezolvați în orice problemă la telefonul

0727-065462.
Face rugăciuni cu 39 de măicuțe.

85045
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EUROPROD SERVICES - Deva
Solicită: oferte contabilitate autorizată pentru 

întreprindere dom. producție

Angajează:
1. Administrativ - Contabilitate (timp integral/parțial): contabilitate 

primară (generală), gestiunea activității sistemului, resurse umane, 
logistică.

Profil: studii economice (superioare) sau mecanică generală cu min. 2 
ani experiență contabilitate și gestionare activ, industriale, bună 
cunoaștere Office, franceză.

1. Tehnic-Comercial (timp integral/parțial) prospectare piață/clienți. 

Profil: inginer cu experiență în‘ domeniul prelucrări mecanice și dome
niul comercial, engleză/franceză, Office, auto B

1. Mecanic deservire mașini-unelte, (timp integral), domiciliul în Deva.

Oferte și CV la fax 232760. Informații la tel. 232260, 0722/533177.

&1S’€
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• Copiii iui Joiie. Actrița Angelina Jolie, 
poate să primească începând de azi 
băiețelul vietnamez în vârstă de trei ani și 
jumătate pe care dorește să-l adopte, au 
indicat surse din orfelinatul unde se află 
copilul. Iar Shiloh Nouvel, în vârstă de 10 
luni, fiica biologică a Angelinei Jolie și a 
lui Brad Pitt, a obținut un mic rol în cel 
mai recent film al actorului, „The Curious 
Case of Benjamin Button".

Anchetă la un parc acvatic

Cadou, 80 
de sticle

Berlin (MF) - Un epis
cop de Munchen a anun
țat, ieri, că vrea să ofere 
papei Benedict al XVI-lea 
80 de sticle de bere core
spunzând celor 80 de ani 
pe care suveranul pontif 
îi va împlini pe 16 apri
lie. Episcopul Engelbert 
Siebler a anunțat că be
rea brună a fost produsă 
special pentru această 
ocazie de braseria Wei- 
henstephan, despre care 
se spune că este cea mai 
veche din lume.

Bătrâne arestate
Londra (MF) - Două 

bătrâne arestate după ce 
au pătruns ilegal într-o 
bază militară americană 
din Marea Britanie, înar
mate cu două cuttere, în 
aprilie anul trecut, au 
fost puse sub acuzare și 
audiate, marți, de instan
ță. Helen John (69 ani) și 
Sylvia Boyes (63 ani) au 
mărturisit că nu simt de 
accord cu prezența 
bazelor militare pe teri
toriul țării. Cele două se 
plâng că au fost puse sub 
acuzare de o lege 
„tâmpită”.

Tori Spelling
(Foto: EPA)

Are un 
băiețel 
Los Angeles (MF) - 
Fostul star din serialul 
„Beverly Hills, 
90210", Tori 
Spelling, a născut, 
marți, la Los Angeles, 
un băiețel care a 
primit numele de 
Liam Aaron McDer- 
mott, potrivit revistei 
People. Bebelușul 
este primul copil al 
actriței. Soțul aces
teia, Dean McDer- 
mot, mai are un fiu, 
Jack, în vârstă de 8 
ani, și o fiică adop
tată, în vârstă de un 
an, din prima 
căsătorie.

Puii de loris au fost găsiți de vameși 
în servieta unui japonez care încerca 
să-i scoată ilegal din țară. (Foto: EPA)

Ce aruncă starurile la coș

Paris (MF) - Conținutul pubelelor 
starurilor de la Hollywood poate fi vizionat, 
între instantanee realizate de paparazzi și 
obiecte Pop Art, în cadrul unei expoziții de 
la Casa europeană a fotografiei din Paris. 
„Trash” („Gunoaie”) propune aproximativ 
20 de lucrări în format mare, concepute cu 
ajutorul unor instantanee realizate timp de 
20 de ani de Bruno Mouron și Pascal Ros- 
tain, foști fotografi ai publicației Paris- 
Match. Fotografiile, difuzate în presa inter
națională în anii '90, sunt expuse pentru 
prima dată în Franța, în format mare. Zeci 
de cartoane rupte, scrisori mototolite, cutii 
de fulgi de cereale sau cutii de detergent 
sunt mărturii ale vieții cotidiene a unor 
staruri precum Clint Eastwood, Elizabeth 
Taylor, John Travolta. Tom Hanks, Arnold 
Schwarzenegger sau Nicolas Cage. Expoziția 
va fi itinerată la Moscova.

Queensland (MF) - Un parc 
acvatic din Australia se con
fruntă cu o problemă gravă, 
de când douăzeci și cinci de 
pinguini au murit în acest 
week-end, au declarat auto
ritățile. Pinguinii din parcul 
acvatic Seaworld din Queens
land au început să se simtă 
rău joi și au murit la sfârșitul 
săptămânii trecute, autorită
țile declanșând o anchetă pen
tru a stabili cauza morții 
păsărilor.

Oficialii parcului Queens
land au declarat că pinguinii 
ar fi putut muri din cauza 
unei boli exotice sau a gripei 
aviare.

„în momentul de față, nu 
credem că este vorba de o 
cauză infeețioasă, așa că din 
acest punct de vedere nu 
reprezintă nici o problemă 
pentru public sau pentru alte 
animale”, a declarat Ron 
Glanville, veterinar al parcu-

Pinguini izolați (Foto epa)

lui din Queensland. Alți dois
prezece pinguini bolnavi au 
fost izolați pentru a li se efec
tua teste și a primi îngrijiri 
speciale.

Fergie, dependentă de alcool
■ Pentru că nu se putea 
ține pe picioare, autori
tățile nu au lăsat-o să 
urce în avion.

Los Alngeles (MF) - Fergie, 
solista trupei Black Eyed Peas, 
a fost împiedicată de auto
ritățile de pe aeroportul din 
Los Angeles să urce în avion 
pentru că era beată. Cântă
reața, în vârstă de 31 de ani, 
trebuia să plece în Marea Bri
tanie împreună cu colegii săi 
din trupă, dar personalul de pe 
aeroport a remarcat că nu se 
putea ține pe picioare.

Fergie, care se luptă de 
multă vreme cu dependența de 
alcool și droguri, s-a înfuriat și

a început să se certe cu 
autoritățile. Un martor al inci
dentului a declarat: „Abia 
putea să meargă și a avut 
nevoie să fie sprijinită. Nu era 
în stare să zboare cu avionul. 
Dar când i s-a spus că nu va 
putea să se îmbarce nu i-a ve
nit să creadă. A început să țipe 
la membrii personalului deși 
abia putea să vorbească. A fost 
foarte jenant”.

Cursa a fost amânată cu o 
oră pentru a putea descărca 
bagajele starului. Colegii săi au 
plecat cu avionul, dar doi asis
tenți au rămas cu Fergie. 
Cântăreața a sosit la Londra cu 
o altă cursă. Fergie a refuzat 
să facă vreun comentariu 
despre acest incident.

Musical cu piese Take
■ Spectacolul va fi pus 
în scenă la Londra și va 
conține hituri ale trupei 
Take That.

Londra (MF) - „Never For- 
get”, un musical care va 
conține toate melodiile devenite 
hituri ale celebrei trupe Take 
That, revenită pe scena muzi
cală internațională în urmă cu 
un an, va fi pus în scenă îa 
Londra, informează itv.com.

Producătorii spun că musi- 
calul nu va prezenta povestea 
adevărată a lui Gary Barlow 
și a colegilor săi de trupă, ci o 
poveste despre o trupă fictivă 
care aduce un omagiu grupu
lui Take That.

„Never Forget” este descrisă 
de producători drept „o come

Al-Haram al-Sharif (Foto: fan)

Gary Barlow, Jason Orange, Howard Donald și Mark Owen (Foto epa)

die care te face să te simți bine, 
despre prietenie, ambiție și 
trădare”. Pe scenă vor fi inter
pretate melodii devenite clasice

ale grupului, precum „Relight 
My Fire”, „Pray”, „Babe” și 
„Back For Good”. Musicalul 
urmează unor alte hituri de pe

That
scena teatrală londoneză, pre
cum „Mamma Mia!”, un musi
cal care conține melodiile tru
pei Abba, și spectacolul Queen 
„We Will Rock You”. Take 
That au revenit anul trecut 
după zece ani de pauză. Robbie 
Williams a refuzat să apară 
alături de foștii săi colegi când 
aceștia au susținut o serie de 
concerte în cadrul turneului 
organizat cu ocazia reunirii lor. 
Cel de-al doilea lor .single, 
„Shine”, a ajuns pe primul loc 
în topurile britanice, după ce 
aceeași poziție a fost obținută 
și de primul single „Patience” 
și de cel mai recent album, 
„Beautiful World”. Take That a 
obținut la ediția de anul aces
ta a Brit Awards premiul pen
tru „cel mai bun single brita
nic”, piesa „Patience”.

Vor cere stoparea lucrărilor
Ierusalim (MF) - O echipă de 

experți din cadrul UNESCO va 
cere Israelului să stopeze 
lucrările arheologice demarate 
în apropiere de cel mai sfânt 
loc al Islamului din Israel, a 
anunțat presa israeliană. Orga
nizația Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cul
tură, cp sediul la Paris, va da 
publicității raportul său pri
vind controversatele lucrări, 
aflate la 50 de metri de un

important complex religios 
denumit de musulmani al- 
Haram al-Sharif iar de evrei, 
Muntele Templului, Raportul 
va arăta că lucrările sunt con
forme standardelor dar va cere 
Israelului să suspende lucră
rile pentru a obține susținere 
internațională sporită. Israelul 
susține că aceste lucrări nu 
vor afecta'Domul Pietrei și al- 
Aqsa, cele două moschei situ
ate în apropiere.

Actorii Jude Law și 
Cameron Diaz au fost 
prezenți la Tokyo pen
tru a promova cel mai 
nou film al lor, „The 
Holiday”. (Foto: EPA)

itv.com

