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Dimineața La prânz Seara

Au piscină lângă bordei
Control psihi
atric în școli

Hunedoara (C.B.) - Ca 
să-și mai poată păstra lo
cul la catedră, profesorii 
din întreaga tară vor fi 
^voiți să treacă peste 

examen psihiatric ce 
va dovedi dacă profeso
rul mai poate să-și conti
nue munca într-un mod 
optim, cerut de deontolo
gia profesională. Profeso
rii din județ sunt de a- 
cord să facă testul dar 
nu prea des. /p.3

Limbajul florilor

«
Deva (H.A.) - Florile 
eferate ne arată și ce 
fel de persoane suntem

sau ce vor să ne spună 
cei care ne aduc flori.
Fiecare floare are sim
bolistica ei, dar în ge
neral, a dărui flori este

n gest nobil. Hune- 
orencele preferă să

primească trandafiri, lă
crămioare, în vreme ce
bărbaților par să le pla
că a dărui lalele, /p.3

Ultimul 
termen
Deva (C.P.) - Pe data 
de 17 mai, la Curtea 
Supremă de Justiție 
va avea loc ultima 
înfățișare în procesul 
intentat de o persoa
nă fizică împotriva 
Consiliului Local Deva 
și firmei Kaufland. 
Persoana fizică reven
dică dreptul de pro
prietate asupra tere
nului achiziționat, în 
urmă cu trei ani, de 
Kaufland în Deva, în 
zona ștrandului. „Pâ
nă acum cauza s-a 
judecat la Deva și Al
ba lulia.-Am câștigat 
procesul la toate in
stanțele. Dacă și la 
București se va da 
aceeași soluție aces
tui proces, atunci 
vom elibera auto
rizația de construcție 
și cred că înainte de 
sărbătorile de iarnă, 
în Deva, se va des
chide un supermar- 
ket Kaufland", a spus 
Florin Oancea, 
viceprimarul Devei.

■ La Cristur fiecare per
soană de sex masculin 
care locuiește ilegal are 
peste 5 dosare penale.

Hunedoara (I.D.) - Nu dau 
bani pe curent, pe apă, pe 
nimic. Singura lor sursă de 
venit este furtul de fier vechi.

Și sunt tot mai mulți. Joi, 
Poliția Transporturi, împre
ună cu Inspectoratul Județean 
de Jandarmi Hunedoara și cu 
polițiile municipale Deva -și 
Hunedoara au verificat tron
sonul ce leagă localitățile 
Cristur și Hunedoara, în zona 
Bârcea, Laminoare și la 
capătul străzii Carpați. Aici s-

au stabilit familii din județele 
Prahova și Buzău. „Și-au con
struit aici adăposturi, aici își 
cresc copiii, de aici își câștigă 
existența furând fier vechi. 
Unii și-au făcut piscină. Pro
blema e că au început să de
valizeze căile ferate, punând 
în pericol traficul feroviar. 
Din Hunedoara au furat cablu,

de la Bârcea au furat fier. în 
urma raziei am descoperit și 
câțiva infractori. La Cristur 
fiecare persoană de sex mas
culin care stă ilegal are peste 
cinci dosare penale pentru 
furt de fier vechi”, comisarul- 
șef Vasile Hrițac, șeful Ser
viciului Județean al Poliției 
Transporturi.

Probleme la Ribița
Ribița (T.S.) - Deși se află la doar șapte kilo

metri de municipiul Brad, pentru sătenii din 
comuna Ribița este o adevărată loterie să

ajungă în acest oraș folosind
transportul local. Și asta pen

tru că firma de transport 
BV Dasler, care a câștigat 

prin licitație dreptul de a
efectua transportul pe ruta 

Brad - și satele din comu
na Ribița, face acest 
lucru după cum o taie 
capul. Sătenii din Ri
bița au ajuns la ca
pătul răbdării./p.6
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Pensie

Activități agricole

La capătul străzii Carpați, de 
lângă Laminoare, din Hune
doara, într-o razie a poliției, au 
fost depistate mai multe familii 
care ocupau terenuri abuziv. în 
plus aceștia foloseau apă caldă 
și curent furate. Și-au construit 
chiar și piscină... (Foto: s. b.) 

www.huon.ro
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Prinși cu mâta-n sac
■ Din cele 198 de firme 
controlate de OPC 
Hunedoara, 191 „au 
călcat pe bec".

Deva (I.J.) - Controalele au 
avut loc în cursul anului 2006 
în mediul rural. „Cele mai 
multe abateri constatate sunt 
termenele de garanție expi
rate. Ne-am confruntat și cu 
situația că a trebuit să căutăm 
timp îndelungat un agent eco
nomic a cărui activitate se 
desfășoară la sat, pentru că a 
crezut că dacă închide maga
zinele scapă de control”, 
declară Viorel Chiș, director 
OPC Hunedoara.

A
în urma controalelor au fost 

găsite produse cu abateri în 
valoare de 34.248 lei. Valoarea 
amenzilor aplicate se ridică la 
peste 73.000 lei. Acțiunile în 
mediul rural vor continua și 
în 2007. Acțiunea „tutunul” 
începută în 15 ianuarie a adus 
în atenția inspectorilor 152 de 
operatori economici. 122 din
tre aceștia au fost găsiți cu 
abateri. „Ei aveau obligația să 
delimiteze clar încăperile pen
tru fumători de cele pentru 
nefumători. 19 au primit doar 
avertisment și 103 au primit 
amenzi contravenționale în 
valoare de 103.000 lei. Urmează 
ca în perioada următoare să 
vedem dacă au respectat

Viorel Chiș (Foto: CL)

normele și măsurile impuse”, 
adaugă Viorel Chiș. Acțiunile 
tematice de control realizate 
în 2006 de OPC s-au intensifi
cat cu peste 30% față de cele 
din 2005, iar valoarea amen
zilor aplicate a situat filiala 
Deva în fruntea clasamentului 
național ca rezultate, /p.3

Vernisaj
Hunedoara (S.B.) - Ieri, 

la Galeria de Arte din 
Hunedoara, Administra
ția Parcului Natural Gră
diștea Muncelului - Cio
clovina (APNGM-C) a 
vernisat Expoziția de foto
grafii „Natura și O.N.G.- 
urile hunedorene”. Parte
neri: Clubul' Sporturilor 
Montane Hunedoara și 
Organizația Cercetașii 
României, Filiala Hune
doara. APNGM-C va par
ticipa cu o colecție de fo
tografii cu peisaje, peș
teri și va susține trei 
seminarii, în 21 martie.

Afaceriști hunedoreni închiși NOU’ NOU! NOU’
Deva (M.T.) - Patru dintre 

oamenii de afaceri hune
doreni, audiați miercuri de 
procurori ai DIICOT, au fost 
ieri prezentați Tribunalului 
Hunedoara, care a dispus 
pentru patru dintre învinuiți, 
Dorel Ioan Depcea, Dănuț 
Ionescu, Cătălin Davidescu și 
Adrian Ioan Bințințan să fie

arestați preventiv pentru 29 
de zile. împotriva lui Dorin 
Miclăuș, instanța a dispus 
luarea măsurii de interdicție 
de a părăsi țara, la fel și pen
tru soția lui Depcea, Angela 
Depcea, care este cercetată în 
stare de libertate, motivul 
fiind acela că are un copil 
minor în întreținere.
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Demonstrație la Budapesta• Numiți consilieri. Fostul director al 
CURS Sebastian Lăzăroiu a fost numit 
consilier prezidențial la nou înființatul 
Departament de Planificare și Analiză ‘ 
Politică, iar Cezar Preda la șefia Departa
mentului de Educație și Cercetare de la 
Cotroceni, a anunțat, ieri, purtătorul de 
cuvânt al Președinției, Adriana Săftoiu.

Răpire 
revendicată

Duba! (MF) - Organi
zația radicală sunnită 
Ansar Al-Sunna a anun
țat capturarea unui ge
neral irakian, publicând 
imagini cu legitimațiile 
acestuia, care atestă 
funcția de director în ca
drul Ministerului iraki
an al Apărării, dar nu și 
rangul de ofițer. Jamal 
Rasheed Mohammad Aii 
apare în haine civile în 
toate legitimațiile pre
zentate de gruparea sun
nită Ansar al-Sunna.

Noi declarații
Teheran (MF) - Consi

liul de Securitate al 
ONU nu are „nici o legi
timitate” pentru a-și im
pune punctul de vedere 
în privința Iranului în 
dosarul nuclear, a decla
rat, ieri, președintele 
Republicii Islamice, 
Mahmoud Ahmadinejad, 
adăugând că țara sa nu 
se teme de noile sanc
țiuni economice. „în 
prezent, inamicii popo
rului iranian vor să uti
lizeze Consiliul de Secu- 
ritate.^iiftu^ 
ca progresul și dezvol
tarea Iranului, însă Con
siliul de Securitate nu a- 
re nici o legiti
mitate 
printre 
popoarele 
lumii”, ; 
afirmat 
Ah
madi
nejad.

(Foto: EPA)

I Prea 
| multe 
I scuze

Bagdad (MF) - Tony
i Blair a declarat că
i lumea occidentală ar 
î trebui să înceteze
i să-și mai ceară scuze 
î pentru că a încercat 
i să facă „ceea ce tre- 
i buie" în Irak. Premie- 
i rul a precizat că, în 
i caz contrar, teroris- 
i mul nu va fi nicioda- 
i tă învins. „Ar trebui 
i să fim acolo pentru a 
i lupta împotriva ace- 
i lor persoane care în- 
i cearcă să distrugă, 
î prin terorism, șansa 
i poporului de a obți

ne o democrație", a 
spus el. „Până când 
lumea occidentală nu

i se va opri cu scuzele 
i'î •> pentru-activitatea-■ 

efectuată de trupele 
sale în Irak și Afga
nistan, nu vom în
frânge niciodată" te
rorismul, a adăugat 
Blair. Referindu-se la 
numărul mare de vic
time din Irak, el a 
spus: „Este tragic 
faptul că au fost 
pierdute atâtea vieți, 
dar ei nu au murit 
făcând un lucru rău".

■ Mii de persoane au 
participat la manifestații 
împotriva premierului 
Ferenc Gyurcsany.

Budapesta (MF) - Mii de 
persoane au răspuns apeluri
lor de participare la manifes
tațiile împotriva premierului 
ungar socialist Ferenc Gyur
csany, cerând demisia aces
tuia și acuzându-1 de „trăda
re”, la începutul ceremoniilor 
care marchează ziua naționa
lă a Ungariei, relatează Reu- 
ters.

Protestele anunță reluarea 
unei campanii împotriva lui 
Gyurcsany, similară cu cea 
declanșată in toamna anului 
trecut după publicarea unei 
înregistrări audio în care a- 
cesta recunoștea că a mințit 
pentru a câștiga alegerile din 
2006.

Circa 300 de persoane au 
strigat „Pleacă, Gyurcsany, 
pleacă” și „porc comunist”, în

Se consideră responsabil de atacuri
■ Unul dintre suspecții 
de la Guantanamo afir
mă că a organizat ata
curile din 11 septembrie.

Washington (MF) - Khalid 
Sheikh Mohammed a recunos
cut că a organizat atacurile 
din 11 septembrie din Statele 
Unite și alte câteva atacuri, 
conform transcrierii unei au
dieri desfășurate la Guantana
mo, dată publicității mier
curi.

„Am fost responsabil pen
tru operațiunea 11 septem
brie, de la A la Z”, a declarat 
Mohammaed, care a vorbit 
prin intermediul unui repre
zentant personal, conform 
transcrierii audierii desfășu
rate sâmbătă la centrul de de
tenție american de la Guanta
namo.

Mohammed, cetățean pakis
tanez, a mai spus că a fost 
responsabil pentru atacul din

Demonstranții s-au adunat în fața Muzeului de Istorie, locul unde 
a început Revoluția de la 184S înpotriva regimului habsburgic

(Foto: EPA)

timpul desfășurării unei cere
monii în fața Parlamentului, 
a cărui clădire a fost ținta 
principală a protestelor vio
lente de anul trecut, soldate

Khalid Sheikh Mohammed
(Foto: EPA)

1993 de la World Trade Cen- 
ter din New York, un atentat 
asupra unui club de noapte 
din Bali, o tentativă de dobo
râre a două avioane america
ne, cu ajutorul explozibililor 
ascunși în pantofii atacatori
lor, dar și pentru alte atacuri.

în cursul audierii, desfășu

cu rănirea a 800 de demon
stranți și polițiști.

Agenția de presă MTI a 
relatat că mii de persoane 
s-au adunat în fața Muzeului 

rate pentru a stabili dacă Mo
hammed se încadrează în ca
tegoria combatanților ina
mici, acesta a părut să indice 
și că a fost supus unor rele 
tratamente în custodia ameri
cană.
Suspecți de terorism

Mohammed se află printre 
cei 14 deținuți identificați de 
Statele Unite drept suspecți 
de terorism cu valoare infor
mațională mare, transferați la 
Guantanafmo anul trecut,.din 
închisori secrete CIA aflate în 
străinătate.

Statele Unite au afirmat că 
Mohammed, arestat în Pakis
tan în martie 2003 și predat 
în custodia SUA, a fost orga
nizatorul atacurilor din 11 
septembrie 2001, soldate cu 
moartea a aproape 3.000 de 
persoane, distrugerea turnuri
lor gemene de la World Trade 
Center și avarierea clădirii 
Pentagonului. 

de Istorie, locul unde a înce
put Revoluția de la 1848 Înpo
triva regimului habsburgic.
Autoritățile, pregătite

Poliția și Guvernul 
anunțat că sunt pregătite pen
tru violențe, dar nu se așteap
tă la repetarea incidentelor de 
anul trecut, iar analiștii poli
tici apreciază că poziția Gu
vernului este solidă.

Grupuri de extremă-dreap- 
ta au afirmat că vor încerca 
să se alăture unui marș al 
principalului partid parla
mentar de opoziție.

Unii protestatari au decla
rat că mulți dintre prietenii 
lor nu au venit la ceremonii
le zilei naționale de teama in
cidentelor violente.

„însemnătatea zilei de 15 
martie nu s-a schimbat, dar 
anul acesta lumea este mai 
reticentă, pentru că domnește 
o stare de îngrijorare", afirmă 
Margit Fekete, un pensionar 
în vârstă de 63 de ani.

Atac soldat cu 
zeci de morți

Raipur (MF) - Rebelii C 
maoiști au atacat, ieri, o 
tabără de instrucție a po
liției din statul indian 
Chhattisgarh, ucigând 
cel puțin 49 de polițiști și 
membri ai milițiilor tri
bale, a declarat un ofi
cial, citat de Reuters.

Atacul a fost comis de 
aproximativ 300-400 de 
rebeli, care au aruncat 
cu grenade și bombe in-., 
cendiare asupra tabăra^' 
de instrucție, de unde au»<' 
sustras mai multe arme 
și explozibili.

Circa 74 de polițiști și 
50 de membri ai unor tri
buri locale recrutați de 
forțele de ordine se aflau 
în incinta taberei în mo- | 
mentul atacului comis de ' 
rebeli, potrivit poliției 
indiene.

Traian Băsescu (Foto: epa)

Estul României va fi 
neacoperit de scutul SUA

Ministrul Justiției, în dizgrație

Băsescu în Luxemburg
București (MF) ■ Președintele Traian 

Băsescu a plecat, ieri, într-o vizită de lucru 
în Marele Ducat de Luxemburg.

Șeful statului a plecat împreună cu soția 
sa, Maria Băsescu, iar din delegație face 
parte și primarul Sibiului, care deține, în 
anul 2007, alături de Luxemburg, statutul de 
capitală culturală europeană.

înainte de a pleca, președintele Băsescu a 
declarat, la Aeroportul Henri Coandă, că( îl 
va invita pe Marele Duce Henri să facă 0 
vizită la Sibiu în cursul acestui an.

Traian Băsescu a precizat, de asemenea, 
că va mulțumi Luxemburgului, care a 
deținut președinția UE în două momente 
importante pentru România: în semestrul al 
doilea a anului 1997, când s-a luat decizia ca 
în procesul de extindere a Uniunii să fie 
inclusă și România, și în semestrul întâi al 
anului 2005, când România a semnat la Lu
xemburg Tratatul de aderare la UE.

■ Sistemul antirachetă 
pe care SUA doresc 
să-l instaleze nu va 
proteja estul României.

Bruxelles (MF) - Italia și 
Spania vor fi protejate de 
sistemul antirachetă pe 
care SUA doresc să-l insta
leze în Cehia și Polonia, 
dar Bulgaria, Grecia, Tur
cia și estul României nu se 
vor afla sub raza de aco
perire a acestuia, potrivit 
ambasadorului Cehiei la 
NATO. „în pofida informa
țiilor publicate în presă, 
Italia, Spania, Portugalia 
vor fi efectiv sub protecția 
scutului antirachetă ameri
can după instalarea acestu
ia”, a explicat ambasadorul 
Ștefan Fule.

în schimb, potrivit unei 
scrisori transmise de am- 
basodor Agenției France 
Presse, Bulgaria, Grecia, 
Turcia precum și estul Ro
mâniei nu se vor afla sub 
raza de acoperire a celor 

zece interceptoare a căror 
amplasare în Polonia este 
negociată intens de SUA.

Potrivit unui alt diplo
mat din cadrul NATO, a- 
ceste țări, situate în apro
pierea unui posibil tir lan
sat din Orientul Mijlociu, 
ar putea fi protejate la fel 
de eficient de un sistem 
complementar, al cărui 
scop inițial a fost apărarea 
armatelor aliate aflate pe 
câmpul de luptă. Acest sis
tem denumit „de apărare 
antirachetă a teatrului” ar 
urma să fie funcțional în 
2010. Secretarul general al 
NATO, Jaap de Hoop Schef- 
fer, a atras atenția, luni, a- 
supra riscului apariției 
unei diferențe de tratament 
între țările aliate de facto, 
protejate de sistemul ame
rican, și cele care nu vor 
intra în raza de acțiune a 
acestora.

Oficialul nu a comunicat 
lista țărilor care nu se vor 
afla sub protecția scutului 
american antirachetă.

■ Tăriceanu: Macovei, 
singurul ministru care și-a 
permis să modifice sub
stanțial un act normativ.

Vaslui (MF) - Monica Maco
vei este singurul ministru ca
re și-a permis să schimbe sub
stanțial un act normativ față 
de forma stabilită în Guvern, 
prin modificările introduse la 
Legea ANI după ce proiectul 
a fost aprobat de principiu de 
către Executiv, a declarat, 
ieri, premierul Călin Popescu 
Tăriceanu.

„E vorba de Legea de orga
nizare și funcționare ANI, 
care a avut parte de o dezba
tere înainte de aprobarea pro
iectului de lege trimis în Par
lament. Un lucru am convenit 
în Guvern și altceva s-a în
tâmplat ulterior pentru că am 
acordat încredere doamnei 
Macovei să facă modificările 
necesare după ce am aprobat 
proiectul, de principiu, la ni
velul Guvernului într-o formă 
și ulterior a suferit modifi
cări, după ce aceste lucruri 
au fost convenite în forma tri
misă la Parlament”, a spus 
Tăriceanu.

El a arătat că Secretariatul 
General al Guvernului nu mo
difică astfel actele normative, 
în afara unor „greșeli birocra
tice”, în pofida declarațiilor 
Monicăi Macovei, și a preci
zat că nu este prima dată 
când ministrul Justiției lan
sează afirmații nejustificate.
Reproșuri

Șeful SGG, Radu Stroe 
(PNL), i-a spus ministrului 
Justiției, Monica Macovei 
H.............................
Un luers am convenit în Guvern și 
altceva, s-a întâmplat ulterior pen
tru că am acordat.Încredere doam

nei Macovei.
Premierul Tăriceanu

............... ........... - n
(PD), în ședința Guvernului, 
că îi va cere public demisia 
pentru că tratează miniștrii 
„ca pe niște hoți și ticăloși®

Radu Stroe i-a reproșat mi
nistrului Justiției că minte 
public și lansează afirmații 
false referitoare la Guvern și 
a anunțat-o că îi va cere de
misia pentru că denigrează 
atât pe el personal, cât și acti
vitatea Secretariatul General 
al Guvernului.
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Redamații 
privind 

difuzarea

mailto:cuvantul@informmedia.ro


• impMurirt în aceste zile, odată cu 
debutul Lunii Pădurii, la ocoalele silvice 
din zona de deal au început lucrările de 
împăduriri. Acestea vor demara și în zona 
de munte, după topirea zăpezii. Prin 
acțiunea comună a silvicultorilor din 
județul Hunedoara, lucrările de împăduriri 
|e vor termina în perioada optimă. (S.B.)

■ Bruma de prosperi
tate de lângă muntele 
de fier vechi va 
dispărea în 30 de zile.

Ioana Dan

Spărgător de 
locuințe

Vulcan (M.T.) - Un 
bărbat de 29 de ani a fost 
prins și este cercetat în 
libertate de polițiștii 
Biroului de Investigații 
Criminale Vulcan după 
ce a reușit să fure 
bunuri și bani din trei 
locuințe și o societate 
comercială. Dionisie V., 
de 29 de ani, din Vulcan, 
a dat ultima spargere în 
noaptea de 2/3 martie, 
când a pătruns prin 
efracție în locuința lui 
Iosif S., de 56 de ani, din 
localitate, de unde a sus
tras mai multe bunuri în 
valoare de 1.000 lei.

furt
- feondol (M.T.) - După 
ce au tăiat cu o drujbă 
opt adăpătoare de apă 
pentru animale, în 
comuna Hărău, doi 
tineri din Deva au 
reușit să le valorifice la 
o firmă de colectare a 
fierului vechi. Polițiștii 
au reușit să-i prindă pe 
Robert H., de 19 ani, și 
Traian C., de 21 de ani. 
Prejudiciul, în valoare 
( Mă.000 lei, a fost recu
perat.

Hunedoara - Situația locui
torilor de la capătul străzii 
Carpați din Hunedoara este 
ciudată. Nu au minime con
diții de trai, dar cei care și- 
au dorit... o viață mai bună au 
reușit să-și construiască adă
posturi mai solide... din tra
verse de cale ferată. în cele

fi

Vor fi obligați să părăsească zona (Foto: CL)

alungați
jaseră chiar și piscină... Pu
țina apă pe care o folosesc, 
oricum e, și ea, furată...

„Primăria Deva a pus în 
vedere celor care ocupă 
abuziv terenul din zona 
Bârcea să părăsească locul in 
termen de 30 de zile; practic, 
după sărbătorile de Paști, în 
colibele lor vor intra buldo
zerele. Referitor la ceea ce am 
găsit aici vom face o infor
mare către Primăria Hune
doara, și cei de aici vor fi și 
ei evacuați”, adaugă șeful 
Poliției Transporturi Fero
viare, Vasile Hrițac.

Simeria (S.B.) - La 
Grădinița PN „Căsuța 
Piticilor" din Simeria 
s-a încheiat acțiunea 
„Educați AȘA" - de
dicată părinților în 
cadrul proiectului 
început cu patru ani 
în urmă, sub egida 
Fundației „Copiii 
noștri". Cele zece 
ședințe desfășurate 
cu părinții în anul 
acesta școlar au fost 
deosebit de atractive, 
exprimându-și 
doleanțe de partici
pare și tăticii, declară 
instructorii de părinți 
Maria Tomodan și 
Mariana Muntean. în 
cârdul acestui proiect 
părinții au fost 
cuprinși într-un pro
gram prin care au 
fost instruiți cum să- 
și educe copiii. Ei au 
primit teme pentru a 
le aplica acasă, în 
final fiind discutate 
toate aplicațiile.

14 colibe stau, claie peste 
grămadă, copii, părinți, bu
nici. Copiii nu merg la școală 
(„că nu-i duc părinții”, după 
cum spune Casandra, o

blonduță ciufulită, de vreo 6 
ani, dornică de povești cu 
musafirii nepoftiți) și trăiesc 
într-o mizerie crâncenă, ală
turi de câini schilozi, pripășiți

prin curți. La ora raziei, 
adulții apți de muncă erau ple
cați de acasă, cea mai mare 
parte a lor, dar într-o curte 
„stăpânii locului” își amena-

Este greu de imaginat de 
unde au plecat cei care locu
iesc aici, atrași de gândul 
unei vieți mai bune, viață pe 
care își închipuie că o trăiesc.

HărdăUr spaima „nebunilor
H Profesorii hune- deontologiei profesionale.
doreni cu probleme 
psihice vor fi eliminați 
de la catedre.

CĂLIN BlCĂZAN___________________ __
calin.bicazan@informmedia.ro

Hunedoara - Proiectul de 
statut al personalului didac
tic, supus dezbaterilor publice 
de către Ministerul Educației 
și Cercetării, include o pre
vedere prin care profesorii 
vor fi obligați să facă un con
trol psihiatric periodic. Prin 
acest proiect, ministrul edu
cației Mihail Hărdău intențio
nează să elimine de la catedră 
profesorii cu probleme psi
hice. care ,nu mai 
tatea de a-și susține cuf®H®ă * 
într-un mod corespunzător

Controlul psihiatric periodic, 
însă, nu este văzut cu ochi 
buni de profesorii hunedoreni 
care consideră inutilă repe
tarea acestuia la intervale 
scurte de timp.
Controale psihiatrice

„Susținerea acestui control 
psihiatric mi se pare nor
mală, dar ar trebui să rămână 
valabil pentru perioade de 
timp mai mari. E prea des să- 
1 facem în fiecare an. Te poți 
îmbolnăvi într-un an, dar ti
pul ăsta de boală profesională 
se va acutiza doar pe parcur
sul mai multor ani”, spune 
Aurelia Costescu, director 
adjunct al Școlii Generale 
Numărul 11 din Hunedoara. 
Pe lângă afirmația că „testele 
nu sunt foarte grele, iar cu

Aurelia Costescu Ileana Circo

puțină atenție le poate face 
oricine”, profesorii mai spun 
că meseria de dascăl nu este 
cu nimic mai predispusă în 
accentuarea bolilor psihice 
decât meseriile din alte 
domenii de activitate. „Mi se 
pare nepotrivită repetarea 
acestui control. Este inutil să 
se facă an de an. Nu cred că 
sunt mai expuși profesorii

sau învățătorii decât per
soanele care prestează alte 
munci”, afirmă Ileana Circo, 
consilierul de imagine al Șco
lii Generale Numărul 11, 
Hunedoara.

Campania de testare psihi
atrică a profesorilor din județ 
va fi inițiată de Inspectora
tul Școlar Județean începând 
de luni, 19 martie.

Hunedoara pe locul I
Deva (I.J.) - în ceea ce privește numărul 

de controale și valoarea amenzilor aplicate 
Âș către inspectorii Oficiului pentru Pro
iecția Consumatorului Hunedoara în anul 
2006, județul se situează pe primul loc la 
nivel național. „Am efectuat un număr de 
3125 de acțiuni de control în 2006, față de 
2400 în 2005, ceea ce înseamnă o creștere de 
peste 30%. Chiar și valoarea amenzilor con
travenționale este uriașă în 2006, de 827,950 
lei, față de 41.185 lei în 2005”, declară Viorel 
Chiș, director OPC Hunedoara. Tematica de 
control pentru anul în curs vizează în spe
cial specificul european. „Problemele cu 
care se confruntă cetățenii români sunt 
mult mai grosiere decât cele europene. Un 
exemplu ar fi produsele aflate în comerț, 
dar cu termen de valabilitate expirat, pro
blemă care în UE nu există nici măcar în 
mediul rural”, mai spune Chiș.

Aurarii amânați
Alba Iulia (M.T.) - Recursul care trebuia 

să aibă loc ieri la Curtea de Apel Alba 
Iulia, declarat de Parchetul de pe lângă Tri
bunalul Hunedoara împotriva încheierii 
penale pronunțate vineri, 09.03.2007, de Tri
bunalul Hunedoara, în dosarul cunoscut sub 
denumirea de „Dosarul aurul dacilor”, a 
fost amânat. Cauza a fost o problemă me
dicală care l-a împiedicat pe unul din 
apărătorii celor cinci inculpați să se poată 
prezenta la termenul de ieri. Astfel, Curtea 
de Apel Alba Iulia a decis amânarea 
judecării cauzei pentru data de 22 martie.

Regina florilor e trandafirul
■ Trandafirii sunt cei 
mai bine vânduți de 
către florăresele din 
județul Hunedoara.

Hannelore Acârnulesei

Deva - De ani de zile, în top 
sunt trandafirii. Cea mai bine 
vândută floare este cea care, 
în Grecia Antică, era consi
derată floarea Afroditei, zeița 
dragostei și a frumuseții. „Flo
rile preferate sunt trandafirii

roșii. îmi plac și mi se pare că 
mi se potrivesc, în primul 
rând pentru că au țepi”, 
afirmă deveanca Adriana Ra
du. „Florile mele preferate 
sunt trandafirii galbeni. îmi 
inspiră optimism. Atunci când 
văd sau primesc trandafiri gal
beni parcă am mai multă 
poftă de viață”, afirmă Sori- 
ana Poenar. „Cel mai mult îmi 
plac lăcrămioarele. Sunt par
fumate și foarte vesele. Nimic 
nu poate fi comparat cu par
fumul lăcrămioarelor. Nici o

floare parcă nu mai miroase 
la fel de frumos”, afirmă o altă 
deveancă, Ileana Oprea. 
Bărbații, spre deosebire de 
femei, sunt doar cei care 
dăruiesc flori. De aceea, ei, de 
cele mai multe ori, nu au niște 
flori preferate. „Cumpăr flori 
pentru soție și fiică. în această 
primăvară, de când au apărut 
lalelele, nu am mai cumpărat 
altceva. De obicei ocolesc 
trandafirii, pentru că nu îmi 
place să cumpăr și să dăru
iesc persoanelor dragi florile

Adriana Radu Ileana Oprea

pe care le primește toată 
lumea”, afirmă un devean 
care a preferat să își păstreze 
anonimatul.

| Proiectul 
| Comenius la 
| Hunedoara

Hunedoara (C.B.) - în 
; perioada 19-23 martie, la 
ș Școala Generală Numărul 11 

din Hunedoara se va des- 
; fășura o reuniune de proiect 
: în cadrul programului Come

nius, care va aduce laolaltă 
; cadre didactice din Franța, 

Spania, Anglia, Bulgaria și 
România. Acest proiect 
școlar, care are ca scop 

ț parteneriate cu alte școli din. 
’i Europa, are ca temă „gas- 
i tronomia și produsele tra

diționale”. Astfel, fiecare 
clasă din cele 11 care par- 

•• ticipă la proiect a făcut câte 
o rețetă culinară cu mân
căruri tradiționale care fac 
parte din bucătăria tuturor 
țărilor care vor fi prezente la 
întâlnire. O cărticică de re
țete și un calendar constitu
ie produsul final pe care tre
buie să-l atingă elevii- La ni
vel de școli generale, în Hune
doara se mai află încă două 
școli prinse în programul 
Comenius: Școala Generală 
Numărul 1 și Școala Generală 
Numărul 6.

Vrei și Cuvântul liber

Cei care in ziarul de vineri, 9 martie, au găsit inse
rată o carte poștală pentru cititori de probă pot 
colecționa fiecare piesă puzzle (n> apărută din 10 până 
in 10 martie, inclusiv. >i apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depuneți <> in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la OP 1. CP.3. Deva. sau trimiteți-o la sediul 
redacției din Deva. Str 22 Decembrie, nr. 37A. până 
in -3 aprilie In 4 aprilie puteți ii câștigătorul celor

' Toți țKirncjpantii ct- -e incadrează in regula
ment vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber

Rtj.l7A.MENT
ultimele 6 

u*>' î ; - a ti*

Alătură te Cuvântului Liber! fUDUIII RWfWRfl 
Cu noi ai numai de câștigat! IU n FI nil I

CONCURS

mailto:calin.bicazan@informmedia.ro


vineri, 16 martie 2007 cuvw
t J J 4 4 J 4'jWj<4 J J 4'4 4 4 J 4 4 .

1839 - S-a născut poetul francez Sully Prudhomme, 
primul câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură

1856 - S-a născut scriitorul rus
Maxim Gorkl (m. 1935)._________
1881 - A murit compozitorul rus 
Modest Mussorqskl (n. 1839).
1882 - A murit Charles Darwln, 
naturalist britanic, autorul teoriei 
evoluției speciilor (n. 1809).

1882 - S-a născut Nlcolae Tltulescu, om politic român

1926 ■ S-a născut actorul american Jerry Lewls, 
1940 - S-a născut regizorul Italian Bernardo Bertoluc- 
ci („Ultimul tangou la Paris")._________________ ■
1957 - A murit sculptorul Constantin Brâncuși (n.1876) 
(foto).

■> *—

Prognoza pentru astăzi
Pe alocuri ploi (dimineață). Maxima va fi 

de 12°C, iar minima de 1°C.

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

de 13°C, iar minima de 1°C.
Duminică. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 13°C. Minima va fi de 2°C.

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Mc. Sabin egipteanul.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Benedicta, călug.

Calendar Greco-Catolic
S. Sabin Egipteanul, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
9.30 - 15.00 în Călan, str. Bradului, bl.2, 4, 6 și 8 (inclu
siv Grădinița).

Gaz___________________________________________________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
9.00 - 12.00 pe str. Axente Sever, la Sala de Gimnas
tică.

Apă__________________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe Str. 22 Decembrie nr. 237 (spart 
branșament). Afectează Str. 22 Decembrie (de la 
intrarea în Deva până la Str. Zorilor). Pe împăratul 
Traian se întrerupe apa potabilă și caldă (PT44 și PT 
9). întrerupere pe Str. Anemonelor nr. 27 (spart 
branșament). Afectează tot cartierul Micul Dallas și str. 
Oituz cu PT 15A.

Cartofi de post la cuptor
Ingrediente: 500 g cartofi, ulei, 1 ceapă, 1 ardei gras, 
1 lingură muștar, sare, piper, concentrat delikat, 1 
linguriță muștar, 100 g pastă de tomate, pătrunjel 
verde.
Mod de preparare: Cartofii se taie felii, ceapa se toacă 
și se pune la călit în ulei împreună cu feliile de cartofi; 
Se adaugă ardeiul tocat, muștarul și 300 ml supă făcută 
cu Delikat. Se lasă să fiarbă până se înmoaie ardeii) 
Când cartofii sunt bine fierți, se adaugă pasta de 
tomate, se sărează și se piperează și se pune la cup
tor pentru 15 min. Se presară pătrunjel verde tocat 
deasupra.

(Foto: artwd)Poftă bună!

Berbec

Sunteți creativ și vă preocupă ideea de a începe o activi
tate. Aveți șanse să vă afirmați pe plan intelectual. Par
curgeți o perioadă favorabilă Inspirației artistice.

Taur

Cu toate că vă simțiți în formă, este posibil să constatați 
că nu vă reușește aproape nimic, în situația financiară. Sa 
pare că sunteți confuz și vă lipsește simțul practic. *«

Gemeni

Dimineață sunteți mai sensibil decât de obicei, ceea ce ar 
putea să vă afecteze relațiile cu cei din jur. Nu faceți nici 
o promisiune dacă nu puteți să o respectați I

Rac

Vă regăsiți încrederea în viitor șl începeți să vă faceți pla
nuri. Vă recomandăm să nu luațt hotărâri importante în 
grabă, pentru că nu aveți putere de convingere.

Leu

Șansele sunt de partea dumneavoastră, intuiția vă ajută șl 
reușiți să depășiți cu bine dificultățile. Aveți succes în tot 
ce faceți. Este o zl burtă pentru examene.

Fecioară

Dimineață faceți planuri ambițioase în legătură cu o afacere, 
dar este posibil să vă loviți de obstacole care vă cam taie 
elanul. Aveți mai multă răbdare și fiți mai realist.

Balanță

Dimineață aveți tendința să fiți prea idealist și să neglijați 
probleme importante. Nu începeți nimic nou, pentru că 
este posibil să luați decizii eronate!

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - 6 aprilie. Cuvântul Liber 
vrea să continui să-l demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- 
gramele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacpet Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A sau la OP1. CP 3, Dea^ sau depune-o 
ti curie spedrie Cuaânkâ Krer, până ti 19 apr®e.

la n ammue, cnAnw. uiei 
n vbea cAștisAtori

Nume......
Prenume 
Adresa ...

Scorpion

Sunteți hipersensibil și nu aveți chef de vorbă cu nimeni. 
Evitați întâlnirile cu prietenii. Ar fi bine să amânați orice 
tranzacție și să evitați cât mai mult speculațiile.

Săgetător

Sunteți cam agitat, pentru că începeți o lucrare nouă. Nu 
refuzați sprijinul oferit de colegi! Vă frământă problemele 
profesionale și relația cu partenerul.

Capricorn

Vă recomandăm să nu începeți activități noi, pentru că vă 
lipsește simțul practic. Amânați deciziile importante pe plan 
profesional și în afaceri.

Localitatea 
Sunteți abonat la Cuvântul liber?

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I ji II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informaț» uplimentare la nr. 0254-211275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

Vărsător

Aveți ocazia să vă afirmați, mai ales datorită talentelor artis
tice. După-amlază faceți cunoștință cu o persoană care vă 
va susține activitatea creativă.

* 
Pești V"

S-ar putea să aveți o mare dezamăgire, în urma unei întâl
niri de afaceri. Nu vă descurajați! Pur și simplu, nu este 
un moment favorabil pentru afaceri.

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militată (s). 
BCu: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Armonii In natură 
El (doc., ep. 25, Italia, 

2004)
9:10 Parteneri de week- 

end (r)
9:40 Arhiva de setvidu. 

Prinț pentru Monaco
9:50 Surprize, surprize... 

Anul 9... (r)
12:01 Constantin Brâncuși 

(doc.)
13S Zack și Cody, ce viață 

minunată! (ep. 23, 
comedie, SUA, 2005) 

1330 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

1430 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Partamentul Românie 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

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

2130 Spirala (ep. 1, dramă,
S Franța, 2005). Cu: Gri- 

goty Fitoussi, Caroline 
Proust, Philippe Dudos 

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Ultimele zile ale lui
QHitier (dramă, Germa- 

nia/ltalia/Austria, 
2004). Cu: Bruno 
Ganz, Alexandra Maria 
Lara, Corinna Har- 
fouch, Ulrich Matthes. 
R.: Oliver Hirschbiegel

230 Mai mult decât bizar 
H(ep. 10, doc. SUA 

1997)
230 Jurnalul TVR (r) Sport 
340 Intens general (r) 
420 Constantin Brâncuși 

(reluare)
455 Fonrafe 1: OMciri-

fclO rilâMAi tinpriu

7M Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Doi bărbați și 

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

B(s, r)
12:15 Emmeitiale - Afaceri 

B de familie (s, r)
1330 Știrile ProTv
1330 La Bloc (r) 
14:15 Crimele din Midsomen 

13 Moartea unui om 
mărunt (crimă, Marea 
Britanie, 1997). Cu: 
John Nettles

1630 Tânăr și neliniștit (s). 
OCu: Eric Braeden

1730 Știrile ProTv. Vremea 
1745 Doi bărbați și 
. El jumătate (ep. 10, 

comedie, SUA, 2003). 
Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer, Angus T. Jones

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

Vremea

2030 Dansez pentm tine
(prima ediție)

2330 Igby — Băiat rău 
Hln Manhattan

(dramă/comedie, SUA 
2002). Cu: Kieran 
Culkin, Claire Danes, 
Jeff Goldblum, Susan 
Sarandon. R.: Burr 
Steers

145 Apropo Tv (r)
245 kstrim Tivi (r) 
3:15 Igby-Băiat rău Tn 
H Manhattan (film, r) 

(dramă/comedie, SUA 
2002). Cu: Kieran 
Culkin, Claire Danes, 
Jeff Goldblum, Susan 
Sarandon. R.: Burr 
Steers

530 Crimele dn Md- 
Ssomen Mtwtea mi 

om mânat (fikn, r). 
în dstAuție: 
John Nrtties, 
Daniei Casey,

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

730 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (rj 
10:00 Concurs interactiv 
1130 Vivere (serial, Italia, 

B1999). Cu: Sara 
Armentano 

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

Gherghe 
13:45 Dennis Rodman: Cu D ;

C3de la Diavol (biografic, 
SUA, 1998). Cu: Den
nis Rodman, Daniel 
Hugh Kelly, Dee Wal- 
lace Stone, John Terry 
Dennis Rodman însuși 
apare în calitate de 
narator pe parcursul 
filmului.

1630 Observator 
17:00 9595, te tovață ce să 

fad
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Foldotul contraatacă
(divertisment)

2430 Vampirii deșertului 
Hfthriller, SUA, 2001).

Cu: Kerr Smith, Bren- j 
dan Fehr, Izabella 
Miko, Johnathon 
Schacchi. R.: J.S. Car- 
done 
în drum spre Florida, 
unde trebuia să ajungă 
pentru nunta surorii 
lui, Sean face exact ce 
ar fi trebuit sa evite: ia 
în mașină un 
autostopist. Din acel 
momenț călătoria lui 
se transformă într-un 
coșmar suprarealist și 
sângeros, al cănii 
punct terminus nu îi 
mai este deloc dar.

230 Concurs interactta 
330 Virare (s) 
4309595

(reluare)

i

I

8:30 Cutia fantastică (s, r); 6:00 Rebelde (r) 730 Iubire de 
9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Vânătorii de 
comori (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 1130 Lege și ordine (r) 
12:25 0 lume nouă (doc., r) 
13:00 Motomagia (r) 14:00 
ABC... de ce? 1430 Cutia fan
tastică (s) 1530 împreună în 
Europa! 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Romania underground
(r) 17:00 Vânătorii de comori■ ty cea urâtă (s). Cu: Ana Maria J
(s) 18:00 Lecția de manage- Orozco, Jorge Enrique Abello, ; 
ment. Secretele unei afaceri Nataliă Ramirez 1930 Rebelde ; 
(doc.) 18:35 Lege și ordine (s) 
19:25 Ray Mears - Lecția de 
supraviețuire (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 2130 Ora de 
știri 22:10 Campionatul de 
comedie 2240 Home made.ro 
23:15 Coolmea distracției 0:15 
60 și ceva (ep. 5, comedie dra
matică, UK, 2005)

mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 930 Gitanas (s) 1030 
Culoarea păcatului (s) 1230 
Inocență furată (s) 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) 17:30 j 
Poveștiri adevărate 1830 Bet-

(s) 20:30 Emma (romantic, 
Anglia, 1996) 2330 0 lume a 
fiarelor (s) 130 Jurământul (r) 
2:00 Poveștiri adevărate (r)

0630-07.00 Observator (r)
1630-16.45 Știri locale

1
11:20 Miss Agent Secret 2: 
înarmată și seducătoare 
(comedie, SUA 2005). 13:15 
Pe skateboard (comedie, SUA 
2003). 1530 Concert Depeche 
Mode - Live in Milan 2006 

: 16:05 Rezervele (comedie, 
SUA 2000). 1835 Copita'Iu' 
tăticu*  (comedie, SUA 2004). 
1930 Cinema, cinema, cine
ma 20:00 Aventurile lui 
Sharkboy șl Lavagiri (acțiune, 
SUA 2005). 2130 TaeGukGi 
■ Frăția războiului (acțiune, 
Coreea de Sud, 2004). 2335 
Amityville (horror, SUA 2005).•. . .. ----------------

8:00 Malcolm și Eddie (s) 930 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s). Cu: 
Topher Grace, Mila Kunis, 
Ashton Kutcher 12:00 Look 

ș who is winning 13:00 Țara Iu' 
! Papură Vouă (divertisment) (r) 
1 13:20 Look who is winning

14:30 Miezul problemei (r) 
î 16:30 Bărbatul din vis (s). Cu: 
; Daniela Alvarado, Susana Be- 

navides 1730 Naționala de 
i bere 18:30 Știri 20:00 Țara Iu'

Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:15 Film 
artistic 0:15 Justine (s)

’ S. ț 3 < :> * ' " ! * ■' 1 S ' '' * : '

1 ih M i obs.
9:15 Taz-Mania (r) 945 Ver
dict: crimă! (r) 11:45 Telefonul 
de la miezul nopții (r) 12:45 
Fetițele Powerpuff (s animație) 
13:15 Taz-Mania (s) 13:45 
Smallville (r) 14:15 Dispăruți 
fără urmă (r) 1545 Fii pe fază! 
(r) 16.-15 Cheia (dramă roman
tică, 1958) 1930 SmaAville (s) 
2030 Entertainment News 
2020 Depân4 firi iarnă (s) 
2130 fii pe fază! (s) 2230 
îndoială și atracție (acțxme. 
Canada 2000) 2400 Afacerea

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 825 Imo
biliare blitz (r) 945 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
1435 Dragoste și putere (s) 
14:40 Războiul lui Varian 
(dramă, SUA 2000) 1625 Al 7- 
lea cer (s) 1725 Dezastre în 
lumea sportului 18:00 Focus 
1930 Camera de râs 2030 CSI 
- Investigații (s) 2130 4400 (s). 
Cu: Joel Gretsch, Jacqueline 
McKenzie 22:00 Trădați în 
dragoste 2330 Legenda liliac
ului (acțiune, Hong Kong) 130 
Tipic feminin (partea a lll-a) 
(comedie, SUA 2001) 

7:00 Matinal 10:00 Docu
mentar Kino 1030 Oamenii și 
politica (reluare) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale 1230 Știri 1335 Euro- 
maxx 13:35 Fabricat în Ger
mania (r) 1435 Lumea cărților 
1535 Hobby Mix 1630 __________________
Essentze (reluare) 1730 Hob- 1600 Gas 1M0 Sa 
by Mix. Moderator Irene 
Pârvu 1730 Pasul Fortunei 
1830 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbeta 1930 Știri 
1920 Hobby 14x2030 Trenul 
weți. Cu Liana Sfanau 2230 
Ftajh Life. Moderator Monica 

Stan 2330 F*n  eristic 045

9:10 100% (r) 1(H)0 Realita
tea de la 10:00 1130 Des
chide lumea 1320 EU, Româ
nia 14:50 Realitatea bursieră 
15:00 Realitatea de la 1530 
15:20 Fabrica 16:50 Mărfi 
17:45 Editorii Realității 1830 
Realitatea de la 18:00 1830 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 2035 ReaKtatea 
zilei 2130 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima edție 
2230 Tănase și Dinescu 2330 
Ultima oră 2430 Reaftatea de 
la 24:00 x.

made.ro


MTUMvan /svineri. 16 martie 2007

r 
I www.infbgsm.ro

Deva (C.P.) - Portalul se adresează celor pasionați de 
a avea Informații despre cele mal performante tele
foane mobile. Slte-ul oferă detalii despre datele 
tehnice, deslgn șl performanțele telefoanelor, mobile,

SUDOKV
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Reguli:
în flecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 șl 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsâ, 
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

5 6 7 2
7 6 2 9 5

2 3 5 7 1 9 6
8 5 9 6Î2]
7 2 18 6 913
1 9 3 8 4

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

7 3 1 8
avansați

9 8
7 8 5 2

6 2 3 8
81 7 5
.s . . 0 . 2 8 7

9 7 5 6
8 2 6 1

3 5 9
6 4 3 1

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

Consiliul de Administrație al SX._CHIMSPORT_S.A.. cu 
sediul în Orăștle, Str. Codrului, nr. 24, județul Hunedoara, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordi
nară, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorilor pe anul 2006
2. Prezentarea Raportului de audit pe anul 2006
3. Aprobarea Bilanțului pe anul 2006, a Contului de 

profit și pierdere pe anul 2006; aprobarea repartizării pro
fitului

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2007 și a planului de investiții

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație
6. Aprobarea descărcării de gestiune a cenzorilor
7. Diverse
Ședința va avea loc la sediul societății în data de 20 

aprilie 2007, ora 15.00.

(85243)

OSOWmiW
Consiliul de Administrație al S.C. CH1MSPORT S.A.. 

cu sediul fo Orâștte, Str. Codrului, nr. 24, județul Hune
doara, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în 
ședință extraordinară, cu următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a reactualizării Actului 
Constitutiv al societăți cu toate modificările aduse până 
acum acestuia și înregistrate la Ofidul Registrului Co
merțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, având în 
vedere totodată și modfficărie aduse la Legea 31/1990 
privind sodetăție comentate, republicată, prin Legea 
441/2006

2. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe la 
31.12.2006

3. Diverse
Ședmp va avea loc ta srrfcd sooe |i ta data de 

19 aprfc 2007, «a ISjOQl

cuwrn

Elevi calificați în construcții
■ Elevii din clasele a 
Vlll-a și de liceu au 
asistat ieri la o demon
strație practică.

Deva (I.J.) - Grupul Școlar 
de Arte șl Meserii „Ion Min- 
cu” Deva a prezentat Ieri ofer
ta școlară și paleta de spe
cializări În domeniul con
strucțiilor, ce are ca scop evi
dențierea impactului asupra 
economiei de piață.

în parteneriat cu o firmă de 
construcții din Capitală, liceul 
desfășoară cursuri de per
fecționare și formare continuă 
cu ajutorul unor materiale șl 
tehnologii noi in domeniu.

Construcțiile ■ pe înțelesul elevilor
„Suntem la al treilea curs de 
acest gen de la Începerea anu
lui școlar. Am ales acest gen 
de predare pentru că in tim-

(Foto: I.J.) 

pul cursurilor elevii sunt mult 
mai participativi și mai in
teresați. Am suprapus activi
tatea de perfecționare cu ori-

entarea școlară șl profesională 
și pentru elevii de clasele a 
VUI-a care au fost invitați la 
noi la școală șl care sunt 
interesați să urmeze cursurile 
liceale la liceul nostru. Aceas
ta pentru că domeniul con
strucții este al doilea ca 
importanță economică națio
nală. Am ținut in prezentarea 
pe care o facem elevilor de 
clasele a VUI-a să precizăm că 
integrarea europeană este 
foarte importantă și ne oferă 
șansa să ne afirmăm ca buni 
constructori și in celelalte țări 
ale UE”, declară Mihaela 
Theodor, directorul Grupului 
Școlar de Arte și Meserii „Ion 
Mincu” Deva.

Oferta turistică de vară
■ DJT Hunedoara și-a 
lansat oferta de vară 
pentru taberele de 
tineret.

Deva (I.J.) - Prețurile oferte
lor variază intre 246 și 258 lei 
pentru un sejur de șase zile. 
„Prețul include și cheltuiala 
indirectă a Direcției Județene 
care trimite grupul. Facilita
tea pe care o acordăm în con
formitate cu HG 753/2005 este 
de un loc gratuit la 10 per

soane”, declară directorul in
stituției, Lorincz Szell. Youth 
Hostel Căprioara, Deva, oferă 
tabără de paintball. Funcțio
nare permanentă cu 55 locuri 
pe serie, camere cu 2, 3, 4, 8 
paturi, grup sanitar comun, a- 
pă caldă. Centrul de agrement 
pentru tineret oferă tabără de 
istorie dacică. Funcționare, se
zonier cu 90 locuri pe serie în 
căsuțe cu 2, 3, 4, 6 locuri, grup 
sanitar comun, apă caldă, sală 
de masă cu 400 locuri, cu 
teren de sport, TV, discotecă.

Perioada: 18.06. -16.09.2007
- Vacanța de varâ
(6 nopți de cazare șl 6 pensi
uni complete)
Seria I 18.06.-24.06.2007
Seria II 25.06.-01.07.2007
Seria III 02.07.-08.07.2007
Seria IV 9.07-15.07.2007
Seria V 16.07-22.07.2007
Seria VI 23.07-29.07.2007
Seria VII 30.07.-5.08.2007
Seria VIII 06.08.-12.08.2007
Seria IX 13.08.-19.08.2007
Seria X 20.08.-26.08. 2007
Seria XI 27.08.-2.09.2007
Seria XII 3.09-9.09.2007
Seria XIII 10.09.-16.09.2007

Otati da vâri
. j j j j j ’J j

Youth Hostel CĂPRIOARA: 
Centrul de Agrement 
COSTEȘTI:

55 locuri
90 locuri
258 ron / serie de 6 zile
246 ron / serie de 6 zile

Cazare:
28 ron / zi / pers.

Masă:
15 ron / zi / pers.
26 ron / zi / pers.

i
\ - J

Canal TV
Deva (C.P.) - UPC 

România a decis reintro
ducerea canalului Tele- 
sport in pachetul cu pro- 
ițrtâne de bază, Începând 
de ieri. Inițial acest ca
nal TV a fost inclus la 
începutul lunii in pache
tul Extrabasic Adrenali- 
ne. Telesport este un 
post de televiziune cu e- 
misie integrală in limba 
română, dedicat in exclu
sivitate transmisiilor și 
evenimentelor sportive. 
După introducerea cana
lului Telesport, prețul 
abonamentului lunar 
pentru pachetul cu pro
grame de bază va rămâ
ne neschimbat.

Unlted Pan Communlcations, Mar In Industria de 
telecomunicații în bandă largă furnizând senridi de televiziune 

prin cablu, Intemet și telefonie fixă digitală

Angajează:

COORDONATOR VÂNZĂRI
ZONAL DEVA

- coordonează Implementarea sttateglilor 
de vânzări

• urmărește atingerea obiectivelor de 
vânzări

- coordonează, monitorizează șl acordă 
suport echipei de vânzări din subordine

- realizează rapoarte referitoare la ilienți, 
venituri, încasări șt alia activltițl de marke
ting

Cerfnte;
- studii superioare

- cunoștințe bune legate de 
domeniul/industria eomunicațtilor electronice

- cunoștințe foarte bune de vânzări
- cunoștințe- sie fcnba engleză la nivel 

mediu sau avansat
- cunoștințe foarte bune de lucra cu cal

culatorul (Excel, Word, PowerPoint)
- experiență de minim 3 ani In posturi li

mitare
- cunoștințele în domeniul marketing con

stituie avantaj
Cantddații sunt rugați să trimită, până la 

31 martie 2001, un CV, d scrisoare de 
intenție și o fotografie recentă, 1a adresa: 
UPC Romania, Deva, tai. Decedai, bl. R, 
parter, fax: 0256-211133, sau 
email: resurseumane@upctm.ro

(85308)

Parte a cunoscutului grup franco-belgîan Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD este o 
companie multinațională, înființată în anul 1999 cu scopul de a crea și dezvolta 
o importantă rețea de magazine de tip “discount” pe întreg teritoriul României. 

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

Casieri - operatori de casă de marcat,
lucrători comerciali:

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

Recep ționeri marfă:
Cerințe: - experiență în gestiune,

- rezistență la efort fizic,
- disponibilitate pentru program prelun

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

așteptăm cu nerăbdare să faci parte din echipa

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

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

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

- dinamism, amabilitate,
- experiență în gestiune.

Ce oferim?
- salariu motivant corelat cu performanțele 
obținute,

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

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție (în care să fie menționat §
orașul și postul vizat), până la data de 23.03.2007, la următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara, g
cod 300642, la nr. de fax:0256 244 108 sau la e-mail: resurseumane@profi.ro. Vor fi contactate doar

persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie. y

http://www.infbgsm.ro
mailto:resurseumane@upctm.ro
mailto:resurseumane@profi.ro
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• Deștepți. „Băieții deștepți" au intrat și 
în afacerile din doemniul minier sau co
merț, aceștia orientându-se spre domeniile 
din care pot scoate un profit cât mai 
mare într-o perioadă relativ scurtă, a 
declarat la Petroșani, fostul ministrul al 
economiei, Codruț Șereș. (M.S.)

• Externe. Capacitatea de acțiune a 
României este afectată de lipsa unui mi
nistru de externe numit oficial pe funcție, 
a apreciat joi, la Petroșani, fostul ministru 
de externe Teodor Meleșcanu. (M.S.)

Cozma - la 
semideschis

Deva (M.S.) - Miron 
Cozma contestă refuzul 
judecătorului delegat la 
penitenciarul Rahova de 
a-1 muta intr-un regim 
de detenție semideschis, 
Cozma menționează că 
a executat peste nouă 
ani din cei zece la care 
a fost condamnat și că 
în această perioadă a 
fost evidențiat și re
compensat de mai multe 
ori.

Opt brățări
Deva (M.F.) - Alte do

uă brățări dacice din 
aur au fost localizate în 
Belgia și SUA, potrivit 
unor surse oficiale din 
cadrul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel 
Alba Iulia. Una dintre 
brățări ar fi fost găsită, 
după ce anchetatorii au 
descoperit un contract 
de restituire pe numele 
lui Florin Nistor, unul 
dintre inculpații din 
dosarul „Aurul dacilor”, 
care se află în Belgia de 
circa un an.

înfrățire
Deva (M.S.) ■ Un pro
tocol de înfrățire a 
fost semnat ieri între 
județul Hunedoara și 
Comunitatea Mon
tană Casentino, din 
Republica Italia, cele 
două părți propunân- 
du-și să dezvolte pro
grame comune în 
mai multe domenii 
de activitate. Proto
colul prevede sta
bilirea de relații de 
colaborare, o mare 
atenție fiind acordată 
pregătirii de spe
cialiști români în 
agroturism, domeniu 
în care partea italiană 
are o experiență 
dezvoltată. „Deja au 
fost organizate patru 
stagii de pregătire în 
domeniul agroturis- 
mului pentru 51 de 
persoane din orașele 
Hunedoara, Hațeg și 
Brad. Semnarea pro
tocolului este impor
tantă pentru for
marea de specialiști 
în agroturism, mai 
ales că județul Hune
doara are un poten
țial turistic ridicat pe 
acest segment eco
nomic", a declarat 
președintele Consiliu
lui Județean Hune
doara, Mircea Moloț.

Alba-neagra cu transportul
■ Deși plătesc 3 lei pen
tru 7 kilometri, locuitorii 
din Ribița au probleme 
cu transportul local.

Tibebiu Stroia__________________
tlherlu.strolagiln1armniedia.ro

Ribița - Deși se află la doar 
șapte kilometri de municipi
ul Brad, pentru sătenii din co
muna Ribița este o adevărată 
loterie să ajungă în acest oraș 
folosind transportul local. Și 
asta pentru că firma BV 
Dasler, care a câștigat prin 
licitație dreptul de a efectua 
transportul pe ruta Brad - și 
satele din comuna Ribița, face 
acest lucru după cum o taie 
capul. în acest context, la 
această dată, sătenii din cele 
șase sate aparținătoare comu
nei Ribița au ajuns la capătul 
răbdării. Cât despre primarul 
comunei, Ioan Faur, încearcă 
de aproape trei ani să rezolve 
această problemă dar fără 
nici un rezultat. „Am făcut 
nenumărate sesizări la Con
siliul Județean, la ARR și la 
Prefectură. Cu toate acestea 
se pare că nimeni nu este 
interesat să ne ajute. Patronul 
de la BV Dasler a impus un 
monopol pe această rută și, 
deși nu e capabil să asigure 
transportul, nici nu acceptă 

Alexandru Brujan Gabriel Niță Liviu Stanciu

ca alții să preia acest traseu. 
Spune că efectuează doar tra
seele rentabile. Ori acest 
lucru e inadmisibil în măsura 
în care contractul licitat îl 
obligă să efectueze toate 
traseele”, spune primarul co
munei Ribița.
Vine sau nu vine!

Sătenii din comună sunt 
exasperați. „Soția mea, deși 
are abonament plătit, a tre
buit să vină pe jos patru kilo
metri. Și asta deoarece mi
crobuzul nu a venit la ora la 
care trebuie. Chiar nu in
teresează pe nimeni ce face 
patronul ăsta?”, se întreabă 
Gabriel Niță, din Ribița. Cât 
despre cei care trebuie să 
meargă la muncă în Brad, 
naveta cu mașinile firmei BV 
Dasler este o adevărată ne
norocire. „Nu ne putem baza 
pe ei. Nu au un program sta
bilit. Vin când vor și până 
unde vor. Plătim abonamente 
și așteptăm în stație, cu frica- 
n sân, că nu vom ajunge la 
timp la lucru. Este de-a drep
tul o bătaie de joc”, spune 
Liviu Stanciu.
Aici... nu mai vine!

Și dacă pentru cei din 
Ribița mai e cum e, în satul 
Uibărești BV Dasler a... uitat 
să mai vină. „Deși traseul pe

în stația din Ribița nu mai oprește nici un autobuz

care și l-a adjudecat prin lici
tație impune o cursă săp
tămânală la Uibărești, mi
crobuzele firmei Dasler nu au 
mai ajuns de mult acolo. Am 
cerut celor de la Autoritatea 
Română Rutieră - Filiala 
Hunedoara să verifice modul 
în care patronul BV Dasler să 
achită de contractul licitat. 
Dar fără nici un folos. Nu mai 
vorbesc de faptul că pentru 
un drum de șapte kilometri 
biletul este 30.000 de lei vechi. 
Cât despre abonamente, aces
tea ajung la 550.000‘de lei 
vechi lunar”, spune primarul 
Ioan Faur.

Alexandru Brujan, unul 
dintre sătenii din Uibărești, 
este foarte supărat de ceea ce 
se întâmplă. „Am cerut ea 
măcar o dată pe săptămână se 
ne asigure un drum la Brad. 
Aici, în sat, nu avem -nici 
măcar un magazin. Pentru a 
ne asigura cumpărăturile tre
buie să parcurgem șase kilo

metri pe jos până la Ribița. 
Cu toate acestea, stăm în 
stație și nu vine nici un 
microbuz. Este o adevărată 
bătaie de joc”, spune Alexan
dru.
Cică... se rezolvă! .

Contactat de Cuvântul 
Liber, directorul ARR Hune
doara, Fl^vius Budiul, susține 
că modul în care BV Dasler ț 
„păcălește” o comună-ntreagă 
va fi luat la „puricat” zilele 
acestea. „Chiar mâine (astăzi 
n.r) voi face o nouă serie de 
controale pentru a verifica ce 
se întâmplă pe ruta Ribița - 
Brad și retur. Există deja 
semnale că, deși la autogară 
suht înregistrate aceste curse, 
în realitate ele nu se fac. Și. 
asta pentru că... autogara a- 
parține celor de la BV Dasler! 
Oricum, în câteva zile situa^ 
ția existentă la Ribița se vap 
reglementa”, ne dă asigurări 
directorul ARR Hunedoara.

Thermal Hotel Gara*** din Fuzesgyarmat - Ungaria oferă pentru câștigătorul concursului din cotidianul nostru si pentru perechea
sa. Răsfățul înseamnă terapii de mișcare, tratamente de cosmetica corporală, masaj, băi etc. Premiul include cazare și demi-pensiune pe durata unui sfârșit de săptămână. Căutati, 
decupați și asamblați componentele puzzle publicate in perioada 28 martie - 3 aprilie 2007 in paginile cotidianului Cuvântul liber și participați la extragerea din data de 13 aprilie!
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Cuvântul te răsfață!
Premiul nu se poate preschimba in bani
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Tudorache crede în minuni

«...........
* Revenire. Demisia antrenorului Dan 
Mănăilă, de la Minerul Lupeni, din Liga a 
doua de fotbal a durat doar o zi. El a re
venit asupra deciziei luate după un con
flict cu președintele clubului, Mircea Ci- 
riperu. Se pare că cel care l-a convins pe 
tehnician să renunțe este Cornel Resme- 
riță, primarul municipiului Lupeni. (V.N.)

• Arbitri. Partida dintre Dacia Mioveni și 
Minerul Lupeni va fi arbitrată la centru 
de Daniel Deca, Daniel Burloiu și Adrian 
Vidișan, iar cea dintre Corvinul Hune
doara și FC Tîrgoviște, de lonuț Neagu, 
Petre GeambaZu și Bogdan Medrea. 
(V.N.)

■ în partida de mâine 
cu CFR Cluj, Jiul are nu 
mai puțin de șapte 
jucători accidentați.

Valentin Neagu_________________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Se pare că pro
blemele de la Jiul Petroșani 
nu se termină niciodată. 
Chiar când se crede că s-au 
rezolvat unele, apar altele și 
mai și. Așa se. întâmplă și 
acum, în preajma importantei 
partide cu ocupanta locului 
trei în clasament, CFR Cluj.

„Deși avem mari probleme, 
sunt convins că o vom scoate 
la capăt. Mă refer la faptul că 
pentru meciul cu CFR avem 
șapte jucători accidentați: 
Teușan, Anton, Borza, Lițu, 
Drida, Bădoiu, Militaru, iar 
pe Apetrei nu-1 pot folosi. 

Este din nou o situație ingra
tă și mă văd pus în postura 
de a improviza în atac. Sper 
ca măcar să realizăm bare
mul cu toate că eu încă mai 
cred în salvarea de la retro
gradare”, a declarat Marin 
Tudorache.

De asemenea, se pare că 
tehnicianului îi revine 
obsesiv în minte meciul, cu 
Gloria Bistrița pe care Jiul 
nu avea voie să-l piardă.

„Acea înfrângere ne-a dat 
peste cap totul, dar sper să ne 
revenim”, a mai afirmat 
Tudorache. De remarcat apoi 
faptul că tehnicianul spera 
să-l poată folosi pe Apetrei, 
chiar dacă acesta nu și-a achi
tat datoria de 20.000 de dolari 
către Universitatea Craiova, 
crezând că problema va fi 
rezolvată de club până la par
tida de sâmbătă. „Voi impro
viza pentru că nu am ata-

Mâine, minerii joacă cu banderole pe braț

cânți. L-am transferat pe 
Spânoche de la Inter Petrila, 
din liga a treia, dar din pă

cate nu se ridică la cerințele 
primei ligi”, a precizat Tudo
rache.

Etapa următoare: Vineri, Pandurii-Oțelul (15:30 Tele- 
sport), Ceahlăul-Farul (20:00 Telesport), sâmbătă, Jiul- 
CFR Cluj (14:00 Telesport), Poli Timișsoara-Poli lași 
(15:30 Kanal D), FC Vaslui-Rapid (15:30 Național TV), 
duminică, U Craiova-Gloria (20:00 Național TV), Steaua- 
FC Argeș (14:00 Antena ,t), UTA-Dinamo (15:45 Kanal 

• D), FC Național-Urziceni (20:45 Telesport).

FOTBAL / LIGA 1
- • ---- ■ - - - - ---------------- - — a........ ..................................

Clasament
1. Dinamo București 22 18 3 1 43 “11 57
2. Rapid București 22 12 7 3 39 -14 43
3. CFR Clui 22 13 4 5 41- 25 43
4. Steaua 22 11 8 3 38- 12 41
5. Gloria 22 11 4 7 28- 2Q 37
6. Poli Timișoara 22 9 7 6 22- 18 34
7. FC Vaslui 22 9 6 7 28- 31 33
8. Oțelul Galați 22 10 3 9 35 -40 33
9. Politehnica lași 22 7 7 8 27- 28 28
10. U Craiova 22 6 9 7 22- 33 27
11. Farul 22 6 8 8 23 -23 26
12. UTA Arad 22 7 5 10 17- 24 26
13. Pandurii 22 7 5 10 16 -23 26
14. Unirea Urziceni 22 7 4 11 18- 23 25
15. Ceahlăul 22 6 3 13 18 -25 21
16. FC Arqeș 22 4 5 13 14 -27 17
17. FC Național 22 3 5 14 16- 37 14
18. Jiul Petroșani 22 3 5 14 9- 30 14

nSă schimbăm atitudinea"
Deva (V.N.) - Pentru jucă

torii și oficialii de la Mureșul 
Deva, etapa de astăzi din Liga 
a IlI-a de fotbal nu este deloc 
ușoară. în primul rând că la 
Deva vine o echipă serioasă, 
iar în al doilea rând pentru 
că devenii vor neapărat să 
câștige. „Lacul Ursu Sovata 
este una dintre cele mai agre
sive echipe din serie. Are 
jucători rapizi pe care trebuie 
să-i avem tot timpul sub 
observație. Noi vrem nea
părat victoria, așa că va fi o 
presiune asupra întregii noas
tre echipe” - ne-a declarat ieri 
Gică Barbu, antrenorul de la 
Mureșul.

în afară de acestea, tehni
cianul crede că este nevoie de 
0 schimbare de atitudine a 
jucătorilor deveni, în sensul 
angajării acestora și a do

rinței de a câștiga. Mai ales 
că în acest sezon se dorește 
promovarea. Deocamdată Mu
reșul este la patru puncte în 
spatele liderului clasamentu
lui, Arieșul Turda.

Gică Barbu

Se pot lua puncte
Deva (V.N.) - A doua 

reprezentantă a județului 
nostru în Liga a IlI-a de 
fotbal, Dacia Orăștie, are 
o partidă mai ușoară în 
etapa de astăzi. Ne referim 
la faptul că, deși joacă în 
deplasare, orăștienii întâl
nesc la Sebeș pe ocupanta 
penultimului loc în clasa
ment, cu un minus 13 la 
adevăr. „Băieții sunt moti
vați pentru o victorie, mai 
ales că meciul cu Turda 
ne-a dezamăgit și vrem să 
recuperăm punctele pier
dute pe teren propriu” - a 
precizat ieri Constantin 
Nenu, antrenorul celor de 
la Dacia. La Sebeș nu vor 
juca Buzatu și Ungureanu,

primul primind cartonaș 
roșu în meciul anterior, 
iar al doilea este acciden
tat. înaintea acestui meci 
Dacia se află pe locul 12, cu 
minus 5 la adevăr și deloc 
departe de zona fierbinte 
a retrogradării.

Constantin Nenu

DEVASA

O rată mică pentru o casă mare!
Cu dotit 21 de RON pe zi. poți fi la casa ta’! între 1 febiu.trie si 30 aprilie 2007, prin creditul 
ipotecar pentru achiziție de la OTP Bank, beneficiezi de o perioadă de rambursare de până 
la 35 de ani

în plus, ai șansa de a câștiga unui din cele 12 premii" în electrocasnice și matele ptemiu, 
o mașină Toyota Avensis

‘ Aceasta calculați» arn titlu de exemplu și este realizată pentru o valoare a ctedittiliH de 33 750 euro 
Pontni valoarea exactă a ratei dumneavoasti.'i, consultați lepiezenlantii băncii
" Valoarea comercială a piemnlot este de 35 842 euro (TVA indus) Regulamentul de participare 
este disponibil, în mod (initiiil. uneai i n solicitant, la mw otpbank ro.

_____________ _____ _ , _____ /

iepurașul nu vine la tine cu "mâinile” goale. El îți aduce nișteprergii speciale! Câștigă 
'n 6 aprilie:

- • appnamert a Cu.’ântul Liber pentru o lună (8,9 leu sau r? ..-șește-ț actualul abonament -u -
- : zâ ș patc-pâ a concurs cu copia după chitanță oână - : ?c- - V; 'a ta asemenea mrs'

■ sărbătorile in familia Cuvântul Liber'

JURNAL țiypffl! I

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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l • Lavoarele afară. Clubul FC Santos a
I acceptat, la cererea poliției, să scoată 
j lavoarele din toaletele de la stadionul Vila 

> Belmiro, ca o măsură de securitate, 
informează AFP.
Poliția locală a făcut această cerere par
ticulară, după ce o chiuvetă a fost uti
lizată drept proiectil în timpul unor con
flicte între suporteri în tribunele stadionu
lui, la meciul cu FC Sao Paulo, scor 1-1, 
care s-a disputat duminică.

îl vor neapărat pe Ronaldinho
■ AC Milan vrea să 
pună mâna pe starul ca
talanilor, pregătind peste 
100 de milioane de euro!

Incert
București (MF) - Ata

cantul echipei Energie 
.Cottbus, Sergiu Radu, 
este incert pentru meciul 
cu Hertha Berlin, din 
campionatul Germaniei.

Radu s-a accidentat la 
pulpă în timpul unui 
duel cu un coechipier. Gabrlel Tamaș

(Foto: FAN)

București (MF) - Publicația 
spaniolă Sport scrie, joi, că 
patronul grupării AC Milan, 
Silvio Berlusconi, este „ne
bun” după Ronaldinho, fiind 
pregătit să ofere până la 110 
milioane de euro pentru achi
ziționarea fotbalistului de la 
FC Barcelona.

„Patronul Milanului este 
dispus la orice pentru a reuși 
aducerea brazilianului, opera- 
n........ . .....................................

lancu 
suspendat

București (MF) - Pre
ședintele clubului Poli 
Timișoara, Marian Ian- 
cu, a fost suspendat pe 
șase luni și amendat cu 
3.500 de lei pentru de
clarații calomnioase la 
adresa oficialilor F.R.F.

Marian lancu (Foto: fan)

Eliminare
București (MF) - For
mația Celta Vigo, cu 
fundașul Gabrlel 
Tamaș integralist, a 
pierdut, cu scorul de 
0-2, meciul disputat 
în deplasare, împotri
va formației Werder 
Bremen, în manșa 
secundă a optimilor 
Cupei UEFA, și a fost 
eliminată din com
petiție.
După ce s-a impus și 
în tur, cu scorul de 
1-0, Werder Bremen 
a câștigat meciul de 
miercuri prin golurile 
înscrise de Almeida 
'48 și Fritz '61..

țiune pe care o considera mai 
demult un vis imposibil, dar 
pe care acum o vede ca pe o 
opțiune reală. «Există o bună
posibilitate»”, a spus Berlus
coni, în timpul unei reuniuni 
la Milano”, scrie Sport.

Sport reamintește de faptul 
că fratele și impresarul lui 
Ronaldinho, Roberto de Assis, 
s-a întâlnit la Milano cu Adri
ano Galliani și Ariedo Brai- 
da, administratorul delegat, 
respectiv directorul sportiv de 
la AC Milan, pentru a discu

în cazul in care pleacă de la actualul său club, prima opțiune a lui Ronaldinho (dreapta) ar fi AC 
Milan (Foto: EPA)

ta despre posibila aducere a 
fotbalistului. Galliani, după 
cum scrie Corriere dello 
Sport, a ratificat interesul 
Milanului pentru începerea 
negocierilor în cazul în care 
Ronaldinho nu își va prelun
gi contractul cu FC Barcelo
na. „Milan este pregătit să in
tervină dacă Ronaldinho va

pleca de la FC Barcelona. Ju
cătorul și clubul știu acest 
lucru”, a spus Galliani.

Potrivit unor informații, 
AC Milan i-ar fi propus lui 
Ronaldinho suma de opt mi
lioane de euro pe sezon, 
cedându-i în totalitate drep
turile de imagine, așa cum a 
făcut și cu Ronaldo.

Clubul italian ar fi dispus 
să ofere Barcelonei până la 
110 milioane de euro pentru 
Ronaldinho, iar în cazul ’g 
care acest transfer va ave" 
loc, va fi cel mai mare din 
istoria fotbalului.

Clauza de reziliere a lui 
Ronaldinho este de 125 de mi
lioane de euro.

i
Șapte luni. Fundașul echipei 
Valencia, David Navarro, a fost sus
pendat pentru șapte luni de UEFA, 
urmare a incidentelor de la meciul cu 
Inter Milano, din manșa secundă a 
optimilor de finală ale Ligii Campio
nilor (Foto: EPA)

Nu mai boxează
București (MF) - Pugilistul Lucian Bute, 

legitimat la clubul canadian Interbox, a 
renunțat la participarea la gala din 23 mar
tie, ce urma să se desfășoare la Montreal, el 
acceptând să boxeze, în iunie, într-un meci 
ce i-ar putea da dreptul să lupte pentru 
titlul mondial la categoria supermijlocie, 
versiunea IBF.

Bute (19-0-0, 16 KO) urmează să urce din 
nou în ring la 15 iunie, tot la Montreal, 
viitorul său adversar nefiind cunoscut încă, 
după ce rusul Dennis Inkin și germanul 
Jurgen Bragmer au refuzat lupta. Dacă 
Lucian Bute, care ocupă locul trei în ie- 
rarhirf IBF, va câștiga lupta din 15 iunie, de 
la Centre Beli, el ar putea lupta apoi 
împotriva campionului mondial en-titre la 
categoria supermijlocie, columbianul Alejan- 
dro Berrio

Gruparea din Capitala Spaniei 
va avea în curând un alt jucător 
„galactic" (Foto: EPA)

Cristiano Ronaldo la Real
Madrid (MF) - Internaționa

lul portughez al echipei Man- 
eh&ter United, Cristiano Ro
naldo, va semna un contract 
cu Real Madrid la finalul se
zonului, scrie, joi, pe prima 
pagină, cotidianul Marca.

„Imediat ce se va încheia 
sezonul, Cristiano Ronaldo va 
semna pentru Real Madrid. 
Aceasța este bomba pe care 
o va anunța președintele clu

bului Real Madrid, Ramon 
Calderon, în această vară. Un 
transfer galactic”, .t atragă ; 
Marca.

Potrivit Marca, Ronaldo a 
decis că vrea să plece de la 
Manchester United pentru a 
juca la Real Madrid și va 
aștepta finalul sezonului pen
tru a-i transmite lui Alex Fer- 
guson dorința de a pleca.

Jurnalul spaniol subliniază

că Real Madrid nu va anunța 
acest transfer înainte deoare
ce s-ar expune unor „diw^ 
sancțiuni” ale UEFA, Cr^Șr 
tiano Ronaldo fiind sub con
tract cu gruparea engleză. „El 
este cel care va ridica în pi
cioare suporterii de pe Ber- 
nabeu”, scrie publicația spa
niolă, care subliniază că 
transferul este ca și realizat 
deși va costa Realul „o avere”. |

Robben este ofertat
București (MF) - Cotidianul 

spaniol Marca scrie, joi, că 
gruparea Chelsea Londra îi 
va face o nouă ofertă olan
dezului Arjen Robben, pentru 
a evita astfel ca mijlocașul să 
plece la FC Barcelona.

Hans Robben, tatăl și im
presarul lui Arjen Robben, a 
afirmat că pentru fiul său este 
foarte greu să se transfere la 
FC Barcelona. „Chelsea nu îl

va lăsa să plece. Ne-au spus 
că nu va exista nicio modali
tate prin care el să poată ple
ca. îi pregătesc o ofertă pen
tru prelungirea contractului”, 
a declarat Hans Robben, pen
tru postul Onda Cerro.

Totuși, Hans Robben a 
adăugat că atunci când va 
pleca de la Chelsea, princi
pala opțiune pentru Arjen va 
fi FC Barcelona. „în fotbal

ceea ce astăzi este un adevăr, 
mâine se poate schimba”, a 
afirmat Hans Robben.

Presa engleză a scris că FC 
Barcelona este dispusă să 
ofere 16 milioane de lire ster
line pentru achiziționarea lui 
Arjen Robben.

Robben este component al 
naționalei Olandei, adversara 
României în grupa G a pre
liminariilor la Euro-2008.

Transferul olandezului se dove
dește în acest moment, „inter
zis" (Foto: EPA)

Antrenorul formației FC Sevil- 
la, Juande Ramos, nu știe nici 
acum cine l-a lovit (Foto: epa)

Cine e, totuși, agresorul?
București (MF) - Angel 

Chaves Ruiz, presupusul agre
sor al antrenorului echipei 
FC Sevilla, Juande Ramos, la 
meciul cu Betis Sevilla, din 
Cupa Spaniei, a negat impli
carea sa în incidentul respec
tiv, în ciuda faptului că mai 
multe mărturii și imagini 
video îl incriminează.

Angel Chaves Ruiz, care 
este portar la echipa Castille-

ja, dintr-o ligă spaniolă infe
rioară, a recunoscut, pentru 
cotidianul Estadio Deportivo, 
că „stătea pe locul respectiv”, 
dar spune că nu are nicio 
legătură cu acel incident.

„Nu eu am fost cel care a 
aruncat cu sticla în direcția 
lui Juande Ramos. Atât eu, 
cât și familia mea suntem 
foarte afectați de ce se întâm
plă. Cineva a vrut să-mi facă

râu, dar, repet, nu am fost 
eu”, a declarat Angel Chaves 
Ruiz.

Pe de altă parte, surse din 
cadrul clubului Castilleja sus
țin că Angel Chaves „este dis
trus, nu s-a mai antrenat din 
data de 28 februarie și ia 
pastile antidepresive”. „A 
pierdut patru kilograme îjj^ 
două săptămâni”, a adăugii 
sursa citată.

Gest obscen, amendat
New York (MF) - Pivotul 

australian al echipei Milwau- 
kee Bucks, Andrew Bogut, a 
fost amendat de NBA, cu 
suma de 25.000 de dolari (cir
ca 18.900 de euro), pentru că 
a făcut un gest obscen în di
recția publicului la finalul 
meciului cu Toronto (93-108).

Selecționat în prima poziție 
a draftului din 2005, Bogut, în

vârstă de 21 de ani, și-a cerut 
scuze, declarând că publicul 
„nu merita această reacție”.

Pe de altă parte, antrenorul 
echipei Milwaukee Bucks, 
Terry Stotts, a fost demis, 
fiind înlocuit de secundul său 
Larry Krystkowiak. Stotts 
antrena echipa Bucks de două 
sezoane, cu un bilanț de 115 
victorii și 168 de înfrângeri.

Baschetbalistul australian Andrew Bogut (dreapta) a fost amen
dat de NBA cu 25.000 de dolari (Foto: epaj
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Vând ap. 1 cameră (01)

• oare*  * cămin. 21 mp. frumos 
amenajată. Deva. Micro 15. Tel. 
074MZ7130. (3/12J03)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, AL Straiului, ușă metalică centrală 
termică, gresie, faianța, balcon închis, preț 
A’XJO lei, negociabil. Tel. 0788/176630.

• Deva, zona Crucea Roșie, decomandate, 
contorizări, bloc de cărămidă etaj 1, fără 
îmbunătățiri, preț 115.000 lei. Tel. 0728/ 
248324. (11/12.03)

Artima Supermarket oferă spații 
perrfu îrichwere râ magazinele sate. Profită și tu de 
frecvente de cfienti, de vocM comercial 
existent, și dezvdtâ-țț afacerea aîători de Artima.

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

Detalii la rwmarul de telefon: â
lA 
oo

0747-025551 Emilia Gersak. WWW.arbm3.ro

• urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. 
(T)
• decomandate, Bdul Decebal, etaj intermediar, 
55 mp, vedere la bulevard, contorizări complete, 
preț 41.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, 55 mp, etaj 3, zonă 
centrală preț 42.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie, faianță etaj 3, zona 
Dacia, preț 81.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• nilui, 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)
• Dada, etaj intermediar, balcon,, centrală 
termică, gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat, preț 
J J^OOO RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
, inuida, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
Kluă 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)
• ouat gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
6<tmp, zona Lic. Auto, cu balcon mare, bine 
L» Jnut. contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
ftțjao ron, negociabil, tel. 0730/474275. 
074CV535095. (A4)

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting
A3 - Imobfranc 
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul
Multicom

Noua Jetta.
Perfecta din toate unghiurile.

Acum cu taxe vamaLe 0%.

Noua Jetta este o limuzină perfectă din toate unghiurile: are taxe vamale 0%, 
un design exterior elegant și un interior spațios. Toate acestea la un raport 
calitate-preț foarte avantajos. Noua Jetta la un preț de numai 13.795 Euro*.

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape? Te așteptăm la Centrul Volkswagen 
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcație aeroport!

SOCIETATE DE MiCROFIWART ARI
AURORA I.F.N, S.A

acordă I.M.NI. și persoanelor fizice autorizate excelente oportunități de 

demarare și finanțare a afacerilor prim 

CREDITE ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE

- împrumuturi și pentru firme nou înființate și fără activitate

- Valoarea creditului, până la 25.000 euro

- Operativitate în acordarea creditului

- împrumuturi de refinanțare

- Formularistică simplificată 

■ Dobânzi reduse pentru împrumutul standard

- Dobândă zero pentru credite pe termen foarte scurt

Informații: tel. 0254/219.112,0254/219.580,0726/118.355 sau 0726/223^89

Deva, str. M. Kogălniceanu (vis-a-vîs de lllpita). nr. 4

.

SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
AURORA I.F.N. S.A.

‘ P‘2 T rtr*  £tr! s ’ v Ir. Ji&kico cmnar.atnta.4ttl l I • rin J -muu;*  •*  ■ / IUi.

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Calea brfurtrfie aeroport, telefon: 02S6-289892, 28731£

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Demararea unor afaceri «capital de lucru o investiții 
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I 
web*  httDi/Zwww aurora, com.ro

hfawftfcl 8254219112,219580,0726^23889,0726/118355

RECLAME

http://WWW.arbm3.ro
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AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț 42.000 euro, negociabil, 
tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 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, semldecomandate, 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, semldecomandate, 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)
• decomandata, camera cu parchet, centrală 
termică 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj inter
mediar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314. 
(A9)
• decomandate, muNpte îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan), etaj 3, zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314. 
(A9)
• semldecomandate, 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, semldecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)

• Brad, bucătărie, bale, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040,490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semldecomandate, 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, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, llving, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

A.P.M. Hunedoara șl
GomMuI tocai Cartidutk

Su> titular al Proiectului 
anunță depunerea docu

mentației tehnice în vederea 
obținerii acordului de mediu! 
pentru obiectivul „Canalizare 
menajeră In satul Certeju de 

. Sus" situat în Certeju de Sus.
Informații privind potențialul 

Impact asupra mediului al 
. proiectului propus pot fi 

consultate la sediul A.P.M. 
Hunedoara din municipiul 
Deva, str. A. Vlalcu, nr. 25, 

zilnic, între orele 8-16.
Observațiile publicului se 

primesc zilnic, la sediul A.P.M.
Hunedoara, în termen de 10 

zile lucrătoare de la data 
anunțului.

_ ■

Direcția Generală de Asistență SetliN|Lgh 
Protecția Copilului Hunedoara 

organizează concurs pentru funcțiile publice da conducere vacantai

1. Șef - serviciu (Nivel bugetar: Consilier, clasa I, 
grad profesional superior, tr. salarizare 2) Drep
turi, Facilități pentru Persoanele cu Handicap

Condiții de desfășurare a concursului:

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• urganL decomandate, etaj Intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu. Tel. 
0740/317”4. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• circuit, balcon tnchls, parchet, gresie, faianță 
80 mp, etaj 2, Kogălnlceanu, preț 148.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Gojdu, etaj 2,70 mp, balcon, parchet, 
contorizărl complete, gresie, faianță Interfon, 
preț 143.000 lei. Tel. 0726/710903. (Al)
• circuit, contorizărl, etaj 2, zona Gojdu, preț 
155.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Corvln, etaj 1, 2 băl, balcon, 
garaj, boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Liliacului, 2 băl, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne,. centrală termică 
termopane, gresie, faianță 2 băl, 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, 2 băl, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel.0742/290024,232060. (A3)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

NOU ÎN DEVA NOU IN DEVA NOU IN DEVA

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR C.A ROSETTi Nr. 2 ( CEAMGAȚl Tel 227.929

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE 
ÎMBRĂCĂMINTE SECONC-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)

‘Ce» Computer ' 
l; O| Troubleshooters I

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, r 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

(74251)

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de: 
Administrator pesiune taristică fi 
agro turistică

• Manager în turism
■ w f zs u'j r»z r ji înscrieri zilnic, in Li e ot de 9-16,MUsuIILsIn până la data de: 20 03.2007

ode&g grtilo, faianță parchet laminat CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie, opțional șl cu garai, etai 1, 
2 băl, 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 băl, 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, etai 3, bine întreținut, zonă 
liniștită cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
zona Kogălnlceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, bala (gresie, faianță), 
termopane, camere cu parchet, centrală 
termică balcon, etaj Intermediar, garai 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, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 Ml, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040490,078^158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

2. Șef - serviciu (Nivel bugetar: Consilier, dasa I, 
grad profesional superior, tr. salarizare 2) 
Rezidențial, Intervenție în Regim de Urgență, 
Telefon Adult.

- data concursului: 17.04.2007 - proba scrisă, ora 10.00; 18.04.2007 - proba orală, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de 
Asistență Socială șl Protecția Copilului Hunedoara: Deva, b-dul luliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara, telefon 0254/233341

- dosar,ele pentru participare la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial șl 
într-un cotidian de largă circulație, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara - Compartiment Funcționari Publici, Formare Profesională 

Condiții de participare le concurs:
1. Pentru: funcția de conducere: Șef-servlciu (Nivel bugetar: Consilier, clasa I, grad profesional superior, tr. salarizare 2) Drepturi, 
Facilități pentru Persoanele cu Handicap
- studii superioare de lungă durată - economice
- vechime în specialitate - 2 ani
- cunoștințe operare calculator - Certificat ECDL Complet
- studii de mașter sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice.
2. Pentru: funcția publică de conducere: Șef-servldu (Nivel bugetar: Consilier, clasa I, grad profesional superior, tr. salarizare 2) 
Rezidențial, Intervenție în Regim de Urgență, Telefon Adult
- studii superioare de lungă durată - soclo-umane
- vechime în specialitate - 2 ani
- cunoștințe operare calculator - nivel mediu
- studii de masterăt sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcției publice.

C8517K

Vând case, vile (13)

serntoeenmandtee. etaj ' ••___ ________________ ______ ____,
jntermedkr, zona Hacului, Dorobanți, Creangă. 
Tel 0740/317371 (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

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

• zemldoc, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital, ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet 2 băi amenajate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet 2 băl, 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)
• pc Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• decomandate, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

• Deva, zona Aurel Vlalcu, 3 camere mari, hol 
mare pătrat băle, bucătărie, boxă, garaj, apă, 
gaz, canalizare, curte betonată preț 82.006 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• P+l, sc 250 mp, 7 camere, bucătărie, 2 băl, 
garaj, teren 1300 mp, preț 560.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• 3 camera, 2 holuri, bale, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărle nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 șl dlflerență 0742/290024,232060. (A3)
• zona Imlneacu, mal jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte sts360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Plotroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil Imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnoicu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreai, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• in Smerit, P+M, s=190 mp, la parter: llving, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)

> «ga*  raoă 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, bale, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală garaj, piscină preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoară preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, 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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad,șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

• urgent, casă cu grădină, Deva sau Simerla, 
plata Imediat. Tel. 215212. (Al)_______________

Case de vacanță (15)

• P+l cu terasă in stațiunea Geoagiu-Băl. Relații 
latei. 241044, după ora 17. (T)
e casă de vacanță, 4 camere, 2 bucătării, 4 băl, 
llving, CT, termopane, utilată mobilată, teren 
concesionat 60 ânl, zona Straja, superame- 
najată, preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

e casă, In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp teren, 
canalizare, apă gaz, curent, preț 75.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• casă In Sântuhalm, 5 camere, bale, bucătărie, 
llving, 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)

• caiă c» uraains. 2 camere. Tel. 0720/400451.

Vând garsoniere (19)

• semldec., bato nchis, termopan, convector, 
parchet gresie, faianță 32 mp Deva, preț 67.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

• Deva, zona Progresul, 42 mp, etaj 4, 
termopane, parchet laminat, ușă metalică, 
contorizărl, fără intermediari, preț 95.000 
lei, negociabil. Tel. 0722/420044. (6/15.03)

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

• semldec., 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)

¥
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CONVOCAREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 

S.C. IUG S.A. HUNEDOARA
Administratorul unic al SC IUG SA HUNEDOARA, în conformitate cu art. 111 
din Legea nr. 31/1990 republicată, convoacă ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARA A ACȚIONARILOR, în data de 20.04.2007, ora 14,00, cu 

următoarea ordine de zi:

1. Raportul administratorului, pe anul 2006.

2. Raportul Comisiei de cenzori, pe anul 2006.

3. Aprobarea bilanțului contabil, conturi de profit și pierderi, pe anul 2006.

4. Aprobarea BugetJui de venituri și cheltuieli pentru anul 2006.

5. Alegerea cenzorior.

6. Diverse.

Adunarea se va țfoe ia sedui SC IUG SA HUNEDOARA, str. Peștișu Mare, nr. 
1. In cazte in care nu se ntrunește cvorumul prevăzut de lege pentru ținerea 

primei adulări, a doua convocare va avea loc în data de 21.04.2007, la 
aceeași ort. m acetap loc. cu aceeași ordine de zi.

Pot participa ia A.G-A. cu drept de vot toți acționarii care dețin acțiuni 
conform Regsmui Acponarior .Miorița*  Cluj, la data de 13.04.2007.

Informata se pot obține la telTfax. 0254-711287; 0254-
713357.

• Dada, al 4, semldec., s=26 mp, bale, 
bucătărie, balcon închis, contorizărl, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., etl/8, s=46 mp, 
balcon, amenalată contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent, eamldac,, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, samidac, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizărl, parchet, balcon, fără modificări, 
zonă liniștită ocupabilă Imediat, preț 2î*>  
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0740/53.,, T 

(A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă convector, 
parchet, gresie, faianță etai intermediar, zonă 
liniștită ocupabilă Imediat, preț 46.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 6&000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizărl, 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)
• te Dada, parter, dec., parchet gresie, faiaâă
ușă metalică contorizări, preț 61500 lei, ner t-Vl. 
206003,230324. (A7) ț"

• zona Emkierai, etaj 3, semidec., laminat 
zugrăvit, vopsit liber, preț 6&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. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158.483. <A101 „

■Cumpăr garsoniere (20)

• decomandata, zona Zamfirescu, Mărăști, 
Dorobanți, Deva, ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314 (A9)

Vând terenuri (21)

• 30 ari, Deva, zona Bejan, preț 10.000 lei. Tel. 
0726/621049. (T)
• Intravilan In Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671. (T)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcelă fs 22 m, facilitați, 20.000 euro 
parcela Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan 2 parcele a 3000 mp cu fs 20 m, 30 
m, zona Almașu Sec, preț 3 euro mp. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara 
organizează concurs de ocupare a funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din județul Hune

doara, în perioada 16-27 aprilie 2007. Țermenul-limită 
de depunere a dosarelor este ziua 

de 6 aprilie 2007, ora 16,00.
Lista posturilor vacante precum și informațiile referi

toare la înscrierea și participarea la concurs a 
candidaților sunt afișate la I.Ș.J. Hunedoara.

(85201)

(
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>□.
Stimați credincioși cu lacrimi și durere în suflet, 

dacă simțiți că sunteți blestemați sau dacă vi se 
întâmplă lucruri ciudate sau credeți că 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.

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

Săvia, din Deva, mulțumește (fin suflet mâkuței 
Paraschiva că i-a vindecat soțte de afcoofism. .

Apelați cu încredere și veț fi apte*,  td. : 
0748946177. 1OBO»
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Decese (75) Comemorări (76)

■ Având in vedere posibilitatea producerii incendiilor 
de pădure in fondul forestier și vegetația din afara 
fondului forestier, SE INTERZICE folosirea focului la 
curățirea pășunilor și a terenurilor agricole.

' Nerespectarea acestor măsuri se sancționează
| conform legii 265/2006 cu amendă între 

3000 • 6000 lei.
Primar,
Mircia Muntean (84715>

Un ultim omagiu celui care a fost un om de mare 
omenie, inspector ISCIR

FLOREA GHEORGHE
din partea colectivului SC Loyal Prinț Prest SRL Deva.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

Cu aceeași tristețe și durere în suflete aducem aminte 
celor care l-au cunoscut pe

NICOLAE POPA
din Brad, că astăzi se împlinesc 12 ani de când a plecat 
pentru totdeauna de lângă noi. Vei fi mereu în 
gândurile și rugăciunile noastre.

Familia

• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp. cu 
cabană, 2 făntâni, 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 dreptunșhi- 
ulară poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• în Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară, poziție bună, ideal pt.

'■ investiție, construcție casă, vedere panoramică, 
■ acte la zi, preț 35 euro/mp, negociabil, tel. 

0730/474275,0740/535095. (A4)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• Intravilan in Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• intravilan Deva, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776. (A9)
• urgent! Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)
• parcele teren între 550-800 mftzoija de case, 
"Simeni viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 

/mp, negociabil. Tel. 0745/51177* *6.  (A9)

• 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,

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 femeie 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 masaj refiexoterapeutic pentru 
pareze, coxartroză, circulație sanguină, 
insomnii, nevralgii, digestie, tiroidă, rinichi, 
spondiloză, stres. Tel. 0722/262712.

0788/158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel; 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 

! Crișcior, 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. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț neg.l, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (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, 
0788/158.483. (AM)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

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

A

AniUNT LICITAȚIEA A

QUANTUM S.P.ILL DEVA, desemnată lichidator al SC 
REMPES S.A. DEVA, în dos. 1467/2005 al Tribunalului 
Hunedoara, anunță vânzarea activului CĂMIN NEFAMIUȘTl 
RÂUȘOR, comuna Râu de Mori, jud. Hunedoara^ Pre|ul de 
pornire a licitației este de 215.000 RON.
Vânzareo va avea loc prin licitație publică cu strigare, în aata 
de 18.04.2007, ora IO, la sediul QUANTUM S.P.R.L din 
Deva, str. Mărăști, bl. D3, sc. 4, ap. 44.
Câminul de nefamiliști poate fi văzut în localitatea Râuțar 
[persoană de contact ing. Bușcă Mircea, tel. 0730009912) 
Garanția de participare la licitație este 30% din valoarea 
Căminului (215.000 RON), si se va vira în contai 
RO76WBAN2511000022505057 deschis la San Paolo IMI 
Ban*  tava, până in data de tinere a licitației, ora 9,00.
Ofertanțâ vor depune până în preziua tinerii licitației, ora 16, 
la satfiui fchidatoruiui, documentele prevăzute în caietul de 
sarani, cura se achiziționează de la QUANHJM S.P.R.L

liâtafa «• ■ sHe de 25.04.2007 și 02.05.2007,

bAonoaȘi la 
0730009901.

0254-231.680, 0730009907, 
r i ii rt Afc Dafi-Maia și Pao-

• Hunedoara, Bdul Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat, Umplărie pvc, termopan, 
gresie, încălzire centrală preț 1.100 euro 
mp. Relații la teL 0743/031891. (19/124)3)

• Deva, 32 mp, parter, cu intrare din stradă 
amenajat, ocupabil imediat, preț 28.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată, 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel.0742/290024,232060. (A3)
• ofer 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)
• hală, In Deva, zonă industrială, 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• urgent, hală,în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/511776. (A9)
• Imobil, In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă, preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpărări spații corn. (26)

• Deva, zonă centrală 60 mp, ofer preț bun. Tel. 
0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

• hală fl construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366, OTAR-T-,490. OW158 «P 'A10)

Imobile chirii (29)

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zona 
M. Eminescu, fără intermediari. Tel. 0741/253795. 
(T)
• primesc o fată în gazdă Deva, zonă ultracen
trală la bloc, acces la utilități. Tel. 0254/219662, 
zilnic. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră Devă 
mobilată complet, preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată In Brad, Str. Mutlnr, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri me . 
acces din DN, parcare. TeL 0728/078090, 
0729/942066.(10/103)

• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s-45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Băletscu 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 Potrom, 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 Lk. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
amenajat, 434 mp, zonă centrala, Deva, preț 15 
euro mp, se poate compartimenta. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centrală termică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 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)
o 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 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 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 Super Nova Clima af 2002, 
preț negociabil. Tel. 0723/520341. (12/13.03)

• vând Dada 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. CT)
• vând Dada 1300, af 1976. Tel. 0727/865816. 
(8/15.03)
• vând Dada 1310, aproape nouă ținută în garaj, 
preț excepțional. Tel. 0254/648948,0751/202344. 
CD
• vând Dada papuc, af 1992, preț 800 euro, și 
Rocar TV, 6 locuri, cu ladă, preț 1000 euro. Tel. 
0726/743274. (T)
• vând Dada Solenza, af 2004, luna martie, 
motor 1,4 MPi, 32.500 km, mașină de garaj, preț 
4150 euro. Tel. 0751/861056. (T)

Auto străine (37)

• vând Ranautt 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 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)

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

Piese, accesorii (42)

• vând 2 roți complete cu jante și camere de 
16,9/30, pentru ifron, tractor, stare perfectă și 2 
cauciucuri noi de 900/20, preț avantajos. TeL 
0743/693527,0742/966323. (T)
• vând cadni de disc în tiranți și 2 calorifere din 
tablă noi. 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 264161. 
(T)

Oameni cu credință în Dumnezeu, 
dacă sunteți supărați, triști, înlăcrimați 
sau aveți anumite probleme și nu știți 
cum să le rezolvați, sunați-mă, și vă voi 
îndruma pașii spre fericire.

Sunt Andreea din Brad - aș vrea să-i 
mulțumesc măicuței Elena deoarece 
mi-a salvat căsnicia, iar acum sunt 
fericită.

Apelați cu încredere la numerele de 
telefon 0746579041 sau 0723871253.
Mă numesc Eugen, din Deva, și doresc 
pe această cale să-i mulțumesc din

suflet măicuței Elena pentru că mi-a dezlegat cununia.

Marian, din Deva - mii de mulțumiri măicuței Elena deoarece m- 
a vindecat de patima alcoolului.
Apelați cu încredere la telefoanele 0746-579041 sau 0723- 
871253.

(2/16.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

■ vând 2 tractoare U 650 plus toată gama 
de utilaje după ele și combină Claas, masa 
3,5 m, preț negociabil. Tel. 246342, 
0745/468766. (5/15.03)

Mobilier și interioare (47)

• vând masă sufragerie, extensibilă (12 
persoane) și 8 scaune cu tapițerie originală 
fabricație Lengyel Oradea 1930. Relații la 
tel. 0723/065997. (7/13.03)

• dulap, biblioteci mare, bibliotecă mică, 4 
fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439. CT)
• vând urgant mobilă bucătărie, albă mască 
chiuvetă, lemn masiv, servantă mahon, birou, 
mobilă hol, bibliotecă copii, lustră mochetă Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Calculatoare (51)

• 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 (52)

• vând rochii și compleuri de seară cu acce- 
,sarij„ modele, moderoewffiăsw,.42.,.: 46.. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Materiale de construcții (53)

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

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. CT)
• 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. CT)

Plante și animale (57)

• vând ol țurcane, majoritatea miori cu 
miei, preț neg., ofertă de Paști. Relații la tei. 
0722/442789,0723/219822. (12/5/15.03)

• vând 25 de oi cu miei, preț 300 lei (oaie+miel), 
localitatea Ghergheș, nr. 66. Tel. 0254/220344. 
(9/14.03)
• vând lucemă verde, 2,8 ha, preț negociabil. 
Relații tel. 0726/877842. (11/13.02)
• vând stupi, preț negociabil, Bretea Mureșană 
nr. 267. Relații la tel. 0743/327014,0742/312089. 
(5/12.03)
• vând Tuia, în ghiveci. Tel. 0727/952033. CD 

•vând Iapă de 5 ani, vacă de 8 ani cu viței, jun in că 
și porci de 40 și 200 kg. Tel. 0744/409692. (T)
• vând vacă de rasă Bălțata românească vârsta 
9 ani, foarte productiva, peste 25 litri lapte/zi. 
Tel. 0744/605251. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ancău Virginia Mihaela Se declară nul. (7/15.03)

Toată tristețea, durerea și neuitarea 
le adunăm intr-un pios și trist 
omagiu, la 6 ani de la deces, adus 
aceluia care a fost

av. RĂDULESCU MIRCEA 
GRAȚIAN 

Parastasul de pomenire va avea loc 
în 17 martie la Biserica din Bdul 
Iuliu Maniu, ora 10. Ești viu în 
amintirea noastră.

Dumnezeu să-l odihnească 
Familia

Au trecut șase luni de când ai plecat 
de lângă noi fără a-ți lua rămas-bun, 
ne-ai lăsat cu o durere și un gol 
imens in suflet, dragul nostru

NICOLAE MOGA
Nu te vom putea uita niciodată.

Dumnezeu să-ți odihnească în 
pace sirfletul tău curat.

Soția Maria și fiica Raluca

• ptardut caimt asigurări sănătate pe nonele 
Matyas loan. Se declară nuL (9/1503)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pop Paula Danielă Se declară rul. (3/1503)
• pierdut canat membru la Cooperativa de 
Credit Brad pe numele Benea Cristian. Se 
declară nul. (1V15O3)

ph mat șomaj nr. 401660, pe numele Bîc
Sebastian. Se dedară nul. (1/1503)
• pierdut tegMbmțit călătorie transport local 
seria A nr. 782. pe numele Zăvoian Ana. Se 
declară nulă (4/1503)

Altele (62)

• cumpăr mașini de cusut Singer, Kalser, 
Haunarm; trier 25 ■ 50000 euro. TeL 
0730/555835. (18/1203)

A
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EUROPROD SERVICES - Deva
Solicită: oferte contabilitate autorizată pentru 

întreprindere dom. producție 

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

tate 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 Crffice, franceză.

1. Tcbnăc-Caaoerdal (timp integral/parțial) prospectare piață/dienți. 
Profi: ingner cu experiență în domeniul prelucrări mecanice și dome- 
rvul comercial, engleză/franceză, Office, auto B

1. ■maic dombt mafteHmette, (timp integral), domiciliul în 
Deva Oferte si CV la fax 232760. Informații la tel. 232260, 
0722533177

(5/14.03)

(1/14.03)

(10/15.03)

<atotBoi,iranaport zilnic, iettin, persoane italia 
■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portugalia Anglia și 
Franța la destinație, cu mașini comooe, ciimati- 
zate, modeme. Tel. 0740/218237,0726/500804, 
0765/455835(17/1203)

• 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 Uomaimed SRL organizează curs de tehni
cian maseur autorizat Ministerul Muncii și 
Educației și recunoscut în UE, predat de către 
medic șl asistentă medicală. Informații tel. 
0741/253771.(14/12.03)

Oferte locuri de muncă (74)

• ai-a» contabil cu experiență, salariu 
atractiv. CV-urile la CP 83, OP 1, Deva (10/13.03)
• Firmă distribuție 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 capii și educataare 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, 
internați onal@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)
• SC Montaj Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
transpcrt, masă și eventual cazare. Tel. 
0254/212225,0726/100928,0749/060760. (4/14.03)
• sodetate comercială angajează inginer 
serviciu tehnic, condiții avantajoase. Tel. 
0724/059635.(6/13.03)
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați în construcții. Relații la tel. 
0722/319442.(10/13.03)

T

mailto:info@distrifarm.ro
http://WWW.expertjob.ro
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• Imagini cu Beatles. înregistrări video 
rare ale trupei Beatles, în care este prezen
tată isteria care a cuprins Statele Unite 
după ce a ajuns și acolo muzica grupului, 
sunt disponibile pentru descărcare online 
contra cost. înregistrările cuprind știri din 
1964, celebrul interviu dat de John Lennon 
și Yoko Ono „în pat", în 1969, și imagini 
de la nunta lui Paul McCartney.

Proiecție pe trei piramide
Cairo (MF) - Lungmetrajul animat francez 

„Reine Soleil” despre Egiptul antic a fost 
lansat la nivel mondial într-un mod inedit, 

fiind prima producție 
proiectată pe celebrele 
piramide egiptene. Fil
mul realizat de 
Philippe Leclerc, 
adaptare a romanului 
scris de Christian 
Jacq, a fost proiectat 
în prezenta ministru
lui egiptean al Cul
turii. Filmul prezintă 
povestea prințesei 
Akhesa, fiica faraonu
lui Akhenaton, care 
pleacă împreună cu

un prieten, Tutankhamon, să o caute pe 
mama sa Nefertiti, exilată pe insula Elephan- 
tine. în cele din urmă, eroina va urca pe

Un film despre prințesa
Akhesa (Foto: EPA)

își fac planuri
■ Ellen DeGeneris, 
prezentatoarea ultimei 
ediții a premiilor Oscar, 
s-ar putea căsători.

Los Angeles (MF) - Actrița 
de comedie Ellen DeGeneris 
și partenera sa de viață, ac
trița Porția de Rossi, s-ar 
putea căsători în iunie, po
trivit unor surse apropiate 
cuplului.

Sursele citate spun că Ellen 
a fost întrebată de Porția care 
sunt planurile sale de viață, 
după ce Ellen a prezentat ce
remonia Oscarurilor de anul 
acesta. Fostul star din „Ally 
McBeal”, Porția, insistă de 
multă vreme ca ele două să se 
căsătorească și i-a cerut lui 
Ellen să fixeze o dată.

O sursă apropiată cuplului 
a declarat pentru Național 
Enquirer: „Porția i-a cerut lui 
Ellen să se căsătorească cu 
ea. După mai multe discuții, 
Porția a înfruntat-o pe Ellen 
și i-a cerut să-și ia un anga
jament”. Cele două plănuiesc 
o ceremonie luxoasă pentru

„Ocean's Thirteen", la Cannes
Arici vânați

Paris (MF) - Mai multi 
arici au fost găsiți, de 
către oficialii Biroului 
Național al Vânătorii și 
Faunei Sălbatice într-o 
mașină a doi braconieri 
francezi, care au vânat 
animalele pentru a le 
mânca. Autoritățile au 
fost intrigate de o mașină 
care s-a oprit în stradă în 
repetate rânduri. „Am 
găsit 18 arici vii într-o 
cutie din mașină. Cei doi 
bărbați își lăsau câinele 
dresat să vâneze arici. El 
săpa în vizuinele aricilor 
și nu ieșea din mașină 
decât cu acest scop”, a 
explicat Julien Pioger, 
șeful departamentului. 
Cei doi braconieri riscă 
până la șase luni de 
închisoare, o amendă de 
9.000 de euro și confis
carea vehiculului.

Premiați
Londra (MF) - Un mili
tant chinez orb, un 
blogger egiptean, un 
jurnalist libanez asasi
nat o militantă 
seropozrtivă din 
Swaziland și un regi
zor israelian au fost 
recompensați cu pre
miul Freedom of 
Expression pentru 
activitățile lor n 
materie de apărare a 
libertății de expresie. 
Premiile au fost 
atribuite de revista bri
tanică Index on cen- 
sorship.

Rochia 
din vin
Sydney (MF) - Un 
cercetător australian, 
Gary Cass a creat o 
rochie din celuloză 
țesută de o bacterie 
într-o cadă umplută 
cu vin fermentat și 
spune că materialul 
ar putea deveni 
viitorul modei. Rochia 
„femeia cramă" tre
buie menținută în 
stare umedă.

Los Angeles (MF) - Cea de- 
a treia parte a aventurilor lui 
Danny Ocean, „Ocean's Thir
teen”, în regia lui Steven 
Soderbergh, va fi lansat în 
premieră mondială la ediția 
de anul acesta a Festivalului 
internațional de film de la 
Cannes, care se va desfășura 
în perioada 16 - 27 mai. Ca de 
obicei, organizatorii festiva
lului mențin secretul până în 
ultima clipă în privința pro
gramului pentru cea de-a 
60-a ediție a prestigiosului 
eveniment.

Jolie a mai înfiat un copil

„Leopardul înnorat" O specie 
nouă de felină (neofelis nebulosa) a fost 
descoperită în Borneo. (Foto: epa>

■ Celebra actriță Angeli
na Jolie a primit ieri 
băiețelul pe care îl 
adoptă din Vietnam.

Ho Chi Minh (MF) - Actrița 
americană Angelina Jolie, iubi
ta actorului Brad Pitt, a primit, 
ieri, băiețelul vietnamez în 
vârstă de trei ani și jumătate 
pe care dorește să-l adopte, 
după o scurtă ceremonie care 
a avut loc în orașul Ho Chi 
Minh, a declarat directorul 
orfelinatului în care a crescut 
copilul. „Din partea auto
rităților vietnameze, toate pro
cedurile au fost îndeplinite”, a 
spus Nguyen Van Trung, direc
torul orfelinatului.

Angelina Jolie a sosit ieri 
dimineața la orfelinatul Tam

La bordel, servicii cu preț redus

Take That s-au răzgândit
Londra (MF) - Membrii trupei Take That 

au anunțat că nu sunt de acord cu 
realizarea, la Londra, a unui musical, „Nev- 
er Forget”, cu melodiile grupului, dar au 
recunoscut că inițial au sprijinit acest 
proiect. Băieții s-au răzgândit după ce au 
cunoscut din nou succesul cu turneul de 
revenire și cu cel mai recent album, „Beau- 
tiful World”. Biletele pentru musical s-au 
pus deja în vânzare, miercuri, fără con
simțământul cântăreților, iar aceștia se con
sultă cu un avocat pentru a vedea care este 
poziția pe care trebuie să o adopte din 
punct de vedere legal.

■ Pascha, un bordel din 
Germania, oferă clien- 
ților de vârsta a treia 
reduceri însemnate.

Berlin (MF) - Un bordel din 
Germania speră să atragă cât 
mai mulți clienți în vârstă, 
interesați de sex, oferindu-le o 
reducere de 50 la sută. Localul 
Pascha, din vestul orașului 
Cologne, a început să practice

inelată își hrăneșete 
puiul născut la grădina 
zoologică din Opole. 
Polonia. < Foto epa>

de nuntă

Ellen și Porția (Foto: fan)

B StI ®

prieteni și familie la locuința 
lor din California în luna 
iunie, când Ellen, modera
toarea unui talk show, își va 
lua o vacanță. „Ellen este 
foarte fericită. Toate visurile 
sale devin realitate”, a indi
cat sursa citată.

Studioul de producție și 
organizatorii festivalului 
încearcă să stabilească o dată 
pentru proiecția lungmetraju- 
lui astfel încât cât mai mulți 
dintre protagoniști, printre 
care se numără George 
Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon și Al Pacino, să poată 
fi prezenți la lansare.

„Ocean's Thirteen” este cel 
de-al treilea film produs de 
Warner Bros. lansat pe 
Croazetă in ultimii ani, după 
„Troia” in 2004 și „Matrix 
Reîncărcat” în 2003.

Jolie cu Zahara și Pitt cu Maddox

Binh, unde a declarat că este 
„de acord cu adopția și a sem
nat un proces verbal”, a pre
cizat directorul. Actrița a ple- 

tarife reduse pentru clienții de 
peste și inclusiv 66 ani. 
„Clienții nu trebuie decât să ne 
arate dovada vârstei, cu bule
tinul”, a declarat proprietarul 
bordelului, Armin Lobscheid. 
„Tariful obișnuit este de 50 de 
euro, însă- clienții noștrii de 
vârsta a treia plătesc doar 
jumătate” a mai adaugat Lob
scheid. De asemenea, tot bor
delul Pascha a introdus redu
ceri de 50 la sută pentru ser

Anca este născută în 
zodia Gemeni, îi plac 
muzica, modelling-ul și 
muntele.

-V

(Foto: EPA)

cat apoi la departamentul de 
Justiție al orașului Ho Chi 
Minh, protejându-se într-o 
mașină cu geamuri fumurii de 

vicii sexuale între orele 12:00 
și 17:00, în fiecare zi. „Suntem 
asaltați de cereri și foarte 
mulți clienți profită de această 
ofertă, iar bătrânii sunt mai 
activi decât ar crede mulți”, a 
mai precizat managerul bor
delului. Până și site-ul stabi
limentului este suprasolicitat, 
iar în spotul care promovează 
oferta pentru domnii aflați la 
vârsta a treia sloganul este 
„Viața începe la 66 ani!”. 

camerele video și aparatele | 
foto ale ziariștilor care o aștep
tau. Următoarea etapă constă 
în reglarea formalităților în 
vederea obținerii pașaportului 
copilului de la consulatul ame
rican. Angelina Jolie a făcut 
cererea de adopție doar în 
numele său. Autoritățile viet- * 
nameze au explicat săptămâna 
trecută că Jolie va beneficia de 
o procedură accelerată de 
adopție pentru că a ales deja 
copilul în cursul unei vizite 
precedente la orfelinat.

Jolie și Pitt au împreună un 
copil biologic, Shiloh Nouvel, 
care s-a născut în mai 2006, și 
doi copii adoptați, Maddox, în 
vârstă de cinci ani, originar 
din Cambodgia, și Zahara, în 
vârstă de doi ani, originară din 
Etiopia.

Un lemur cu coadă


