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Se vor semnala averse de ploaie pe 
arii extinse.

Dimineața La prânz Seara

Trecem la ora de vară
Deva (V.N.) - în noaptea de sâmbătă spre

duminică, 
România trece 
la ora oficială 
de vară, ora 
3,00 urmând să 
devină ora 4,00.

"OZN"
■ Un consilier județean 
a fost martor la 
scanarea cetăților dacice 
din Munții Orăștiei.

Deva (M.S.) ■ Un consilier 
județean hunedorean susține 
că a fost martor ocular la sca
narea, dintr-un obiect zbură

american la cetăti?
tor necunoscut, a cetăților 
dacice din Munții Orăștiei, 
mărturia sa fiind prima care 
atestă un asemenea eveni
ment. Consilierul județean 
Gheorghe Popescu a declarat 
ieri, în cadrul ședinței în plen 
a CJ Hunedoara, că întâm
plarea s-a produs într-o noapte 
din vara lui 2001 și că împre

ună cu el se mai aflau două 
persoane a căror credibilitate 
nu poate fi pusă la îndoială. 
„Mă aflam la Castelul Sântă- 
măria Orlea. Timp de două 
ore am asistat la acest feno
men extraordinar, de scanare. 
Era un obiect sferic, care avea 
o mișcare oscilatorie și emitea 
un fascicul de lumină conic.

5
Fasciculul pornea dintr-un 
punct fix și era plimbat pe tot 
perimetrul Munților Orăștiei”, 
a spus consilierul. El a apre
ciat că ar fi putut fi vorba de 
un avion care executa mișcări 
bruște atunci când pe cer 
apăreau dinspre sud și alte 
avioane, pe un culoar de zbor 
dinspre Serbia, /p.3

•Olimpiadă 
națională

Deva (M.S.) - Județul 
Hunedoara va găzdui, 
între 9 și 15 aprilie, 
Olimpiada Națională de 
Fizică, la care vor lua 
parte 530 de elevi și o 
sută de profesori din 
4ară. Consiliul județean 

'Iptya ajuta financiar orga
nizarea evenimentului 
cu 15.000 de lei.

Lideră cu blazon
Simeria (C.M.) - CFR 

Marmosim, lidera Ligii 
a IV-a Hunedoara, își va 
prezenta lotul pentru 

^freturul campionatului, 
^Rluminică, de la ora 

11.00, în cadrul unei par
tide cu Pandurii Tg. Jiu 
(Liga I). /p.7

Ziua 
Poliției 
Deva(r.s.)- 
îmbrăcați „la patru 
ace", într-un cadru 
solemn din care nu 
au lipsit autoritățile 
locale, polițiștii hune- 
doreni au sărbătorit, 
ieri, Ziua Poliției. Cu 
acest prilej au fost 
înmânate premii 
pentru „Polițiștii anu
lui 2006" și au fost 
avansați în grad 
peste 100 de 
lucrători ai poliției 
hunedorene.

Biserica are, de ieri, cupolă
Deva (S.B.) - Biserica „Adormirea Maicii 

Domnului” din Deva a fost, ieri,
centrul atenției devenilor. Pen
tru ca scheletul metalic al 
cupolei, ce cântărește 17 tone, 
să fie ridicat și plasat pe locul 
său, a fost nevoie de o 

macara specială. Preotul paroh 
al bisericii, Miron Mateș, 

spunea că „ridicarea 
cupolei este un eveni
ment pentru toți cre
dincioșii”. /p.5

CUVÂNTUL LIBER
B3 Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

Schiem în toată Europa
Ik'ir în liirn ianuarie, turiști români au cheltuit 73 de mi
lioane de euro în străinătate, îndeosebi în Austria, Elveția/' 
Franța și Italia.

' • milioalie eum cheltuiți de români In străinătate ■

&e6ca. C-**ârrj _eer Scrsa- BM,

Județul Hunedoara a* 
(“integrat” sărbătorile 
(Uniunii Europene. Ieri, 
nubileul de 50 de ani al 
HJE a fost marcat in 
eplan local de mai multe 
snanifestări. /p. 3

(Foto: Traian Mânui

Grupul lui Depcea, eliberat
■ Judecătorii Curții de 
Apel Alba lulia au dispus 
eliberarea patronului 
Băilor Daco-Romane.

Deva (T.S.) - în urma recur
sului privind arestarea pre
ventivă a grupului infracțio
nal condus de Dorel Depcea, 
judecătorii Curții de Apel 
Alba lulia au decis, ieri, cer
cetarea celor patru inculpați 
în libertate. Este vorba de Do

rel Ioan Depcea, Adrian loan 
Bințințan, Dănuț Ionescu și 
Cătălin Davidescu, acuzați că 
au fraudat statul român cu 
peste 10 miliarde de lei vechi. 
Singura măsură restrictivă, 
pronunțată de judecător este 
aceea ca cei patru să nu 
părăsească țara în urmă
toarele 30 de zile. Potrivit 
anchetatorilor, grupul lui 
Depcea a acționat încă de la 
începutul anului 2003 și opera 
prin falsificarea de facturi

emise de o firmă din Timiș al 
cărei administrator, implicat 
în acest grup, este în detenție, 
fiind condamnat în altă 
cauză. Alături de cei patru 
care au fost eliberați, ieri, în 
acest caz mai sunt cercetate 
alte trei persoane printre care 
și soția patronului Băilor 
Daco-Romane

www.huon.ro

Prietenie
Hunedoara (I.J.) -

După ce timp de trei ani 
au realizat în comun 
activități care vizau cu
noașterea, viața șco-lară 
și schimburi de expe
riență, elevii Colegiului 
Tehnic „Iancu de Hune
doara” și-au luat la re
vedere de la prietenii lor 
din Germania, Spania și 
Franța, /p.5

Amendă pentru repartitoare
■ Hunedorenii care 
locuiesc la bloc sunt 
obligați prin lege să-și 
monteze repartitoare.

Deva (C.P.) - Repartitoarele 
de costuri se cer a fi montate 
indiferent de sistemul de dis
tribuție a căldurii din imobil, 
lipsa acestora urmând să fie 
sancționată cu amenzi cu
prinse între 500 și 1000 de lei, 
începând din luna august. 
Potrivit HG 933/2004, măsura
rea consumurilor de energie

termică pentru încălzire și 
apă caldă la nivel de bran
șament, precum și „reparti
zarea cheltuielilor pe baza 
repartitoarelor de costuri in
stalate la nivel de apartament, 
în vederea facturării, sunt 
obligatorii”. Cei care nu se 
vor conforma normelor vor fi 
buni de plată, iar sancțiunile 
vor fi date de către reprezen
tanții primăriilor. Montarea 
repartitoarelor pe caloriferele 
din locuințe permite redu
cerea costurilor cu enegia ter
mică plătită, /p.5

Vr wSL.hu onjpv :
Șgune^i_£ărereajai>forum!^_^_^^

de fotbal feminin, din patru școli hunedorene, au lup
tat pentru ocuparea unui loc fruntaș pe podium. /p3 

(Foto: lua Jorcone)

_______________________________ ă

mailto:cuvantul@informmedia.ro
http://www.huon.ro


sâmbătă. 24 martie 2007 COTAIflU

• Manevre. Portavionul american USS 
Ronald Reagan a sosit, joi, în portul sud- 
coreean Pusan (sud-est), în cadrul mane
vrelor militare comune, catalogate de 
regimul de la Phenian drept o provocare. 
Sute de mii de militari sud-coreeni și 
29.000 de soldați americani vor lua parte 
la exercițiile anuale care încep duminică.

• Puternici. Secretarul american al Apă
rării, Robert Gates, a dat asigurări că 
armata Statelor Unite ar putea face față 
unui al treilea conflict, deși este implicată 
în Irak și Afganistan și chiar dacă s-ar 
confrunta cu probleme în lipsa fondurilor 
de urgență, relatează Reuters.

ONU condam
nă atentatul 
din Irak

New York (MF) - Con
siliul de Securitate al 
Națiunilor Unite a con
damnat „atacul terorist 
abominabil” comis la 
Bagdad în timpul vizitei 
secretarului general 
ONU, Ban Ki-moon, re
latează Reuters. O ra
chetă Katiușa a căzut în 
apropierea clădirii în 
care Ban Ki-Moon parti
cipa la o conferință de 
presă alături de premie
rul irakian Nuri al-Mali- 
ki. Nimeni nu a fost ră
nit dar, la auzirea explo
ziei, Ban s-a adăpostit în 
spatele unui pupitru. 
„Membrii Consiliului de 
Securitate au fost șocați 
și au condamnat abomi
nabilul atac terorist co
mis asupra biroului pre
mierului, acolo unde 
participa și „secretarul 
general ONU”, se arată 
într-un comunicat citit 
de ambasadorul sud-afri- 
can Dumisani Kumalo, 
președintele Consiliului 
de Securitate în cursul 
lunii martie. Ban se află 
la prima sa vizită în 
Irak, ultima deplasare a 
unui secretar general 
ONU la Bagdad fiind 
efectuată de Kofi Annan, 
în noiembrie 2005

Salam al-Zobaie
(Foto: FAN)

Rănit de
un atac 
sinucigaș 
Bagdad (MF) - Vice- 
premierul irakian Sa
lam al-Zobaie a fost 
transportat la un spi
tal militar american 
situat în Zona Verde, 
după ce a suferit răni 
la abdomen și umăr 
într-un atac sinucigaș 
comis vineri la o 
moschee din Bag
dad. Un oficial cu 
rang înalt a precizat 

“ că Salarii al-Zobaie a 
fost supus unei ope
rații, iar starea sa nu 
este „stabilă". Se pa
re că atacul sinucigaș 
a fost comis de Wa- 
hab Saadi, una dintre 
gărzile de corp ale 
politicianului. Autori
tățile irakiene au 
anunțat că doi dintre 
agenții care îl păzeau 
pe vicepremier au 
fost răniți în explozie.

Angela Merkel e pentru armata UE (Foto: epa)

Angela Merkel vrea „armată 
comună europeană"

Berlin (MF) - Cancelarul german Angela 
Merkel, a cărui țară asigură președinția se
mestrială a Uniunii Europene, a declarat că 
dorește înființarea „unei armate comune 
europene”, într-un interviu acordat înaintea 
festivităților care vor marca, duminică, 50 
de ani de la semnarea Tratatului de la Ro
ma. „Trebuie să avansăm pe calea creării 
unei armate comune europene”, a declarat 
cancelarul conservator pentru ediția de vi
neri a cotidianului Bild. „Comisia Euro
peană va avea un spațiu mai mare de mane
vre, cu responsabilități definite clar”, a 
adăugat ea. Cele 27 de state membre UE se 
pregătesc să adopte mâine, la Berlin, o 
„declarație” care va prezenta, în termeni 
generali, realizările obținute în 50 de ani de 
istorie europeană și va sublinia avantajele 
construcției europene pentru viitor.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

România, prezenta 
la aniversare
■ Traian Băsescu partici
pă la aniversarea a 50 
de ani de la semnarea 
Tratatului de la Roma.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu va parti
cipa, azi și mâine, la Berlin, 
la reuniunea informală a șe
filor de stat și de guvern din 
UE dedicată aniversării a 50 
de ani de la semnarea Trata
telor constitutive ale Comuni
tăților Europene, dar și la lu
crările summit-ului extraordi
nar al PPE.

Administrația Prezidențială 
informează că reuniunea in
formală organizată la Berlin 
se va finaliza prin adoptarea 
unei Declarații privind valori
le și obiectivele UE. „Aniver
sarea semnării Tratatelor de 
la Roma din 25 martie 1957 
prin adoptarea unei Declara
ții comune este un moment 
important în istoria construc
ției comunitare”, apreciază 
Președinția.
Un moment simbolic

Declarația de la Berlin este 
primul eveniment politic de 
mare anvergură al unei Uni
uni cu 27 de state membre și 
un exercițiu simbolic de recu

noaștere a realizărilor și 
beneficiilor Uniunii în decur
sul a 50 de ani de existență 
și de solidaritate a statelor 
membre în jurul unor proiec
te și obiective comune, con
form Administrației Preziden
țiale.

W............................
Aniversarea semnării Tratatelor de 
la Roma din 25 martie 1957 este un 
moment important in istoria con

strucției comunitare.
Președinția României

............................ w
Reuniunea se va desfășura 

sub auspiciile președinției 
germane a UE și va debuta cu 
un concert al Filarmonicii 
din Berlin, urmat de un dineu 
oferit de președintele Germa
niei, Horst Kohler. Ceremonia 
de adoptare a Declarației pri
vind valorile și obiectivele UE 
va avea loc mâine, la Muzeul 
German de Istorie. Ulterior, 
va fi organizat un dejun de lu
cru, în timpul căruia va avea 
loc un schimb de opinii pri
vind modalitățile procedurale 
de avansare a procesului con
stituțional, precum și a ma
nierei de angajare a terților 
în promovarea unor obiective 
ale Uniunii Europene, în spe
cial în relația transatlantică.

Traian Băsescu va reprezenta România la sărbătoarea de la BerlM
(Foto: arhiva J.b.)

Declarația de la Berlin, în pregătirea Constituției UE
■ UE stabilește anul 
2009 ca dată-limită pen
tru soluționarea crizei 
constituționale. .<

Copenhaga (MF) - Declara
ția de la Berlin, care va mar
ca 50 de ani de la semnarea 
Tratatului fondator de la Ro
ma, fundament al construcției 
europene, va stabili anul 2009 
ca dată-limită pentru soluțio
narea problemelor privind re
forma instituțională, potrivit 
versiunii finale a documentu
lui, citată de Reuters.

Un oficial german care și-a 
păstrat anonimatul a afirmat 
că declarația de la Berlin va 
proclama faptul că blocul eu
ropean „este unit în scopul de 
a oferi o bază nouă Uniunii 
Europene, până în 2009”.

„Astăzi, la 50 de ani de la 
semnarea Tratatului de la Ro
ma, s-a convenit asupra obiec

Documentul original al Tratatului de la Roma este expus în aces
te zile la Roma (Foto: epa;

tivului de a fundamenta Uniu
nea Europeană pe o nouă ba
ză comună, până la alegerile 
pentru Parlamentul Euro
pean, din 2009”, va afirma do
cumentul, care va fi citit du

minică.
Cancelarul german, Angela 

Merkel, dorește ca declarația, 
care va fi prezentată în tim
pul festivităților de la Berlin, 
la care vor participa liderii

europeni, să relanseze proiec
tul de Constituție europeană, 
respins în 2005 de Franța și 
Olanda. '

Cancelarul german va în
tâmpina cel mai probabil difitf*”' 
cultăți în a convinge Cehia,*' 
Polonia, Marea Britanie, O- 
landa și Franța cu privire la 
necesitatea trasării unei „foi 
de parcurs” pentru carta U- 
niunii Europene, care vizează 
consolidarea instituțiilor blo
cului comunitar.

Merkel a declarat pentru 
ediția de vineri a cotidiani^ 
lui Bild că cele 27 de stat®» 
membre UE își petrec prea 
mult timp luptând împotriva 
problemelor cauzate de struc
tura actuală a spațiului comu
nitar. „Pentru a schimba a- 
cest lucru, avem nevoie de 
Constituția europeană, care 
se pretează mecanismului de
cizional al Uniunii Europene 
extinse”, a explicat ea.

Arsenal aruncat în aer
Maputo (MF) - Cel puțin 72 

de persoane au murit și alte 
360 au fost rănite joi, în explo
zia celui mai mare depozit de 
armament din Mozambic, a- 
flat în apropierea aeroportu
lui internațional din Maputo.

„în total, sunt 72 de morți”, 
a declarat ministrul Sănătății, 
Ivo Garrido, precizând că este 
vorba de un bilanț provizoriu.

Exploziile în serie ale bom
belor, minelor și munițiilor 
au început în jurul orei 18:00, 
ora României și au încetat a- 
bia în jurul orei 21:30. Ele au 
putut fi auzite în toată capita
la și au afectat în special car
tierul de periferie Magoanine, 
din apropierea depozitului, 
avariind clădirile și spărgând 
geamurile birourilor.

Explozia depozitului a provocat distrugeri în periferia capitalei 
MozambiCUlui (Foto: EPA)
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15 militari britanici arestați 
de Iran în Golful Persic

Londra (MF) - Iranul a a- 
restat 15 militari din ca
drul Forțelor navale brita
nice, în timpul unei „ope
rațiuni de transbordare, de 
rutină”, desfășurată vineri 
în apele teritoriale iranie
ne, a anunțat Ministerul 
britanic al Apărării, citat 
de Reuters.

Foreign Office a precizat 
că ambasadorul iranian la 
Londra a fost convocat, iar 
Marea Britanie a cerut eli
berarea imediată și în sigu
ranță a celor 15 militari.

„în această dimineață, în 
jurul orei 10:30, ora Iraku
lui (9:30, ora României), 15 
membri ai Forțelor navale 
britanice, implicați în ope
rațiuni de rutină de trans

bordare pe o navă comer
cială care naviga în apele 
teritoriale irakiene (...), au 
fost arestați de ambarca
țiuni iraniene”, se arată în
tr-un comunicat al ministe
rului.
Britanicii, alertați

„Studiem în condiții de 
urgență incidentul împreu
nă cu autoritățile iraniene, 
la cel mai înalt nivel, iar la 
instrucțiunile ministrului 
de Externe, ambasadorul i- 
ranian a fost convocat la 
Foreign Office. Marea Bri
tanie cere eliberarea ime
diată și în siguranță a oa
menilor noștri și a echipa
mentului lor”, adaugă tex
tul.

Redactor șef: Adrian Sălăgean
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• La furat casetofoane. Polițiștii Birou
lui de Investigații Criminale Lupeni au re- 

i ușit sâ-l identifice pe Bogdan V., de 16
ani, din Lupeni, despre care au stabilit că 
în urmă cu câteva zile a sustras un ca- 
setofon dintr-un autoturism marca Ford. 
Prejudiciul nu a fost recuperat. (T.S.)

A găsit un 
pistol

Orăștie (M.T.) - Un î 
bărbat de 58 de ani, din i 
Orăștie, a găsit în podul j 
casei un pistol. Poliția 
Municipiului Orăștie a 
constatat că în podul i 
locuinței sale de pe stra- i 
da Nicolae Titulescu i 
bărbatul a găsit între 
două grinzi un toc de i 
culoare maro în care se 
afla un pistol cu butoiaș. 
Din verificările efectu
ate s-a stabilit că în pis
tol erau 6 cartușe neper
cutate, iar într-un com
partiment al tocului se 
aflau încă 5 cartușe ne
percutate. Arma și mu- j 
niția au fost ridicate în 
vederea expertizării.

Furturi
Orăștie (M.T.) - Doi 

tineri din Orăștie, S.S., 
jde 14 ani, și I.T., de 15 

sunt cercetați de po- 
f nțiștii Biroului de Inves

tigații Criminale Orăștie 
care au stabilit că, în ia
nuarie, au pătruns prin 
efracție în barul aparți
nând unei societăți co
merciale din localitate, 
de unde au sustras ți
gări și bunuri în valoa
re totală de 500 lei» iar ,>.î. 
^februarie au pătruns j 
prin efracție într-o cofe 
tărie, de unde au furat 
țigări și băuturi alcoo
lice în valoare totală de 
980 lei, prejudiciul fiind 
recuperat.

Bălean Maria

Sesiune
Hunedoara (IJ.) - Un 
număr de 20 de lu
crări realizate de elevi 
din școli generale și 
de liceu din județ au 
concurat ieri în ca
drul sesiunii de co
municări științifice ju
dețene în disciplina 
biologie. „Temele a- 
bordate de elevi au 
vizat de la ecologie 
la protecția mediului, 
de la educație sani
tară la droguri, de la 
activitatea sexuală la 
microbiologie. Prof. 
Gabriela Gabor, di
rector ajd., a fost cea 
care s-a ocupat de 
întreaga acțiune", 
declară Maria Bă
lean, director educa
tiv la Colegiul „lancu 
de Hunedoara", gaz
da manifestării. Cele 
mai apreciate lucrări, 
executate sub îndru
marea profesorilor 
de la școlile unde 
învață elevii, au fost 
considerate cele rea
lizate de ,golegiul 
„ Hermes" Petroșani, 
„Pericole adolescen
tine", și de Colegiul 
„Aurel Vlaicu" Orăș
tie, „Stresul, o con
stantă a existenței 
umane".

Un autoturism Aro a fost cuprins de 
flăcări, ieri, pe o stradă din Deva, din 
cauza unui scurtcircuit la instalația 
electrică. în câteva minute pompierii 
au reușit să stingă incendiul. înainte 
ca întreaga mașină să fie distrusă de 
flăcări. (Foto: Traian Mânu)

\________________ ~Ș, www.huon.ro z

Atac la vicepreședinte
Deva (M.S.) - Consilierul județean Costel 

Avram (PRM) a anunțat că va ataca în con- 
^ncios administrativ o hotărâre a CJ Hune
doara prin care se aprobă o suplimentare a 
bugetului destinat montării unei turbine 
pentru minihidrocentrala de la stația de tra
tare a apei Valea de Pești. Vicepreședintele 
CJ Hunedoara, Dorin Păran, a explicat că 
microhidrocentrala trebuie terminată până 
în 30 martie, fiind un proiect cu fonduri eu
ropene. O parte din turbină a trebuit achizi
ționată din străinătate, ceea ce a ridicat 
costurile de cofmanțare din partea CJ Hu
nedoara cu 22.600 de euro. Consilierul local 
a declarat însă că achiziția mi trebuia făcu
tă fără consultarea CJ Hunedoara. în 
replică, vicepreședintele CJ Hunedoara a 
menționat că se aștepta ca proiectul de 
hotărâre să fie atacai de către consilier.

Montarea plăcuței la Colegiul Decebal

ieri, devenii au partici
pat la un important 
eveniment al UE.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocanlciu@informmedia.ro

Deva - Sărbătorirea a 50 de 
ani de la semnarea tratatului 
de la Roma reprezintă un 
moment deosebit de impor
tant pentru Uniunea Euro
peană. La inițiativa Guver
nului României, prin Agenția 
pentru Strategii Guvernamen
tale, momentul a fost marcat, 
ieri, prin acțiuni specifice în 
toate statele membre. Anul 
2007 este an aniversar pentru 
statele membre ale Uniunii 
Europene. La nivelul spațiu
lui european comun, acest 
moment este celebrat prin 
promovarea spiritului și va
lorilor europene. Pentru Ro
mânia, o coincidență fericită 
face ca acest an să fie chiar 
anul aderării la Uniunea 
Europeană. Ministerul Admi
nistrației și Internelor a 
sărbătorit acest moment, ieri,

Plantare în Parcul Opera

prin desfășurarea unei acți
uni simultane, constând în 
plantarea unui copac, acțiune 
care a avut loc în fiecare 
reședință de județ din țară și 
în fiecare sector din munici
piul București. La Deva, 
copacul a fost plantat în Par
cul Opera. Acțiunea denumită 
„Un copac pentru Europa” se 
înscrie în cadrul Proiectului 
pan-european „Valul verde/ 
Greenwave”, propus de Esto

nia și susținut de instituțiile 
europene. La Deva, acțiunea 
a fost organizată sub forma 
unui eveniment public la care 
au participat șefii structurilor 
MAI din județ, precum și 
reprezentanți ai adminis
trației publice județene și 
locale. Plantarea unui puiet 
de stejar roșu a fost făcută de 
prefectul județului, ing. Ma
rius Cristian Vladu, ajutat de 
subprefectul Attila Dezsi. Ac

țiunea a fost continuată la 
Colegiul Național „Decebal” 
Deva, care a marcat eveni
mentul printr-un program 
artistic al elevilor și mon
tarea unei plăcuțe pe ușa sălii 
festive, inscripționată cu nu
mele „părintelui fondator” al 
Uniunii Europene, Jean Mon- 
net. în întreaga țară s-au 
montat, în școli, 50 de astfel 
de plăcuțe, fiecare purtând un 
nume al unui fondator al UE.

Fotbal jucat de fete
■ Echipele de fotbal 
feminin din patru școli 
hunedorene și-au dis
putat locul I pe oraș.

le IX-XII, și-au disputat la 
sânge titlul, care contează pen
tru faza județeană. Chiar dacă 
este un sport destinat bărba
ților pentru că este dur, cu 
multe lovituri și necesită un 
mare efort fizic, fotbalul fe
minin a câștigat tot mai mult 
teren. „Fetele simt mult mai 
ambițioase. Reușesc să-și revi
nă mai ușor decât băieții după 
un eșec. Am început antrena- 

« „EmanoițUjț^dp’^ WSitel e cu ele în urmă cu doi

Ina Jurcone
lna.jurcone@infcnnmedia.ro

Hunedoara - Meciurile de 
fotbal de sală s-au disputat 
între liceele „lancu de Hune
doara',’^ ~ 
„TrSăalftJalescu”,^#*î,^61eco- 
municații și Lucrări Publice”, 
pentru locul I la faza munici
pală Hunedoara. Echipele, for
mate doar din eleve din clase

Brândușa A. Dan Ardelean

ani, am lucrat mult la tehnică. 
Este dificil să nu poți să te 
pregătești cum trebuie pentru 
că nu avem o sală de sport a 
noastră. Dar, probabil că an
trenamentele din curtea școlii, 
pe orice vreme, au călit fe
tele”, susține Dan Ardelean, 
profesor Ia Grup Școlar de Te
lecomunicații Hunedoara.
„Ne dăruim sportului”

Fetelor le place fotbalul, 
chiar dacă, spun ele, le solicită 
mult fizic. „Este un sport fru
mos. îmi place și chiar nu

Martor ocular la scanarea 
cetăților dacice
■ Un OZN a zburat 
deasupra Munților 
Orăștiei și a emis fasci
cule de lumină.

Deva (M.S.) - Consilierul ju
dețean Gheorghe Popescu sus
ține că a fost martor ocular 
la scanarea, dintr-un obiect 
zburător necunoscut, a cetă
ților dacice din Munții Orăș
tiei. Consilierul afirmă că ală
turi de el se mai aflau două 
persoane și că evenimentul s- 
a petrecut pe parcursul a două 
ore și jumătate. „Când apă
reau avioane din sud, dinspre 
Serbia, obiectul se înălța ex
traordinar de repede. Rămâ
nea nemișcat până când aces
te avioane treceau în partea 
de nord-vest, după care relua 
activitatea. Vă spun că mi s-a 
ridicat părul pe mâini, de 
emoție”, a spus Popescu.

Consilierul județean a afir
mat că a relatat abia acum 
despre această întâmplare de
oarece a aflat despre brățările 
dacice traficate din Munții 
Orăștiei și bănuiește că și 
„alte entități, străine de Româ
nia” sunt interesate de siturile 
arheologice din zonă.

Declarația consilierului a 
fost făcută în contextul în care 
Consiliul Județean Hunedoara 
a aprobat înființarea unei co
misii care să analizeze situ
ația sitarilor arheologice din 
Munții Orăștiei și măsurile 
care trebuie luate pentru pro
tejarea cetăților dacice, monu
mente înscrise pe lista de pa
trimoniu UNESCO. Comisia a 
fost înființată la inițiativa con
silierului Liliana Țolaș, care, 
într-o interpelare, a solicitat 
să afle și cauzele pentru care 
a fost pierdut un proiect de 1,7 
milioane euro pentru intro
ducerea cetăților dacice în cir
cuitul turistic mondial. în 
timpul dezbaterilor, fostul șef 
al Poliției Române, general (r) 
Ion Pitulescu, consilier jude
țean PLD, a afirmat că dorește 
să fie audiat de către membrii 
comisiei.

Gheorghe Popescu

n viața de toate zileleRivalele pe teren sunt prietene
: C; , ’ - -

vreau să fac altceva. Cu mul
tă muncă, îi putem întrece pe 
băieți. De altfeL sunt puțini 
cei care sunt in acest moment 
mai buni ca noi. fetele-, spu- 
he Ana Maria Pester. „Joc de 
un an și nu pot să spun că 
până acum nu mi-a plăcut 
ceva in fotbal. Ne dăruim 
sportului chiar dacă băieții ne 
privesc cu scepticism”, este de 
părere Adela Brîndușa.

Cea mai bună jucătoare de 
pe teren a fost Alina Opîrles- 
cu. Ea face parte din echipa 
Colegiului „lancu de Hune-

doara”, gazda manifestării, ca
re a și câștigat competiția. Fe
tele vor concura pentru locul 
I județean. „Echipele care au 
luat primele locuri au fost de 
același nivel. A fost nevoie să 
departajăm locurile după 
golaveraj. Fetele noastre au 
dovedit că sunt cele mai bune, 
dar se putea juca și mai bine. 
Am câștigat meciul final cu 8 
la 1. Celelalte meciuri au avut 
un punctaj mai strâns”, 
afirmă Nicolae Cîrstea, profe
sor de sport la Colegiul Teh
nic „lancu de Hunedoara”.

Iepurașul desenează!

De lepuraț, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferș posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și a serbării Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație 
proprie). Desenele pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 5 aprilie 2007, ora 
12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 29 martie - 5 
aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui talon apărut în 
perioada respectivă în Cuvântul Liber.

Premierea va avea loc în 6 aprilie,_ premiile constând în CADOURI SPECI
FICE SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE. în 7 aprilie, Cuvântul Liber vă oglindește 
sentimentele primăvăratice într-o pagină specială, iar www.huon.ro vă ajută 
ca toate desenele voastre să prindă culoarea primăverii.

cuvw
RFGU l*1 V E --- -r 3 ■;-Gg'’a<iie câștigătorilor vor fi induse atât în ziar,
cât și oe : ” ’ — 3" • ia fel 0254/ 21 1 275. int. 8806.
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1714 - Constantin Brâncoveanu, domn al Țării 
Românești din 1688, este mazilit de trimisul sultanu

lui. ca urmare a conflictului cu unchiul său, stolnicul

Constantin Cantacuzino.____________

1874 - S-a născut Harry Houdini 
(Erik Weisz), prestidigitator de 

origine maghiară.____________________

1880 -'A încetat din viață gene
ralul Gheorghe Magheru (n.

1804), conducătorul militar al Re-

voluției de la 1848 din Țara Românească.

1882 - Robert Koch (1843-1910), medic și microbi
olog german, a anunțat descoperirea bacilului tuber

culozei._________________________________________________________

1905 - A murit scriitorul francez Jules Verne, cre- 

atorul literaturii de anticipație (m. 1828)._______________

1926 - S-a născut dramaturgul Dario Fo, premiul 

Nobel în 1997.__________________________________ _____________

1930 - S-a născut actorul american Steve McQueen 

(foto) (m. 1980).

HEMEA

Prognoza pentru astăzi
Averse de ploaie. Minima termică va fi 

de 1°C, iar maxima nu va depăși 10°C.

Prognoza pentru două zile
Duminică. Posibil lapoviță. Termometrele 

vor înregistra temperaturi minime de -2°C 
și maxime de 9°C.

Luni. Cer temporar noros. Temperatura 
minimă va fi de 1°C, iar maxima de 14°C.

Calendar Creștin Ortodox
Sâmbăta Acatistului Bunei Vestiri
Sf. Ier. Artemon al Seleuciei

Calendar Romano-Catolic______________________

Ss. Ecaterina a Suediei, călug.; Romulus

Calendar Greco-Catoiic_________________________
Preserbarea Buneivestiri. S Zaharia, c (+ 273). 

Pomenirea morților.

ÎNTRERUPERI APĂ. BAZ, CURENT

Energie electrică__________________________________________ _

Nu sunt programate întreruperi n furnizarea energiei 

electrice.

Gaz metan _■
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea gazului 

metan.

Apă„_______________________________________:___
Nu sunt programate întreruperi în furnizarea apei.

REȚETA ZILD

Prăjitură cu dovleac, 
de post
Ingrediente: 250 g dovleac, 150 g nuci, 1 lămâie, 1 

linguriță bicarbonat de sodiu, 250 g făină. 50 ml 

ulei, 150 g zahăr pudră.
Mod de preparare: Se curăță dovleacul și se dă pe 

râzătoare, nucile se pisează. Se amestecă uleiul cu 

zahărul pudră și făina. Apoi se adaugă nucile, 

dovleacul, bicarbonatul stins cu zeamă de lămâie și 
se amestecă bine. Compoziția se pune într-o tavă 

unsă cu ulei și tapetată cu făină. Se servește rece și 

deasupra presărați zahăr pudră.

Poftă bună! (Foto: arhrvâ)

Berbec

. zar*

Soluția Integramel din numărul precedent: C - HAT - P - ROZA - ALEI - ROMANITA - 
nor - CI - AT - LEU - CALA - MALIN - NE - A - ETATE - C - CB - ARAMAR - RF - 
CIORI - FELII - NAN - BURSIERI - NET - A - NUT - MEREU - LILA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie. Cuvântul Liber 
vrea sâ continui sâ-( demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Inte
grantele apârute ti această perioada, realizeazâ 
o colecție șl trtnfte-o datui de talonul comple
tat, pe adresa redaqtet Deva, str. 22 DecemMe, 
nr. 37A. s» la OP1, CP 3, Deva, sau depwe-o

la » ana*. tMNMW *’• 
ti nu cAștkAtwu

50 RON Al CÂȘTIGAT!
Nume.......

Prenume 

Adresa ...

Localitatea

CL’VAm JURNAL

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajapl Inform Media ți nici rudele acestora de gradele I ți II. 
Extragerea va avea kx în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

&
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Relațiile de prietenie au o evoluție bună, însă dorința dum
neavoastră de independență ar putea genera tensiuni în 
familie. Fiți mai diplomat!

Taur

Nu vă grăbiți să începeți o activitate nouă până când nu 
le finalizați pe cele deja începute. Pentru a avea succes, 
trebuie să fiți perseverent și inventiv.

Gemeni ■

Sunteți în formă și este momentul să demarați noi activități 
și să vă faceți planuri de viitor. Partenerul de viață și pri
etenii vă încurajează șl vă ajută.

Rac

Astăzi vă bucurați de o creativitate deosebită care vă ajută 
la rezolvarea problemelor profesionale. Ar fi bine să țineți 
cont de sfaturile unei rude.

Leu

Se pare că sunteți nemulțumit din cauză că s-a amânat o 
călătorie în interes de serviciu. Tot răul e spre bine, nu sunt 
recomandate călătoriile lungi.

Fecioară

Schimbările pe care le inițiați în cămin sunt apreciate de 
membrii familiei, dar să țineți cont și de părerile parteneru
lui de viață. Evitați o ceartă cu el!

Balanță

O femele mai în vârstă din familie vă ajută financiar, dar 
încearcă să-și impună punctul de vedere în legătură cu 
schimbările pe care doriți să le faceți.

Scorpion

Beși aveți multe probleme de rezolvat, reușiți să faceți 
schimbări importante în cămin, care contribuie la 
îmbunătățirea relațiilor cu partenerul de viață.

Săgetător ■ta»*

Vă puteți ocupa de problemele financiare nerezolvate. Dacă 
vi se propune o colaborare, ar fi bine să o acceptați, pen- i 
tru că va determina a schimbare. jW

Capricorn

Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute. S-ar putea 
să vă schimbați programul în ultimul moment, pentru a 
vă ocupa de o problemă urgentă.

Vărsător

Este momentul să vă concentrați atenția asupra problemelor 
din cămin. Vă puteți baza pe intuiție, dar țineți cont șl de 
părerile partenerului de viață.

’’•* fi
Astăzi puteți rezol va^ o problemă financiară care vă frământă- 
de mai mult timp. în prima parte a zilei, este posibil să vi 
se propună o afacere.

730 Cu Tippi în junii 
lumii (ep. 2, aventuri, 
Franța, 2003)

8S La Zoo (doc. Aus
tralia, 2003).

8:10 Desene animate. Club 

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

și Bitsy. Emisiune pen
tru copii

930 Joaca de-a poveștile 

10:00 Arca lui Noe 
1035 Misterele Universului

B(ep. 2, documentar 

SUA 1997)
1130 Cinemaniadi
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
1235 O vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR
14:20 Negoderea (dramă, 

Franța, 2003)
16:00 Vile și palate celebre 

(doc. Italia)
1635 Parteneri de week-end 

17:05 La poliție sau la 

Efimănăstire (serial, 
comedie, Franța, 
2005)

18:00 Teleenadopedia
19:00 Jurnalul TVR

7:00 Prăjiturică (d. a.)
730 Fetițele Powerpuff 

(desene animate)
8:00 Știrile ProTv. 

Ce se întâmplă 

doctore?
10:15 Doi bărbați și 

H jumătate (film serial, 

reluare) 
10:45 Familia Bundy 

0(film serial, reluare) 

11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League 

13:00 Știrile ProTv 

13:15 Dansez pentru tine 
(reluare) 

17:15 Mesaje de dincolo 
B(fiim serial,

Statele Unite ale 

Americii, 2005). 
în distribuție: 

Jennifer Love Hewitt, 
Aisha Tyler, 
David Conrad.
Regia: 
John Gray

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

Vremea

630 Tăcerea Nordului
(3 (dramă, Canada, 

1981). Cu: Ellen Bur- 
tyn, Tom Skerritt, Gor
don Pinsent. R.: Allan 

King 
830 în gura presei, 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezervă 
1030 Familia Grubb (serial 

comedie, SUA 2002).
B Cu: Dennis C. Alpert, 

Lance Arthur Smith, 
Larry A. Lee 

11:00 Desene animate: 
Animax: Aventurile lui 
Jadde Chan 

12:00 Desene animate: Jetix: 
Copiii de la 402; 
Prințesa Sissi 

13:00 Știri 
13:15 Felida 

14:00 Comedia animalelor
(s)

1430 V.I.P. (serial) 
1530 Foldonil contraatacă 

(divertisment)
18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Obseivator. Sport

20:10 Studio fotbal.
Transmisiune directă

2125 Fotbal: Med din pre
liminariile europene 

2008
2130 Olanda - România- 

Transmisiune directă 
în pauză Jurnal

23:30 Studio fotbal 

Transmisiune directă 
025 Ashanti (aventuri, 

SUA, 1979). Cu: 
Michael Caine, Peter 

Ustinov, Kabir Bedi, 
Omar Sharif, Rex Harri
son. R.: Richard Fleis
cher

235 Vile și palate celebre 

(reluare) 
Se schimbă ora 

ORA 3 DEVINE 
ORA 4

4X)0 O vedetă... populară 
(reluare)

5:15 Cinemaniadi (reluare) 
545 Msâer i Univenuiu 

(reluare)

20*30 Cântec de leagăn
H (thriller, SUA, 1998). 

Cu: Jessica Lange, 
Gwyneth Paltrow, 
Johnathon Schaech, 
Nina Foch. R.: 
Jonathan Darby

2245 Spânzurătoarea
O(thriller, SUA, 2000). 

Cu: Lou Diamond 
Phillips, Madchen 
Amick, Vince Corazza, 
Robert Harley. R.: Ken 

Girotti
IdX) Cântec de leagăn 

raffilm, reluare) 
Cu: Jessica Lange, 
Gwyneth Paltrow, 
Johnathon Schaech, 
Nina Foch. R.: 
Jonathan Darby

2:45 Spânzuâtoarea
□ (film, reluare)

530 Pro Motor
(reluare)

630 Stilul Oana Cuzino 

(reluare)

20:30 Refugiu periculos
O (thriller, SUA, 1991). 

Cu: Robert Urich, 
Markie Post Helen 

Griffiths. R.: Vincent 
McEveety

2230 Lumea apelor
CKacțiune, SUA 2005). 

Cu: Kevin Costner, 
Chaim Girafi, Rick 
Aviles, Jeanne Tripple- 
hom, Dennis Hooper. 
R.: Kevin Reynolds 
Unul dintre cele mai 
scimpe fikne (fin isto

ria dnematajafa. 
Waterworid este im 
sdence-fidion a căni 
aqâme se pena 
imdeva fi*-u reare 
ndqiărl

33OOOtaaiitoi 
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9D0 Arta supraviețuirii (r) 930 9:00 Un medic În familie (ep. 
Natură și aventură (r) 10:00 1). Cu: Lino Banfi, Giulio 
EU-RO Case 10:30 CM de Scarpati, Lunetta Savinio, 
Polo: Ungaria - România Rosanna Banfi 11:00 SOS, 
12:00 Lumea azi 1230 CM de : viața mea! (s) 1330 Jurămân- 
Patinaj Artistic - Feminin, tul (s) 1430 Iubire ca În filme 
Transmisiune directă de la (r) 1530 Duelul pasiunilor (s) 
Tokyo 1430 De la carte la film 17:30 Poveștiri adevărate 
(doc.) 15:00 Via sacra 16:00 i 1830 Betty cea urâtă (s). Cu: 
Bazar (r) 1630 Autostrada 

TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 18:30 Mistere 
și mituri ale sec. al XX-lea 
(doc.) 19:00 Lumi ciudate 
(doc.) 20:00 Unitatea specială 
2 (s, SUA 2001) 21:00 Ora de 

știri 22:10 Martorul tăcut (ep.
1, thriller, Anglia, 2005) 23:10 2:15 SOS, viața mea! (s) 
Gorila Joe (aventuri, SUA, ■ 
1998) 1:10 Unitatea specială 
2 (s, r) 2:00 Muzică la maxim
4:00 Tradiție și meșteșug (r) 7:30 Desene animate 8:00
430 Natură și aventură (r)

î 
i

I

• i

1

0630-07.00 Observator (r) 

16.30-1645 Știri locale j

£

Ana Maria Orozco, Jorge 
Enrique Abello 1930 Rebelde 
(s). Cu: Anahi, Ninel Conde, 
Dulce Maria, Alfonso Herrera, 
Christopher Uckermann 2030 

O scrisoare pentru tine (diver
tisment) 2330 O lume a 
fiarelor (s) 130 Jurământul (r)

9:55 Citește si plând (come
die, SUA, 2006). 1120 Pe 

' skateboard (comedie SUA,

2003) . 1305 Pe platourile de 
filmare 13:40 0 nevastă ud- 

gașă (comedie, SUA, 1993). 
15:15 Salvată (comedie, SUA,
2004) . 16:50 Atenție, mor 
sosiilel (romantic, SUA 2004). 
1820 Fără o vâslă (comedie, 

SUA, 2004). 20:00 Mireasa 
moartă (animație, Marea Bri- 
tanie, 2005). 2120 Chariie și 
fabrica de aocolată (aventuri, 
SUA 2005). 23:20 Pus pe jar 
(acțiune, SUA 2004).

Quizzit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
930 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11O0 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Camera de râs 13:15

REALITATEA

9:00 Aventurile lui Martin Mis
teriosul (s) 10:00 Dragul nos
tru Charly (s) 11:00 Unhappi- Interviurile Cristinei Jopescu : 
ly Ever After (s, SUA, 1995) ------ - - ■
1130 Agenția de turism 12:00 

Ghem, set și meci (s) 13:00 
Tibanu' 1330 Pet Zone 14:00 
Băieți și fete (comedie roman
tică, SUA, 1993) 16:00 Pri- 24:00 Călătorie finală (acțiu- 
etenul din adâncuri (aventură, 
SUA 1995) 18:00 Baronii (s) 
1830 Știri Național TV 20:00 
Țara Iu' Papură Vouă (div.) ■ 
20:15 Hamlet (dramă, copro
ducție, 1990) 23:00 Clubul 
Joyluck (dramă, SUA 1993)

10fl0 Taz-Mania (r) 1030 

Entertainment News (r) 10:45 

Descoperă România 11:15 

Telefonul de la miezul nopții 
(r) 12:15 SmaUvilIe (r) 13:15 

Piaza rea (Un, r) 1430 Fii pe 
fază! 0) 15300 Dispăruți fără 

wmă ti) 1&00 Venfict Crimă! 
ts? 17300 fofecae zi mi-edor 

de Me fana) tSDOO Dragoste, 
» ? cnsă ts) 2Q00 Enter- 
-wtMews 20320 Monk 
S, 2130 pe faeă! (s) 22M 
țege y Bătetege ^ZMO

14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) ( 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
16:30 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 1930 Mondenii
(r) 20:00 Megastar - live

ne, SUA, 1991). Cu: Dylan 
Walsh, Ice-T, Erika Eleniak 

2:00 Dorințe ale trupului (film 
erotic) 3:30 Sunset Beach (s)

11:00 Realitatea de la 11:00 
11:10 Tănase și Dinescu (talk
show) (r) 1200 Realitatea de 
la 12:001330 Money Express 
1530 Fabrica 1600 Realitatea 
de la 16:0016303x3 1700 
Realitatea de la 17:001705 3 
x 3 18:00 Realitatea de la 

18:001845 Jurnal sport 19:15 
Ediție specială 2000 Reali
tatea de la 20:00 20:10 

Eurosceptici, cu Adrian Ursu 
2230 Părerea mea 23:15 Jur
nal de mare audiență 2400 
Realitatea de la 24:00

9:05 Top Fan X (r) 10:00 La 
limită. Autoshow 1030 Pop X 

Port (doc.) 11:00 Campiona
tul național de fotbal în sală: 
CFS Poli Timișoara - Energo- 
construcția Craiova. Transmi
siune în direct 12:30 Docu
mentar Cinema 13:00 Fan X 
14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu 
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
16:00 Esentze 17:00 High Life / 
(r) 18:00 Briefing. Retrospec
tiva săptămânii19dX) Veroni- ■ 
ca se întoarce (comedie de 
familie, România, 1973) 2030 

Casa de vis (thriller, SUA 
2002) 2230 Direct în pat

9:00 Mașini pe alese: Alfa 

Romeo Spider Veloce 2000 
1(M)0 Curse 11:00 Motociclete 
americane 124)0 Cum se fa
brică diverse lucruri? 13:00 
Curse și fiare vechi 14:00 Regii 
construcțiilor 15:00 Vânătorii 
de mituri 1600 Brainiac 1700 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
18:00 Istoria invențiilor 1900 
Automobile americane recon
diționate 20:00 Tehnologie 
extremă: Portavionul USS 
Bush 21:00 Cel mai mortal 
sezon din lume 2200 Vinovat 
sau nevinovat? 2300 Povești 
medicale uimitoare 2400 La 
un pas de moarte
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i www.eutests.eu
i Dm (C.P.) - Pe acest site exista un nou domeniu, 

Comunicare/PR, ce conține teste de cunoștințe despre 

UE, teste de raționament verbal și numeric, precum și 

întrebări pentru probele de specialitate în șapte 

domenii, pentru care românii își pot depune CV-url în 

vederea obținerii unul job în Instituțiile europene.

Mii de case fără repartitor

1 euro____________________________________________3,3528 lei
1 dolar american_____________________________ 2,5167 lei

1 gram aur 53,5818 lei

>

■ în Deva, patru mii 
de apartamente nu au 
montate încă reparti
toare de costuri.

Clara Păs____________________
cl a ra.pMgnlortTi madla.ro

Deva - Din cele aproximativ 
12.000 de locuințe din Deva ra
cordate la sistemul centralizat 
de încălzire, circa 8.000 au

montate repartitoare, pentru 
restul, proprietarii având obli
gația să facă același lucru, pâ
nă cel târziu în data de 31 iu
lie. în municipiu sunt trei fir
me care se ocupă cu comercia
lizarea și montarea reparti
toarelor, asigurând totodată și 
serviciul de repartizare a cos
turilor cu energia termică (a- 
dică ceea ce noi numim im
propriu „citirea repartitoa
relor”). La nivelul branșamen

Firm»____________ Cost soi repartitor Coat serviciu epartlzare
1. Ista Deva 95 lei/set 2,3 lei/repartitor/lunar

2. FGH Deva 105 lei/set 2,3 lei/repartitor/lunar
Obs: Se acordă reduceri de până la 15% la plata pe loc a setului In funcție 

de numărul de apartamente din imobil. Se acceptă și plata în 3-6 rate lunare.
3. Contor Zener Deva 98 lei /set 2 lei /repartitor/lunar

Obs: Firma poate monta șl repartitoare radio, citirea lor făcându-se fără a 

se intra în apartament. Costul este de 125 tei/set.

filetă: Setul Include robinetul-termostatat și repartitorul, pentru ambele asi- 
gurându-se montajul.

tului imobilului, cantitatea de 
căldură consumată se reduce 
cu 25%. în apartament, fiecare 
are posibilitatea, prin acționa
rea robinetului termostatat, să 
stabilească câtă căldură doreș
te să aibă în interior, astfel 
că reducerile variază, după 
caz. Funcție de aceste reduceri 
ale consumului de energie ter
mică, se diminuează și va
loarea facturii de întreținere. 
De-a lungul anilor, numeroase 
asociații de proprietari din De
va au acumulat datorii la pla
ta căldurii. „Situația s-a mai 
reglementat, după ce am de
marat acțiunea de preluare a 
datoriilor asociațiilor. Datori
ile au fost recuperate după 
acționarea în instanță a rău- 
platnicilor. Am avut apro
ximativ 100 de procese pe care 
le-am câștigat, astfel că pentru 
a nu-și pierde casele, oamenii

Lipsa repartitoarelor poate 
aduce amenzi

au venit și și-au achitat datori
ile. Anul acesta, din cauza 
iernii călduroase, am livrat cu 
30% mai puțină energie ter
mică, valoric vorbind, decât în 
anii trecuți”, a declarat loan 
Cristea, directorul Calor Deva, 
firma distribuitoare de energie 
termică din municipiu.

Reguli:

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.
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Clopotele vor cânta 
„Deșteaptă-te române!" 
■ Cele 13 clopote ale 
bisericii vor cânta sub 
noua cupolă imnul 
național.

Deva (S.B.) - Devenii au a- 
sistat ieri la instalarea cupolei 
pe Biserica Ortodoxă din par
cul Opera Deva. Toată opera
țiunea de ridicare a cupolei 
la 35 m Înălțime a costat, con
form executantului, aproape 
400 de milioane de lei vechi. 
Preotul paroh Miron Mateș și 
preotul loan Jurca, ce slujesc

tor la clopotele care vor fi 
instalate în cupolele bisericii, 
s-a făcut precizarea că, pe 
lângă marele clopot central și 
cele patru mai mici care sunt 
montate în prezent la sol, vor 
mai funcționa alte 13 clopote 
„carilon”. Acestea simt clopote 
„pe note”, care vor bate mu
zical diverse piese (ex. „Deș
teaptă-te române”), fiind com
puterizate.

„Muzica pe care o vor reda 
nu va suna ca la sintetizator. 
Totul va fi foarte firesc, nor
mal, chiar foarte plăcut ure-

în biserică, spefA pă „până Ja chii. în plus. Jimitși de zgomot 
Paști vor bate și clopotele . nu va fi depășită, chiar dacă 
montate la locul lor!” Referi- sunetele se vor auzi până în

Momentul spectaculos al ridicării cupolei (Foto: t. Mânu)

afara Devei!”.
Cei doi preoți, slujitori ai 

bisericii devene, emoționați 
vădit la evenimentul de ieri, 
au ținut să precizeze că pasul 
următor este organizarea unei 
licitații pentru angajarea unui

pictor de biserici gradul I, 
care să picteze interiorul cu
polei. în privința fondurilor 
care mai sunt necesare pentru 
finalizarea construcției ne-a 
fost indicată suma de 1,5 mili
oane de lei. www.huon.ro

Hunedorenii se integrează
■ Tineri din patru școli 
europene au încheiat 
ieri un proiect care a 
durat trei ani.

Hunedoara (I.J.) - După ce 
timp de trei ani s-au văzut, au 
făcut schimb de experiență și 
au legat o strânsă prietenie, 
elevii de la Colegiul „Iancu de 
Hunedoara” împreună cu cole
gii lor din Germania, Spania 
și Franța au pus punct unui 
proiect care i-a reunit: Come-

nius „Prietenie și solidaritate 
pentru o înțelegere durabilă”. 
„Am discutat mult despre 
droguri cu acces la tinerii din 
Occident mult mai ușor ca la 
noi”, spunea Monica Magaton. 
„Cred că ieșirile în natură, 
sprijinul prietenilor și al fami
liei sunt mult mai importante 
pentru a scăpa de pericolul 
drogurilor, tutunului și alco
olului”, spune Titus Grecu.

Proiectul se va încheia cu 
o scrisoare oficială realizată 
de elevii implicați în proiect

Titus Grecu

Vânzare
Deva (M.S.) - Consilie

rii județeni au aprobat 
ieri ca 27 de spații medi
cale situate în Policlini
ca Veche din Deva să fie 
vândute medicilor care le 
folosesc acum. Prețul de 
vânzare este de 40 de 
euro/mp de construcție. 
Sumele rezultate din vân
zare se vor constitui în 
venituri la bugetul jude
țean în cotă de 90%.

care va fi citită la 18 aprilie în 
Parlamentul European.

ANUNȚ PUBLICITAR
Sucursala Hidrocentrale Hațeg organizează în data de 18.04.2007, 

ora 10.00 licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

-materiale recuperate din investiții (șină CF, țevi diverse, tuburi ae- 
raj);

Caietul de sarcini și lista cu bunurile materiale scoase la licitație pot 
fi procurate de la sediul SH Hațeg - Birou echipamente.
Taxa de participare la licitație este de 50 lei RON fără TVA.
Garanția de participare este de 10% din valoarea bunurilor solicitate. 

Taxele se plătesc prin ordin de plată sau în numerar la casieria SH 
Hațeg.

Persoanele care doresc să participe la licitație vor depune cerere la 
secretariatul SH Hațeg.
Persoanele juridice se vor prezenta la licitație cu următoarele documente:

- împuternicire
- dovada privind depunerea taxelor de participare și garanție
- delegația de împuternicire pentru această licitație
- copie după Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului.
- Copie după Certificatul de înregistrare Fiscală
- Declarație că societatea nu este în reorganizare juridică sau faliment 
Persoanele fizice se vor prezenta la licitație cu următoarele docu

mente:
- actul de identitate
- dovada privind depunerea taxelor de participare și garanție 
înscrierile participanțikx pentru licitație se vor face prin corespon

dență sau prin fax.
Licitația se va repeta săptămânal în ziua de miercuri, ora 10.00. 
Informații suplimentare se pot obține la dl. ing. Tașală Petru, telefon 

0254/207.422

CONVOCARE

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. SARMISMOB S.A.

cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hunedoara, înmatriculată la ORC Hunedoara sub nr. 

J20/356/1991, C.I.F. RO 2117288.

Consiliul de Administrație al SC SARMISMOB SA, la solicitarea acționarului majoritar EURO TIMBER INTERNATION

AL BV, în temeiul art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și conform 

prevederilor art. 12 din actul constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor soci

etății pentru data de 26.04.2007, ora 12, la sediul SC SARMISMOB SA indicat mai sus, cu următoarea ORDINE DE ZI 
PROPUSĂ:

1. Completarea alineatului 12 al art. 15 referitor la „Administrarea societății" cu următoarele clauze: „Participarea 

la reuniunile Consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță care 

să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința 

Consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor. Astfel, ședințele Consiliului de administrație se vor putea 

ține și prin teleconferință sau video/teleconferință, cu participanți situați în mai multe locuri, împreună sau la dis

tanță, interconectați audio sau audio/video, cu posibilitatea confirmării hotărârilor luate de Consiliul de administrație 

prin semnarea acestora și trimiterea lor pe fax la sediul societății."

2. Completarea art. 15 din actul constitutiv al societății cu alineatul 18, care va avea următorul cuprins: „în cazuri 

excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi 

luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ."

3. Modificarea art. 17 din actul constitutiv al societății, cu privire la directorii societății astfel:

Art. 17. Directorii societății

(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul din

tre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) Modul de organizare a activității directorilor poate fi stabilit prin actul constitutiv sau prin decizie a consiliului 

de administrație.

(5) Directorii sunt răspunzători față de societate și de terți, ca și administratorii, pentru neîndeplinirea îndatoririlor, 

conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, chiar dacă ar exista convenție contrară."

4. Diverse

caaJ in care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri 

srwsasoarea convocare este pentru data de 27 04 2007. m aceleași condiții privind ora și locația.

http://www.eutests.eu
madla.ro
http://www.huon.ro
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Sediul din Strasbourg al Parlamentului European. Celelalte două sedii se află la Bruxelles și la Luxemburg (Foto: epa>

Robert Schuman - „Nu mai este 
vorba de cuvinte goale, ci de un 
act, un act îndrăzneț, un act 
constructiv". Cu aceste cuvinte, 
Robert Schuman, ministru fran
cez de Externe, a pus temelia 
construcției europene, într-o 
declarație pronunțată la 9 mai 
1950. Acest „act îndrăzneț" a

constat în a propune Germaniei punerea în 
comun a producției de cărbune și oțel, dând 
naștere Comunității Europene a Cărbunelui 
și Oțelului (CECA).

Paul-Henri Spaak - Om politic 
belgian, fondatorul Benelux-u- 
lui, promotor neobosit al ideii 
europene și un arhitect al relan
sării sale, după eșecul Comuni
tății Europene de Apărare (CED). 
în iunie 1955, la Messina, lui i-a 
fost încredințată președinția u- 
nei comisii de experți manda

tați să redacteze un raport care a servit drept 
bază a două tratate: cel al Comunității Eco
nomice Europene (CEE) și cel al Euratom.

Konrad Adenauer - Primul can
celar al Germaniei de Vest, în 
1949, Konrad Adenauer a fost 
artizanul construcției europene 
și mai ales al reconcilierii fran- 
co-germane. A semnat în nu
mele țării sale tratatul CECA și 
Tratatul de la Roma, dar și Tra
tatul de la Elysee.

Walter Hallstein - Secretar de 
stat în Ministerul de Externe, a 
participat la negocierile asupra 
tratatului de la Roma. Primul 
președinte al Comisiei Europene 
(1958-1967), el a elaborat în 
special regulile pieței comune și 
ale Politicii Agricole Comune 
(PAC).

Edward Heâth - Cel mai 
eurofil dintre premierii bri
tanici, Heath și-a angajat 
țara în aventura euro
peană. începând din 1973, 
aderarea Marii Britanii a 
schimbat chipul 
Comunității Economice 
Europene.

Helmut Schmidt și Valery Giscard 
D'Estaing - Aleși practic în același 
timp, în 1974, cancelarul social-de
mocrat german (88 ani) și președin
tele francez de centru-dreapta (81 
ani) au dat un

Francois Mitterand, Helmut Kohl și 
Jacques Delors - în anii '80, coman
da Europei este preluată de acest 
trio franco-german: președintele 
socialist francez (1916-1996), can
celarul creștin-

tierelor pentru persoane, bunuri, 
servicii și capitaluri. în 1992, Trata
tul de la Maastricht instituie o uniu
ne politică și monetară unică, prin 
înființarea monedei euro.

I 1876-1967 |

nou impuls Europei. Ei au insti
tuit summiturile europene regu
late, sistemul de ajutoare regio
nale și alegerea Parlamentului Eu
ropean prin sufragiu universal.

democrat german (76 ani) și 
președintele Comisiei Europe
ne, Jacques Delors (81 ani). în 
1986 este adoptat Actul unic, 
imaginat de Delors, și constând 

în abolirea fron

Uniunea Europeană la jubileu
■ UE este admirată din 
exterior, dar puțin apre
ciată în interiorul 
granițelor sale.

Bruxelles (MF) - Uniunea 
Europeană, care aniversează, 
mâine, 25 martie, 50 de ani de 
la semnarea Tratatului său 
fondator, face obiectul admi
rației lumii întregi, însă este 
puțin apreciată în interiorul 
propriilor sale granițe, rela
tează Reuters. în cei 50 de ani 
care au trecut de când șase 
state au semnat Tratatul de la 
Roma, care punea bazele Co
munității Economice Europe
ne, membrii blocului comuni
tar, astăzi în număr de 27, 
s-au bucurat aproape neîntre

rupt de pace, prosperitate și 
o stabilitate nemaiîntâlnită în 
istoria lor.

După două războaie izbuc
nite în Europa, care au mar
cat prima jumătate a secolului 
XX, Franța și Germania s-au 
împăcat in cadrul „celei mai 
strânse uniuni realizate vreo
dată”, care a înlocuit con
flictele armate cu negocierile 
pe tema prețurilor produselor 
agricole și a cotelor de pescuit.
Standarde UE

După prăbușirea comunis
mului, simbolizată de căderea 
Zidului Berlinului, în 1989, o 
regiune divizată de Războiul 
Rece a căpătat coeziune sub 
aspectul unei comunități de 
democrații, grație în special

standardelor politice ale UE 
și normelor sale economice.

Piața comună, înființată la 
25 martie 1957 de Germania, 
Franța, Italia, Olanda, Belgia 
și Luxemburg, s-a extins mai 
întâi prin integrarea Marii 
Britanii, Irlandei și Danemar
cei, în 1973, apoi a fostelor 
state guvernate de dictaturi - 
Grecia, Spania și Portugalia.
Rând pe rând

Au urmat fostele țări neu
tre Suedia, Finlanda și Aus
tria, scoase din uitarea politi
că a Războiului Rece, în 1995, 
și apoi marea extindere către 
est, prin aderarea a opt state 
foste sovietice, alături de»Ci- 
pru și Malta, în 2004 și 2007.

UE are, astăzi, o populație

de 490 de milioane de locui
tori și o economie de dimen
siunile celei a SUA.

Treisprezece state comunita
re folosesc o monedă unică, eu
ro, ceea ce determină o inte
grare mai profundă a pieței 
unice, în care companiile, o% 
menii și capitalul circulă libe®,

Un alt grup de state fac par= I 
te din spațiul Schengen, al 
frontierelor deschise, unde 
circulația este permisă fără 
pașaport, și care urmează să 
fie extins, la sfârșitul acestui 
an, la majoritatea noilor 
membri estici.

Caracterul unic al UE este 
dat de faptul că aceasta nu 
«teniei un stat-mamut fedegi 
ral, nici o simplă organizație 
internațională.

Dacă UE n-ar fi existat... Europa următorilor 50 de ani

Bruxelles (MF) - Cozi inter
minabile de camioane la fron
tieră, 30 de monede diferite, 
câte un telefon mobil pentru 
fiecare țară, absența instala
torului polonez și o serie de 
regimuri autoritare: aceasta 
ar fi putut fi Europa în mar
tie 2007, comentează AFP.

La mai mult de 60 de ani de 
la încheierea celui de al doi
lea Război Mondial, probabil 
că dictaturile comuniste ar fi 
dispărut iar Europa ar fi trăit 
în pace. Dar europenii ar fi 
fost mai puțini flexibili și des
chiși către vecinii lor.

în vacanțe, avionul ar fi în 
continuare prea scump, iar 
autoturismele ar forma kilo
metri de cozi la frontieră din 
cauza procedurilor de verifi
care a pașapoartelor.

Cele 312 milioane de euro
peni care acum plătesc cu eu
ro, ar fi utilizat în continuare 
bancnote sau monede impri
mate cu figurile unor artiști 
necunoscuți în alte țări.

Dacă nu ar fi existat UE,

nu ar fi existat Piața unică 
europeană. Chiar dacă statele 
europene ar fi decis în favoa
rea renunțării la majoritatea 
drepturilor vamale, cel mai 
probabil numeroase obstacole 
ar fi împiedicat în continuare 
libera circulație a mărfurilor.

în Franța, mașinile ar fi 
trebuit să aibă faruri de cu
loare galbenă, iar în Germa
nia ar fi fost interzisă comer
cializarea berii neconformă 
cu regulile stabilite de regele 
Bavariei, în 1512.
Fără concurență

Din cauza lipsei concuren
ței și a fracționării piețelor, 
prețul ar fi fost mai ridicat și 
puterea de cumpărare mai 
scăzută. Mult mai puțini ti
neri europeni s-ar fi mai dus 
în alte state pentru a-și face 
studiile, în cazul în care nu ar 
fi existat acorduri reciproce 
de recunoaștere a diplomelor.

Instalatorul polonez nu ar 
fi invadat Occidentul, dar 
multe state s-ar fi confruntat

La 50 de am de la semnarea Tratatului de la Roma, 
poziția celor 27 de membri ai UE este incertă cu 
privire la viitorul Tratatului constituțional.

Țările membre și data aderării

SRȚările candidate
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în continuare cu probleme în 
găsirea de personal calificat 
în anumite sectoare, cum ar 
fi cel sanitar sau al construc
țiilor.

Dacă nu ar fi existat UE și 
ajutoarele regionale, o serie de 
țări, în trecut state sărace nu 
ar fi cunoscut, probabil, mi
racolul economic din prezent.

în ansamblu, este foarte 
probabil ca situația Europei 
post-comuniste să fi fost mult

Poziția țărilor 
membre

■?> j

f Prietenii 
jf Constituției

• 18 state au
/ratificat deja^ 

: Tratatul eoni® 
stituționaîV

Europa Socială 
Grupul condus

Franța este 
\ 7entru întări

rea elemente
lor sociale ale 

tratatului.

j Scepticii
Marea Britanie și 

fSrile de Jos 

survț sunt pentru 
unjtratat flexibil.

mai puțin favorabilă. Fără 
perspectiva aderării la UE, nu 
ar fi existat o motivație pen
tru a accepta reformele politi
ce și economice dureroase.

în martie 2007, niște idea
liști ar fi visat în continuare 
la Statele Unite ale Europei, 
împiedicându-se însă de ele
mente naționaliste sau de an- 
tiliberali care ar fi catalogat 
proiectul UE drept un avatar 
al „mondializării neoliberale".

Semnalul unui 
nou început
Hans-Gert Pottering
Președinte al Parlamentului European

Gândindu-mă la cei 50 de 

ani ai Tratatului de la Roma, pri
vesc în urmă cu mândrie și pri
vesc înainte cu un optimism pru
dent. După un început modest, 
în perioada de pionierat a proce
sului de unificare europeană, 
Uniunea Europeană s-a dezvoltat 
cu un dinamism fără precedent, 
numărând în prezent 27 de state 
membre și aproape 500 de mili

oane de cetățeni. Cea mai im
portantă realizare a noastră este 
faptul că am reușit să punem 
capăt divizării Europei. Valorile 
noastre comune au triumfat la 
nivelul întregului continent.

Cea de-a 50-a aniversare a 

tratatului, care va avea loc pe 
data de 25 martie, constituie un 
bun prilej de a ne uni forțele

pentru următoarea misiune im
portantă care ne așteaptă: abor
darea comună a fenomenului 
globalizării. Tot mai multe dintre 
provocările în fața țărora se află 
Europa și întreaga lume nu pot fi 
înfundate fără soluții europene.

într-o lume în care interdepen
dența este în continuă creștere, 
cei care mizează, înainte de toa
te, pe cartea naționalismului sau 
acționează în favoarea interese
lor naționale sunt sortiți eșecului. 
Dar, dacă noi, europenii, ne 
unim forțele, ne sporim șansele 
de reușită pe plan economic, 
social și ecologic. Constat că, în 
prezent, Uniunea Europeană nu 
este pregătită suficient pentru

acest lucru. Trebuie, așadar, să o 
reînnoim și să o pregătim ca să 
poată face față viitorului.

Prin urmare, nu mă aștept ca 

apropiata aniversare europeană 
să fie marcată de o atmosferă 
festivă ci, mai degrabă, de cea 
caracteristică unui nou început. 
Semnalul acestui nou început ar 
putea fi Declarația comună 
privind viitorul Europei, care va 
fi proclamată la 25 martie, la 
Berlin. Această dată va marca 
depășirea stării de perplexitate 
cauzate de respingerea Tratatului 
Constituțional în Franța și în 
Olanda. Publicul larg va putea 
observa, încă odată, faptul că

noi, europenii, avem în comun 
numeroase caracteristici pe care 
ne putem baza în elaborarea 
politicilor noastre comune.

Doresc să folosesc prilejul 
apropiatei aniversări a Europei 
pentru a mă adresa acelor cetă
țeni europeni care, până în pre
zent, s-au arătat sceptici față de 
Uniunea Europeană. Grație unui 
nou spirit comunitar și unui nou 
sentiment de apartenență, not. 
europenii, putem depăși obsta
colele ce stau în calea Tratatului 
Constituțional și putem realiza 
progrese concrete în privința 
unor aspecte de o importanță 
vitală pentru viitor.
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■ CIP va juca cu echipa 
antrenată de portughe
zul Artur Melo, cel care 
a adus titlul la Deva.

ClPRIAN MARINII!

ciprian.marinut@informmedia.ro

• Handbal. în etapa a XXIII-a a Ligii 
Naționale Feminine de Handbal, CSM 
Cetate Deva întâlnește astăzi pe teren 
propriu pe Astral Poșta Cîlnău, ocupanta 
locului 7 în clasament, care a acumulat 
până în prezent 22 de puncte, cu unul 
mai mult decât devencele. (V.N.)

• Cerere. Antrenorul Dariei Vișănescu, 
campioană europeană și vicecampioană 
mondială la șah școlar, Gheorghe Șurhan, 
a cerut anularea proiectului de hotărâre a 
Consiliului local Petroșani prin care i se 
acorda un premiu de 200 de lei pentru 
rezultatele obținute. Șurhan consideră că 
premiul este prea mic. (V.N.)

Deva - Meciul dintre FC 
CIP și Cosmos Pitești, progra
mat duminică, la Tg. Mureș, 
va fi unul cu o încărcătură a- 
parte pentru jucătorii campio
anei României, chiar dacă mi
za partidei nu e una deosebită. 
Jocul se anunță interesant 
prin prisma faptului că antre
norul echipei Cosmos e por-

CSS Deva a dominat CJ Lupte

Cros - fază județeană
Deva (V.N.) - Recent, la Bîrcea, s-a dispu

tat faza județeană a Campionatului național 
de cros, copii și juniori, băieți și fete. Au 
participat sportivi legitimați și nelegitimați 
de la secțiile de performanță de la GNS-CSS 
Cetate Deva, CSS Hunedoara, CS Ghelari și 
CS Vulcan.

La competiție, organizată de DSJ Hune
doara și Asociația Județeană de atletism, au 
participat aproape 100 de sportivi din cen
trele amintite. Iată câștigătorii locurilor I. 
Copii 2, fete - Anișoara Ciobanu, CNS 

.-sfcetate Deva; copii 2, băieți - Alin Andrei 
•' Top, CS Vulcan; copii 1, fete - Adela Matiaș, 

CS Ghelari, copii 1, băieți - Alexandru Dan, 
CNS Deva; juniori 3, fete - Roxana Clinei, 
CSS Hunedoara; juniori 3, băieți - Andrei 
Diniș, CNS Deva; juniori 2, fete - Lavinia 
Onciu, CNS Deva; juniori 2, băieți - Alexan
dru Cristea, CSS Hunedoara. Câștigătorii 
vor participa la etapa finală a Campionatu
lui Național, care va avea loc la Tîrgu Jiu, 
la 31 martie.

■ Clubul devean are 
cei mai mulți sportivi 
din județ calificați la 
etapa națională.

întreceri palpitante la Bîrcea

Atac la promovare
Deva (V.N.) - loan Sdrobiș, managerul 

general al echipei Jiul Petroșani, a declarat 
că echipa pe care o păstorește nu mai are 
șanse de salvare de la retrogradare. Cu 
toate acestea, nu se va consola cu Liga a II- 
a și va ataca din nou promovarea.

„Avem trei lucruri importante de rezolvat 
la club: îndeplinirea baremului de 25 de 
puncte, formarea echipei pentru a ataca 
promovarea anul viitor și instruirea tine
rilor jucători de perspectivă, care ulterior 
pot face pasul spre echipe mai mari”. în 
urmă cu cinci ani, pe când Sdrobiș antrena 
Jiul, i-a promovat printre alții pe atacantul 
stelist Valentin Badea, pe actualul căpitan 
al vasluienilor, Bogdan Buhuș, Scutaru și 
Sorin Frunză.

Deva (C.M.) - Sportivii de la 
CSS Deva au continuat să fie 
lideri la nivelul județului Hu
nedoara și după desfășurarea 
la Deva a Campionatului Ju
dețean de Lupte, rezervat co
piilor născuți în 1992 - 94 și ca- 
deților născuți în 1990 - 91. 
Luptătorii de la CSS Deva au 
ocupat locul I în clasamentul 
general pe medalii, devansând 
cluburile CSS Hunedoara, CSS 
Petrila, CSS Petroșani și Con
structorul Hunedoara. Primii 
trei clasați în cadrul CJ lupte 
s-au calificat pentru faza na
țională care se va desfășura în 
30 martie la Lugoj. „Dincolo 
de succesul pe plan sportiv, 
CSS Deva a demonstrat că 
poate organiza o competiție

Militarii crede 
în minuni

Petroșani (C.M.) - Damian 
Militaru, antrenorul jucător 
al Jiului, își dorește ca echipa 
sa să lupte până la capăt pen
tru salvarea de la retrograda
re. „Știu că este aproape im
posibil, dar matematic Jiul 
mai are șanse să se salveze, 
de aceea eu cred până în ulti
ma secundă”, a spus fostul 
mijlocaș al Stelei. Militaru va 
împlini în acest an 40 de ani 
și mai are nevoie de un meci 
pentru a avea 200 de jocuri în 
prima ligă. „Sigur că aș vrea 
să mai am un meci, dar deo
camdată mă gândesc la echi
pă, să realizăm baremul și 
apoi la mine”, a declarat Mili
taru. Jucătorul emblemă al 
Jiului a mai spus că și-ar dori 
ca oficialii clubului să-i facă 
o retragere festivă.

Oltenii au semnat
Deva (V.N.) - Pentru a-1 putea folosi pe 

Apetrei, Jiul a obținut semnătura de la 
Sț oltenii de la Universitatea Craiova, dar 

numai după ce a plătit 20.000 de dolari și a 
acceptat și unele clauze. Astfel, jucătorul 
este deținut în coproprietate de cele două 
grupări, iar în cazul în care fotbalistul 
revine la forma maximă, oltenii îl pot lua 
înapoi. Dacă va fi vândut la o altă formație, 
el nu poate semna fără acordul 
Universității, iar dacă va fi dat afară de 
către Jiul din diferite motive, petroșănenii 
vor plăti o anumită sumă Craiovei. Să 
reamintim că Apetrei a fost în centrul unui 
scandal între cele două grupări. în această 
iarnă Apetrei a revenit la Jiul și are șanse 
foarte mari ca după aproape doi ani să 
redebuteze în tricoul formației din 
Petroșani la meciul cu echipa de la care a 
venit, Oțelul Galați.

Cupa României
Deva (C.M.) - Sezonul fotba

listic la nivelul județului 
Hunedoara începe duminică 
cu partidele din 16-imile Cu
pei României, faza județeană, 
în patru dintre cele opt parti
de se vor întâlni echipe din e- 
șaloane diferite, respectiv din 
Liga a IV-a și Campionatul 
Județean. în trei partide, vor 
juca numai formații din Liga 
a IV-a, iar partida Colegiul 
„Matei Corvin” Hd. (C.J.) - 
Constructorul Hd. (Liga IV) 
nu se va disputa, întrucât 
clubul Constructorul nu a 
achitat la AJF taxa de viză 
pentru returul campionatului. 
Iată programul jocurilor: 
Ponorul Vața - Metalul 
Crișcior, Mureșul II Deva - 
Victoria Călan; AS Sân- 
tămăria - U. Petroșani; Gloria 
Geoagiu - Retezatul Hațeg; 
Aurul Brad - Agrocompany 
Băcia. Partida Aurul Certej - 
CFR Marmosim s-a jucat în 
avans și a fost câștigată de 
CFR cu 8-1. 

tughezul Artur Melo, tehni
cianul cu care FC CIP a câș
tigat primul titlu național în 
vara lui 2006. Indiferent însă 
de amintiri, devenii, lideri 
incontestabili și autoritari ai 
Ligii I, sunt favoriți cerți în 
fața uneia dintre echipele care 
luptă pentru evitarea retro
gradării, iar orice alt rezultat 
în afara victoriei FC CIP ar fi 
o mare surpriză. „Sunt con
vins că vom câștiga, dar cred 
că va fi un meci frumos, în
trucât Melo va dori să ne dea 
o replică cât mai consistentă”, 
afirma Karoly Gașpary, tehni
cianul FC CIP, fost secund al 
lui Melo când devenii âu cu-

CSS Deva, lider la lupte în județul Hunedoara
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de calibru în bune condiții”, 
comenta Marius Simina, ex
pert DSJ Hunedoara, principa
lul organizator al campiona
tului. Robert Iacob, Dorin 
Muntean, Alexandru Banean- 
schi, Alin Panta, Alexandru 
Lupșa, Andrei Stoian, Alexan
dra Luchian, Ana Răduț - 
locul I; Robert Han, Alexandru 
Pelea, Oana Luchian, Florin 
Precupeanu, Cristian Zăbov - 
locul II; Alexandru Tarta -

L
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Thermal Hotel Gara*** din Fiizesgyarmat - Ungaria oferă
pentru câștigătorul concursului din cotidianul nostru și pentru perechea sa. 

Răsfățul înseamnă terapii de mișcare, tratamente de cosmetică corporală, masaj, băi etc. Pre
miul include cazare și demi-pensiune pe durata unui sfârșit de săptămână. Căutați, decupați 
și asamblați componentele puzzle, publicate în perioada 28 martie - 3 aprilie 2007 în paginile 
cotidianului Cuvântul liber și participați la extragerea din data de 13 aprilie!
REGULAMENT: La acest concurs nu pot participa angajații S.C. inform Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II. Extragerea 
va avea loc în 13 aprilie, ora 14, la sediul redacției. Premiul nu se poate preschimba în bani.

Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

Cuvântul te răsfață!
____ > JURNAL !

FC CIP joacă împotriva echipei antrenate de Artur Melo

cerit titlul. Partida se va des
fășura duminică, de la ora 
13.00, la Sala Sporturilor din 
Tg. Mureș. într-o altă partidă 
a rundei a 23-a, Quasar își joa
că, în deplasare, la Constan
ța, una dintre ultimele șanse 
de supraviețuire în Liga I.

locul III - toți antrenați de 
Suraj Moravan. Liviu Prejban, 
Mihai Beșciu - locul I; Andre
ea Peliancă, Roxana Mânecan 
- locul H; Mihaela Feurdean, 
Alin Răcilă, Maria Culda - 
locul III - toți antrenați de 
Cosmin Văcărașu. Antrenor - 
Doru Ailincăi: Andrei Olaru - 
locul I; Flavius Circo - locul 
II; Mădălin Varga, Andrei 
Beldean, Zoltan Robert, Ro
meo Ivan - locul III.

„Abordăm jocul cu curaj și 
sper să ne autodepășim și să 
scoatem un rezultat bun. 
Chiar dacă pierdem, mai avem 
totuși șanse dacă vom câștiga 
toate celelalte meciuri”, afir
ma Marius Sîrbu, antrenorul 
echipei Quasar.

Lideră cu blazon
Simeria (C.M.) - CFR 

Marmosim, lidera Ligii a 
IV-a Hunedoara, își va 
prezenta lotul pentru re
turul campionatului, du
minică, de la ora 11.00, în 
cadrul unui eveniment 
care se vrea cu blazon. E- 
chipa antrenată de fostul 
căpitan al Corvinului, 
Nelu Mitrică, va susține 
cu acest prilej un amical 
cu un adversar de top 
pentru nivelul ei, respec
tiv cu Pandurii Tg. Jiu, 
din Liga I. Partida va 
constitui și meciul de re
tragere al cunoscutului 
jucător devean Emil Popa 
care a evoluat ultima da
tă în carieră la CFR Mar
mosim. Organizatorii au 
pregătit mai multe sur
prize pentru spectatori, 
între care și o tombolă cu 
premii.
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• Permis. Danezii primesc pentru muncă 
lucrători fără permis de muncă, cu menți
unea însă ca durata șederii lor să nu fie 
mai mare de 3 luni. Se pot angaja: cerce
tători și lectori invitați să predea în Dane
marca, artiști, reprezentanți ai firmelor 
străine, instalatori, atleți, antrenori. (I.J.)

Posturi de montator
București (I.J.) - OMFM prelungește până 

la 27.04.2007 acțiunea de înscriere în banca 
de date pentru persoanele care au meseria 
de montator structuri metalice (tinichigiu 
de șantier). Se pot prezenta doar persoane 
de sex masculin cu vârsta cuprinsă între 25- 
40 de ani și care au o experiență de minim 
5 ani (dovedită cu carnetul de muncă) ca 
montator acoperișuri metalice de zinc, 
cupru, tablă și capacitate de sudură zinc 
și/sau cupru.

lie B l. sau C.l. cu valabilitate de min. 6 luni;

t

învățătoarea... florilor
■ După ce a lucrat doi 
ani ca învățătoare, o 
tânără și-a schimbat 
profesia.

Ina Jurcone___________________
lna.jurcone0infarniniedla.ro

Deva - Absolventă a Cole
giului Pedagogic „Sabin Dră- 
goi” Deva, Flavia Besoiu a 
renunțat la profesia didactică 
pentru cea de decorator sa
loane pentru evenimente mon
dene. Cele două profesii au un 
singur punct comun: atât pen
tru munca în mijlocul copiilor 
cât și pentru decorațiunile flo
rale este nevoie de multă 
răbdare. „Chiar acum fac o 
facultate de asistență socială. 
Am lucrat și doi ani ca 
învățătoare. Legătura dintre 
cele două au făcut-o pentru 
mine florile. Am primit tot 
timpul la școală flori pe care

Flavla în timpul lucrului (Foto: Ina Jurcone)

le-am rearanjat într-un stil 
propriu. Am făcut din asta o 
profesie doar după nunta mea. 
N-am găsit în tot județul o 
firmă de aranjamente pentru 
evenimente și am fost nevoită 
să-mi decorez singură sala. Nu

a fost deloc greu pentru că 
întotdeauna mi-au plăcut flo
rile”, povestește Flavia Besoiu.

Creațiile sale sunt adevărate 
explozii de frumusețe. Despre 
munca- ei și spectacolul de 
culori pe care îl realizează la

fiecare eveniment i s-a dus 
vestea, iar astăzi este foarte 
căutată. însă noua sa profesie 
nu este lipsită de greutăți. 
„Lumea este grăbită. Vrea 
totul în timp scurt, cu minirf. 
de efort. Florile sunt scumpeF 
este migălos de lucrat și este 
nevoie de multe ori să te 
adaptezi după nevoile clien- 
ților. Atunci am nevoie de 
inspirație, pentru că sunt 
obligată să combin flori de 
diferite feluri și culori. Mi-e 
mai greu, dar să lucrez încon
jurată de flori, frunze, ver
deață, metariale fine și pie
tricele colorate este o ade
vărată binecuvântare. Cred că 
nimic nu poate fi mai plăcut”, 
spune Flavia Besoiu.

Și într-adevăr, așa este, ni
mic nu se compară cu mirosul 
florilor și cu delicatețea flo
rilor pentru că Flavia reușește 
să le arate în toată splen
doarea lor.

- Copie pașaport cu valabilitate de mln. 6 luni;

- Fișă personală (tipizat OMFM);_________________________

- C.V. în limba română (tipizat OMFM);________________

- Copie legalizată a certificatului de absolvire șl/sau

calificare;__________________ ____________ ________________ ___

- Copie legalizată a cărții de muncă (toate paginile

scrișe);_________________________________________________________

- Certificat de sănătate (conform HGR nr.

850/20C2);___________________________________________________

- Cazierul judiciar în original care să ateste că nu

are antecedente penale (termen de valabilitate 6 

luni); __________________ .

- Declarație pe proprie răspundere legalizată notari

al din care să rezulte că solicitantul nu beneficiază 

de pensie de invaliditate;__________________________________

- Declarație pe proprie răspundere din care să

rezulte numărul de copii minori aflați în întreținerea 

acestiihr-anreritlflMtă ta notariat; ■■ —

- Dovada, emisă de^eoddiĂ&biiuieatM âsrtntâ.
Specială/primar, din care să rezulte că solicitantul 

de locuri de muncă în străinătate a notificat acesto- 

ra intenția de a lucra în străinătate;_____________________

- 2 fotografii tip pașaport.

Indemnizație de șomaj
■ Șomerii care caută 
un loc de muncă în 
statele UE pot cere 
ajutor de șomaj.

Ina Jurcone___________________
lna.Jurconitlnfermmfldla.ro

Deva - Șomerii, cetățeni 
români, aflați în orice țară 
aparținătoare UE pot primi 
indemnizația de șomer timp 
de trei luni, până la găsirea 
unui job. Potrivit legislației 
europene, suma respectivă va 
fi calculată la nivelul legis-

nizație. Pentru a beneficia de 
acest drept, cetățeanul român 
aflat în căutarea unui loc de 
muncă într-unul din statele 
membre trebuie să anunțe 
intenția de a pleca la muncă 
în UE la agenția locală de ocu
pare a forței de muncă. El este 
obligat să rămână in evidența 
noastră.
Consiliați AJOFM

în această perioadă, va fi 
informat despre posibilitatea 
ocupării unui loc de muncă în 
România și chiar își poate 
găsi efectiv un post prin inter-

cadou pentru români. Statul 
român va achita suma respec
tivă statului în care persoana 
își deschide drept de indem-

data la care și-a anunțat ple
carea, șomerul nostru va tre
bui să se înregistreze ca per
soană aflată în căutarea unui

Zeci de persoane caută lunar un loc de muncă (Foto: Traian Mano)

loc de muncă la serviciul de 
ocupare al statului în care se 
deplasează”, declară Vașile 
Iorgovan, director AJOFM 
Hunedoara.

O altă situație este cea în 
care perioada de asigurare 
realizată în România nu e 
suficientă pentru a primi in

demnizația de șomer, însă per
soana respectivă a muncit în 
alt stat membru. în acest caz 
se va lua in considerare $& 
perioada în care cetățeanul a 
cotizat în celălalt stat. Plata 
prestației va fi efectuată pe 
cheltuiala agenției locale a 
statului membru respectiv.

SC ANTISEPTICA
loclatate ca Ifl desfășoară activitatea fcgjs ■ J 

ImmhIhI medical (dailnfactanțl), organleoaaă'fr-țliiițfîț 
lecția pentru următoarele posttmi 

țjmwTâW;
condlfl:
■ Hmba engleză sau germani iciir-wâM \ Mg i «fH
■ cunoștințe operare calculator

Qmi pg VÂNZĂRI:
condiții:
- * limba engleză sau germană scrls-vorbl
- permis ctg.B;
- disponibil la program prelungit |l doprtSanfn . 

aflbn Județului.
m CV-urlle la fax 0254/218.277 șl 

ja e-mall: antlseptlcamantlseptlca.ro. până la dirtă 
«7.03.2007

;<u *■» ' 8
, . î. (86296’.

o campanie putcmk.'ft ți în continue ilezvolinw. din domeniul iinporiuhu, 
șomerei nliadKHi ți distribuției du produtus <lc Inrgctnmiiii ți inI telefoniei mobile

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(telefonie mobilă)

CERINȚE:
Studii medii, «WlilHti d« comunicate, ubilitftfi-de prezentare, 

cunoștințe operare calculator.
Experiența în domeniu, cursul de atentare VODAFONE și 
domlclliui în Orttțtle conurltute un avantaj.

SE OFERĂ:
Posibilitatea de a lucra intr-o echipa tAnM, intr-un mediu 

modem, profesional și în plina dezvoltare;
Pachet de beneficii motivam ți în acord cu performanțele 

realizate.
l'uiAtxMHaie twti îiKlupItatNw ecv intohi «Ic urmi >i <knr<•■!>' dtrpuuâ u

pwUil la coiiciiiN nur» rugata hA ti hrillfi pftriâ del «Arzlu în ^l-O.I '2<MÎ' ( V-ul cu nx<tginfiv >șî 
dc în care Hâ itwitțUHicMg ptiMul mtillcliAi (prin țumiM. trtx xau-c-ineiljlii;

Deva. Sir. 22 Decerni ir io nr 37, telefon 0254.222.999, 
f;tx. 0254,206.29 1, e mail. officoțcPqiinsa».ro BH

QUASAR
INDUSTRIES

o companie puternicii, în continuii dezvoltare, din domeniul producției și distribuției de produse din iârjplânc PVC și 

aluminiu

ANGAJEAZĂ

LĂCĂTUȘ MONTATOR TĂMPLĂRIE PVC

Cerințe:
■Stagiu militar satis&tii;
■ Domiciliul stabil in iirațul Deva;

■ Disponibilitate la program prelungit:
■ Permis de conducere categoria li valabil;
■ Cimoșliinjele din domeniul constiucliilor, a tâinplăriei PVC «wualuminiu constituie un avantaj;

Se oferă:
• Posibilitatea de a lucra într-o cchipA tiniri. intr-un mediu modem, profesional și în plină dezvoltare;
■ Pachet de beneficii motivam și în acordcu performanțele realizate;

■ Angajare cu carte de muncă:

l’iTOane» cuie îndeplinesc cer uncie de mai sus și doresc sâ-și ilepuni endulanini pentru posturile scoase la «maus sunt mjate ni 
lruniflpfmlttbjraiinM.(B12(«l7CV.|Trik’șilciiswilcdciiUemie(pri'iposU,fassauei™il)kiadi«a: (85866)

Quasar Industries SRL, Str.22 Decembrie nr.37 Deva

Per ,i>.tn;i denniM' R.trnon.i foilcn - lel'l s.. ‘I'lli eni.iil rumon.i Irxliiriri'ipiasai rri

United Pen Communications, lider în Industrie de 
telecomunicații în bandă largă furnizând servicii de televi

ziune prin cablu, Internet șl telefonie fixă digitală 

Angajează:

COORDONATOR VÂNZĂRI, 
ZONAL DEVA

i domenluPIndustrla comunlrațlllor elec
tronice ,

-cunoștințe foarte bune de vânzări 
' ■ cunoștințe de limba en-deaă la nivel 
mediu sau avansat

- cunoștințe foarte bune de lucru cu 
calculatorul (Excel, Word, PowerPoint)

- experiență de minim 3 ani In porturi 
similare

- cunoștința** în domeniul 
constituie avantaj

Responsabilități:
- coordonează implementarea strategi

ilor de vânzări
- urmărește atingerea obiectivelor de 

vânzări
- coordonează, monltur1laaază șl acordă 

| suport echipei de vânzări din subordine
- realizează rapoarte iifwltam ta 

cllențl, venituri, încasări fl alte actMtăți 
de marke-tlng

tateMtaflo

- studii

BANCA COMERCIALĂ 
CARPATICA SA

- SUCURSALA DEVA -

©BANCA COMERCIALA 
CARPATICA 
Hârca «i tnfăJiștHsU rtpt Mutai jMjroâ.- j.-. 1

Capital social subscris țl vărsat 139.603.900,2 lai * RB - PJR - 32 - 045/15.07.1999 * RC - J20/40/2003 * C.U.I. ■ 15126725

organizează concurs pentru ocuparea postului de

REFERENT MARKETING
Condițiile necesare participării sunt:

- absolvent de studii superioare
- buna cunoaștere a mediului de afaceri local
- abilități excelente de comunicare și vânzare
- puternice abilități de negociere
- persoană dinamică, persuasivă, stimulată de competiție
- experiența bancară în domeniu constituie un avantaj
Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, 

până la data de 2903X107. la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei din 
Deva, B-did N. Bâkxscu. bl. 12A. parter.

Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de susținere 
a concursukâ

ssae

lna.jurcone0infarniniedla.ro
lna.Jurconitlnfermmfldla.ro
antlseptlcamantlseptlca.ro
offico%25c8%259bcPqiinsa%25c2%25bb.ro
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■ Deva, G. Enescu, 42 mp, ușă metalică 
parchet laminat, termopane, nu sunt agent 
imobiliar, preț 95.000 lei, negociabil. Tel. 
0722/420044. (7/23.03)

/▼»*> de / u?fc kx--.au TCfeVO fQ

tw» acum. murt ar.rr.ac.-'’

Vând ap. 1 cameră (01)
i
I • cameră de cămin, 21 mp, Deva, Micro 15.
| Tel. 0749/827130. (1/22.03)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Zamfirescu, etaj 2, decomandate, 
amenajat, centrală termică. Tel. 0723/ 
189304,0254/232378, după ora 16. (5/21.03)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, zonă bună etaj intermediar, decoman
date, spațios. Tel. 217716,0722/662731. (T)
• In Hunedoara, decomandate, parter, etaj 1, 
zonă bună, exclus intermediari. Tel. 0724/560870, 
0723/350360. (T)
• urgent apartament 2 camere, decomandate, 
între 50 mp ■ 60 mp, în zonă centrală, 22 Decem
brie, Kogălniceanu, piață Decebal, cu balcon, cu 
sau fără amenajări, se face ofertă de preț la 
vedere, tel. 0730/474275. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 3 camere (05)

NOU! NOU! NOU!

Cumpăr ap. 3 camere (06)

Vând case la țară (17)Vâna ap. 4 camere (07)

Vând case, vile (13)

Cumpăr case la țară (18)

Vând garsoniere (19)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, 
amenajată, balcon închis cu termopan, boiler 
gaz. apometre, 67000 ron fix, tel. 215212. (Al)

• casă In satul Vața de Sus, comuna Vața 
de JOS. Tel. 681440. (2/20.03)

• transformat In 2 camere, bucătărie, hol, 
baie, superamenajat, gresie, faianță, 
parchet, toate noi, zugrăvit, centrală 
termică Tel. 0723/378752. (5/19.03)

• casă, 2 camere, plus 3 camere la 
mansardă, baie, beci, în Fornădie, lângă 
șosea în construcție, o cameră locuibilă 
apă curentă Relații la tel. 0744/935020. 
(6/21.03)

• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

• casă In Bretea Mureșană la 18 km de Deva 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă In comuna Unirea lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

• casă cu grădină, 2camere. Tel. 0720/400451.

RK1AS*

• st 70 mp, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță et. 2, zona Gojdu, preț 1,450 mid., nego
ciabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, 2 băi, amenajat, totul nou, 
mobilat, etaj intermediar, zona Ulpia, preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona 22 decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 80.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314, (A9).
• dec, baia ■ (gresie, faianță), termopane, 
cameMSd bârthât, CT; balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• Gojdu, etaj 1, balcon mare, 2 băi, parchet, 
contoritări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• dec,2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (A9)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central rin Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă In Deva, Viile Noi, 4 camere, curte, 
grădină st 1500 mp sau schimb cu apartament 
în Deva, plus diferență exclus intermediari. Tel. 
219588. (T)
• casă 8 camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/507819.(T)
• casă fo Deva, 3 camere, bucătărie, baie, 
bucătărie de vară centrală termică garaj, zona 
parc, preț 86.000 euro, negociabil. Tel. 
0721/055313,0740/500629.0)

C-Rf S£-FAIAHTÂ IMPOR T
1S.» ROM/MP

UȘI METALICE

• Deva, decomandată 3 camere mari, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, canalizare, 
apă gaz, curent, 82000 euro, tel. 215212. (Al)
• Deva, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 2 
băi, garaj, curte și grădină ST 800 mp, preț 
180000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• zona Emineșcu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie,
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emineșcu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=50C mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Câlugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2, băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• regent in Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• in Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte. ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața. 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare. 
Văiișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp. 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,M16) iu uț j-.'.-q 11 vu’L 
-• Brad, 2r eamere)> jfâdîrft! FM teren, ștr. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A. apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (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. 0254/613366, 
,()«/040.4'n,. u/88/158.483. (Aii'

• casă 2 camere, Ilia, Libertății, compusă 
din beci, parter ■ 2 camere, baie, hol închis; 
etaj 1 ■ balcon închis, o cameră bucătărie, 
baie; tâmplărie termopan, garaj, boxe, 
curte mare cu 2 intrări. Tel. 0722/211359. 
(6/2203)

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic intens) 

16,5 RON/MP

• decomandată amendată balcon închis, 
parchet, gresie + faianță et. 1, zona Bălcescu, 
preț 770 mii. negociabil, tel. 0742/019428 (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, zona Emineșcu, preț 68000 
ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon, mo
bilată Deva, zona Maniu, preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796(Al)
■ zona Astoria, 32 mp, etaj bun, contorizări, 
convertor, balcon modificat, termopan, parchet, 
gresie, faianță baie mare, preț 72.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• garsonieră zona Gojdu, semidecomandată 
bloc de cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, 
ocupabilă imediat, urgent preț 68000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandată 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț74.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ta Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)

Reprezintă servicii profesioniste de vânzări, cumpărări 
închirieri și consultanță imobiliară.

Oferta imobiliară variată, parteneriatul cu bănci de renume, 
experiența acumulată și profesionalismul consultanților 

noștri imobiliari stau la baza unei viitoare colaborări de succes.

Si pentru că noi știm ce înseamnă un client mulțumit, 
( suntem siguri că putem face față oricărei provocări, 

n cazul în care doriți să începeți colaborarea cu agenția 
noastră, vă rugăm să ne contactați la sediul din Deva, 

clădirea CEPROMIN, camera 11/5, parter.
Tel./fax: 0254/231.800; 0254/212.141; 0723/619.177;

0740/178.252
e-mail: elitteimob@yahoo.com; www.elitteimob.lx.ro

AICI POATE
FI RECLAMA

TA!

• zona Emineșcu, etaj 3, semidec, laminat 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dacia parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg, tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (Aim

Cumpăr garsoniere (20)

■ umo
• urgent, garsonieră zona Decebal, Gojdu, 
Mărâști, cu sau fără modificări, indiferent de 
etaj, sau amenajări, ofertă de preț la vedere, cu 
plata imediat, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231.800. tei 
0740/317.314. (A91

Vând terenuri (21)

• 18000 mp, intravilan, toate utilitățile. 380 V. 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7, între Simeria veche și Orăștie. preț 
35 euro mp. Tel. 0751/037480,072V560918 CD

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST
L IDER IMOBIl IAR 

ATESTAT SI LICENȚIAT
Deva, bd. luliu Maniu, bl.C1, parter 

Tel/fax 0254/215212

MU 0722-564004. 
www.prima-invest.ro

î--

• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement case vacanță Tel. 227242. (T)
• arabi ertravi i, în Deva, preț 12 euro mp. Tel. 
0723/875794. (T)
• gridnă In Brad, str. Decebal, 600 mp, intrav
ilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• intravian și extravilan pe DN7, preț 65 euro 
mp. Tel. 0767/048633. (T)
• intravilan, cu acces din C.A. Rosseti și Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, D.N.7, ștrand, st 900 mp, fs 40 m, 
preț negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• ta Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zmb Man, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511,776. (A9)
• zona StnUiabn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• tatravbi ta Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776.

• semidecomandate. orașul nou, Brad, 
faianță, gresie, parchet, boiler, mobilă de 
bucătărie, preț 580 milioane lei. Tel. 
0723/590276. (3/21.03)

• urgent, confort i, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• semidecomandat, balcon închis, parchet, 
contorizări, gresie + faianță zona Minerului, preț 
27000 euro neg., tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 1, st 55 mp, bucătărie modificată 
centrală termică balcon închis, preț 133000 ron,

^isl 0726/710903. (Al)
emidecomandat, centrală termică termo- 

•"psne, balcon închis, et. 3, zona Emineșcu, preț 
'' 37000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

• decomandat, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Spar, Deva, preț 135000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
60 mp, zona Lie. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, 1 tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț 42.000 euro negociabil,

0740/535095. (A4) ,f!
< ^.^apartamente de 2 camere, la parter, zona 

nună ideale pt. spațiu comercial, sau de locuit, 
50 mp, și 50 mp, cu centrală termică bucătărie 
modificată parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro neg., tel. 0740/535095. (A4)
• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara 
cămară fără modificări, ocupabil imediat, preț 
117.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Emineșcu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, debara cămară modificări, preț 
130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275,

JK4Q/535O95. (A4)
E 0 mp, decomandate, Bd. 22 decembrie, etaj 1, 

j /edere în 2 părți, balcon mare tip logie, 
termopan, parchet, gresie, faianță, uși noi 

' schimbate, bucătărie mare, modificări, geam la 
baie, ocupabil imediat, preț 160.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 56 mp, decomandate, zona I. Creangă, etaj 
intermediar, cu vedere în 2 părți, balcon modi
ficat cu bucătărie și hol, termopan, parchet, 
gresie faianță geam la baie, ocupabil imediat, 
preț 164.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• urgent, apartament 2 camere, etaj 2, deco
mandate, 56 mp, str, Zamfirescu, cu balcon, 
boxă acces la uscătorie, parchet, gresie, faianță 
preț 145.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal - piață, 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafața, fără modificări, centrală 
termică parchet, ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 140.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona piața centrală etaj 3, cu balcon, 50 mp, 
parchet, gresie faianță, modificări, sisteme 
rigips, preț 140.000 ron negociabil, merită văzut, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231300; 0740/317314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
/gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
jona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1 bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
5740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tei. 
-254/6133680788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut preț
arartiv, tel. 0254/613366, 0788D48490.
2788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366. C788D«Let. 
738158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet ue xza e. 
•nasficâri. preț atractiv. teL 0254^3368 
7381)40.490.0788(158481 (A101
• Brad. motfificat termopane, zera Oas 'o-. 
p-er xrxfr. tel 0254511368 rBb'XLtaL 
1798158481 A10’
• Brad mocfficx, -.-.ng. safer rens. prese, 
rrz -excsao zer = snraa. ta. 534S33S. 
raBWUX-738158481 * *17
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; SC BOROMIR IND - Moara Deva

Borom if

angajează:
4 agenți vânzări produse morărit.

Condiții: ■ experiență 
în vânzări minim 2 ani;
■ Garanții.

Se oferă: ■ salariu atractiv;
■ autoturism; ■ telefon mobil;
■ bonus din vânzări.

Relații la telefon 0740/115.250 sau 0254/218.963

GlobalNET S.R.L., 
dealer In domeniul telecomunicațiilor 

țl partener Vodafone, 

angajează reprezentanți vânzări
pentru magazinul din Hunedoara.

Vă rugăm că trimiteți CV-ul pe fax la: (021)201.29.17, 
(021)201.29.10 iau pe e-mall la crlatlan.roeuaglobalnet.ro.

(86069)

. ♦ • e ,

[rieslandfbods
grup olandez, unul dintre cele mai importante 10 
companii din lume de produse lactate, prezent în 

România prin Friesland Foods Romania, 
posesor al mărcilor: Mllli, Oke, Dots, 

Completa, Napolact șl Napoca 

Angajează în Deva :

SUPERVISOR LOGISTICA ZONAL

Responsabilități principale:
Organizarea și supravegherea în cadrul depozitului frigorific a 
activităților de depozitare, distribuție și facturare a produselor. 

Cerințe:
■ Studii medii;
■ Minimum 1 an experiență în logistică. .

Așteptăm CV-urlte pe adresa de e-mafc

.1
4

• urgent, Hravian, Deva, zona Zăvoi, S-260C 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) ;
• urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, i 
utilități, preț 65 euro/mp, tei. 0745/511.776. (A9)

• pândi tana Hre 55M0C -cari aerase 
Simeria. viitor cartier iwidwRiri preț H 
etro/mp neg. tet OT4&S17N. UW
• Brad, agricol 13 na. ara sir. Ura. preț . 
atractiv, tel. 0254/613JGS. tra/MLOO, 
0788/158483. (A10)

ÎMPREUNĂ ÎN AFA( ■

NOU IN DEVA NOU IN DEVA NOU IN DEVA
maoca /i= Ejsem/i

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

Print publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh g 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă!

Prpblem? cu oalculatQrul? 
Service, reparații, rețele,ș 

vânzări calculatoare, § 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483, (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, In satul 
Dubești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• urgent, Deva, 32 mp parter, cu intrare stradă, 
amenalat, ocupabll Imediat, 28000 euro, tel. 
215212.(Al)
• hală In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren 5-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală in Petroșani, pe 2 nivele, 5T-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 neg, tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă. Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• în Deva, zonă centrală, 5-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală il construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. CD
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/040.490,078809483. (A10)

Imobile chirii (29)

• afcr «re închirieri -ti. 70 m& 
respectiv 400 mp, In Uta, S ți.
38 pentru birouri, magazine, dotate cu tot 
ce este necesar. Tel 0722/211388 WDJB)

• ata spm închiriere apartament 2 camere, etaj 
2, central Deva, mobilat, totul nou, aragaz, 
frigider, tv color, mașină de spălat preț 250 
etroAni taxe induse. TeL 0722/S64004 CD
• eâv «re închiriere garsonieră amenajată 
pentru spațiu comercial In Hațeg, str.

• SC Orion Comlmpex SRL Brad închiriază 
hală Industrială situată In Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942068(10/1.03)

• Deva, 20 mp, bulevardul Decebal, 250 euro/ 
lună, tel. 0721/055313. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandae, zona 
Decebal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie faiață, preț 150 
euro/lună și similar, zona 1 Decembrie ■ cinema 
Patria, mobilat șl utilat ambele pe termen lung, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
MărăștiuI nou, mobilat și utilat cu balcon mare, 
centrală termică parchet gresie, faianță, 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere nemobilat zona Șpar - 
piață cu centrală termică termopan, parchet 
gresie faianță, cu cheltuieli Incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zena Befan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot. tămplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorlzat reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Wcul Dallas, hală s=10C mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Băkoscu nou. s=3C 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 Potoom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 amara, dec., contorizări integrale, 

I amenajat mobilat și utilat integral (inclusiv TV
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317314. (A9)
• 3 aman, dec, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Băfcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
2H14L 0746/51L776. (A9)
• aaraoțat, 9434 mp, zona comercială, Deva, 
preț 15 an/mp.»poate și compartimenta, tel. 
231800; 0740/317314. (A9)
• tatt, S500 mp, H-35 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
teL 23L800; 0740/317314. (A9)

Auto romanești (36)
• MM Dada 1300, af 1975, în stare de 
hneponare. preț 1000 lei. Tel. 0724/575794. (T) 
i Mdrwiel-y- -'"1' T-' m

ȚZZȚȚȚȚTȚȚȚȚȚ
0723/227581 (D I bună Informații tel. 616481, după ora 18 (T)

ANUNȚ LICITAȚIE
SC MOTOR VIDRA SA 0RĂȘT1E - societate In reorganizare Judiciară - organizează 
vânzarea prin LKJTAȚ1E PUBUCÂ, In data de 06.04.2007, ora 12.00, la sediul din 8 

OAștie, str.Gh. Lazâr, nr. 2, jud Hunedoara a următoarelor bunuri imobile:

1. NOBLCMpD-In suprafață de 173,82 mp, parter și teren aferent (71.261 RON 
♦TVA)
2. MOHLcotp A+C+E - situat în zona mărginașă a incintei fabricii, cu deschidere 
la str. V. Babeș. tn suprafață desfășurată de 1053,48 mp, parter + etaj 1 șl teren 
aferent (511.004 RON +TVA).

3. GARAJ (IMOBIL corp B) - situat In incinta fabricii cu o suprafață de 217,6 mp, 
parter șl teren aferent (91.583 RON +TVA).
4. CENTRALĂ TERMICA - situată în incinta fabricii cu o suprafață de 706,45 mp, 
parter șl teren aferent (289.113 RON +TVA).
5. CLĂDIRE MAGAZIE (electricieni șl tâmplari) - situată în incinta fabricii cu o 
suprafață de 919,39 mp, parter șl teren aferent (179.733 RON +TVA).

6. MAGAZIE PIESE SCHIMB - Tn suprafață desfășurată de 644.27 mp, demisol + 
parter (349.100 RON+TVA) șl teren aferent (249.078 RON +TVA).
7. CLĂDIRE ANEXĂ - situată In incinta fabricii cu o suprafață desfășurată de 
1.206,83 mp, parter + etaj șl teren aferent (604.190 RON +TVA).
B. BARACĂ METALICA $1 PVC -In suprafață de 680,48 mp, parter șl teren aferent 
(37.678 RON + TVA)
9. ATELIER MECANIC - In suprafață de 395,95 mp, parter și teren aferent 
(196.364 RON +TVA).
10. CLĂDIRE DE PRODUCȚIE pentru: confecții blană, magazie materiale, depozit 
plai brute, șl teren aferent In suprafață utilă de 2956 mp, (553.000 RC -l+TVA) 

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru care se 
licitează.
Caietul de sarcini șl orice fel de informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștle, str. Gh. Lazâr, nr. 2, Jud. Hunedoara 
Jl la telefon 0724-256676.

(86521)

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. 

„GRAMPET SUITURI* S.A. SIMERIA, 
înregistrată la ORC Hunedoara sub nr. J20/339/2005, CUI RO 

17283696
Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 

25.04.2007, ora 13, la sediul din Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, cu 

următoarea ordine do zi:
1. Analiza și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea 

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

verificarea bilanțului contabil și a contului do profit și pierderi la 

31.12.2006.
3. Analaa și aprobarea bilanțului contabil și a contului de praft și 

pierderi pe anul 2006.

4. Anafao și aprobarea Bugetului de venituri și chebuiefi pe aed 2007. 
In când ai crea Adunarea Generală nu va fi statutară se w educ

o nouă Adunare Generală fci nun do 26.O4.2OO7, la aceeași arâ și ta 
același loc.

Microbuze. Dube (38)

• vând două autoutilitare Dacia, Diesel, cu 
două uși, af 2004. Tel. 237577. (4/21.03)

Camioane, remorci (39)

• vând urgent, autocamion tip RABA, dublă 
axă, stare perfectă de funcționare. Relații la 
tel. 0726/243460. (5/22.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Materiale de construcții (53)

Emlnescu nr. 82, vinde poâstfren pentru 
fațade, poskne 5 cm, preț W0 lei mc. Tel 
217433 sau 0729/007251. (6/20UB)

• vând scânduri, fereastră in 2 canate, nouă 
1,20/130 m, vană de tablă zincată deșeuri de 
scânduri (pentru foc), piatră de construcție, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. CD

Electrocasnice (56)
• vând MgHara, lăzi frigorifice, cadă de u. . 
fontă centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955.CD 

• vând mașină de erbicidat de 4001, mașină 
de plantat și scos cartofi, cositoare cu 
discuri. Tel. 0723/378752. (5/19.03)

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

• vând semănătoare cartofi pentru tractoare 15 
■ 20 CP șl pluguri pentru tractoare de 15,25,35, 
45,65 CP. Tel. 731494. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând dormitor sculptat, deosebit, cu 
oglinzi de cristal, set canapele piele Italia. 
Tel. 0720/948386. (4/13.03) 

• vând geamuri cu 2-3 canare, uși pentru baie și 
hol la casă hldrofor, instant pe gaz, damigene 
501. Tel. 234156. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 3S familii albine, preț negociabil, 
sub prețul pieței. Hațeg, tel. 0745/687074. 
(7/21.03)

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

• vând urgent porci Marele alb, greutate 70 
■ 80 kg. Relații la tel. 0722/319442. (7/19.03)

• vând cățel rasa Yorkshire Terrier mini și 
Fox Terrier pentru companie și show. Tel. 
0721/998716,0748/093440. (1/23.03)

S.C. METAL PROD COM 
QMfUl CĂLAN, Str. Florilor, bl. 10, sc. A. PARTER, 

cod de tareglstrare fiscală R018200150 

■MMM declarăm pierdută evidența

' -ftreetirt Hscaiil - chitanțe fiscale 

Documente sustrase din auto. AUDI A6 cu numărul 

MH 99 NYN conform dosarului nr. 17400246 din 

de POiJțlA SECTORULUI4, SECȚIA 15

Casa Județeană de Asigurări de 
Sănătate Hunedoara - Deva 

organizează concurs pentru ocuparea postului vacant, 
funcție publică de execuție:

1 post CONSILIER JURIDIC, cis. I, grad DEBUTANT

I? !.r .", ' '■ ”■ " ’ 1' ” ȚȚV
Concursul se suțlne la sediul Instituției In data de 25.04.2007, la ora 15 - proba 1 
scrisă, iarTn data de 26.04.2007, la ora 15.30 - Inteviul.
Dosarele de concurs se vor depune tn termen de 20 de zile de la data apariției 
anunțului în Monitorul Oficial partea a lll-a.
Bibliografia șl relații suplimentare se pot obține de la avizierul Instituției, stte- 
ul www.clashd.ro și Serviciul Resurse Umane sau la telefon 219280 - interior 
113, 106.

(86492)

CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR S.C. SARMISMOB S.A. 
cu sediul în Deva, str. Dr. Victor Șuiaga, nr. 2, județul Hunedoara, înma

triculată la ORC Hunedoara sub nr. J20/356/1991, C.I.F. RO 2117288. 

Consiliul de Administrație al SC SARMISMOB SA, la solicitarea 

acționarului majoritar EURO TIMBER INTERNATIONAL BV, în temeiul 

art. 111 și art. 117 din Legea nr, 31/1990 privind societățile comer

ciale, republicată și conform prevederilor art. 12 din actul constitutiv al 
societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 

societății pentru data de 26.04.2007, ora 10, la sediul societății SC 

SARMISMOB SA indicat mai sus, cu următoarea ORDINE DE ZI 
PROPUSĂ: •

1. Prezentarea situațiilor financiar contabile ale SC SARMISMOB SA, 
aferente exercițiului finapciar al anului 2006

2. Aprobarea situațiilor financiare de la punctul 1.

3. Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2006

4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru acti
vitatea desfășurată în cursul anului 2006.

5. Fixarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație.

6. Fixarea limitelor generale ale remunerațiilor care vor fi acordate direc
torilor cărora li se va delega conducerea societății de către Consiliul de 

Administrație și a membrilor comitetului de audit.

7. Diverse.
în cazul în care nu se va întruni majoritatea cerută de lege pentru 

deliberări sau pentru adoptarea unei hotărâri, următoarea convocare 

este pentru data de 27.04.2007, în aceleași condiții privind ora și 

locația.

(86611)

In exclusivitate pentru dumneavoastră 
vine din țara sfântă o minune Dumneze
iască Maica Paraschiva, are plante miracu
loase, uleiuri tămăduitoare, talismane apă
rătoare de farmece și blesteme, rezolvă 
cazuri dificile doar telefonic!
Sunt Carmen din Deva și aduc mii de 
mulțumiri Maicii Paraschiva pentru binele 
făcut. Mi-a redat prosperitatea în casă și 
fericirea. Doar telefonic.

Sunt Ion și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva ca m-a lecuit de bepe.

Dumnezeu s-o binecuvânteze, pe 
Măicuța Paraschiva că mi-a dezlegat cu
nunia și acum sunt căsătorită și foarte 
fericită.

Schimbați-vă viața din rău în bine tele- 
fonând-o pe Măicuța Paraschiva.

crlatlan.roeuaglobalnet.ro
mailto:stamprod@rdsllnk.ro
http://www.clashd.ro
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Comemorări (76) Decese(75)

MICĂ PUBWCrrm /l1

Amintim tuturor celor care l-au cunoscut că azi se 
împlinesc 10 ani de când a plecat dintre noi, prea 

A devreme, cel care a fost un mare om, un bun soț și 
11 părinte

SÂVESCU VASILE
în veci îi vom păstra amintirea!

ft

Cu adâncă durere și nemărginit regret fiul loan, nora 
Dorica și nepotul Tudor Călin anunță trecerea în 
neființă a dragei lor mamă și bunică

TOMA MARIA
din Șoimuș, în etate de 76 de ani. Corpul neînsuflețit 
este depus la Casa mortuară din Deva, str. M. 
Eminescu. Slujba de înmormântare va avea loc 
duminică, 25 martie, ora 13, la Șoimuș, nr. 355.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

ft

Familia îndurerată anunță trecerea in neființă a 
dragei noastre,

ing. MACRA DORINA
înmormântarea va avea loc duminică 25 martie la 
Baia Mare.

Dumnezeu s-o odihnească! 
Familia Macra

(2/23.03)

(8/23.03)

(9/22.03)

Instrumente muzicale (60) Prestări servicii (72)
• vând plan cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (31)
• vâna imțlrui ue cusut Singer, calorifer elec
tric, congelator Arctic 5 sertare. Tel. 0721/673582. 
(T)

• abordam transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Frânte, la destinație, 
cu mașini comode, cNmatlzate, modeme. 
Tel. 0740/218237,0726^00804.0765/455835. 
(17/1203)

ft

Pierderi (62)

• plantat carnet asigurări sănătate pe numele 
MiclâonI Ion. Se declară nul. (9/23.03)
• plantat carnet asigurări sănătate pe numele 
Mlclăoni Viorica. Se declară nul. (10/23.03)
• plantat carnet șomaj nr. 1077/12.03.2003, pe 
numele Știopa Steier Alexandru. Se declară nul. 
(5/23.03)

Matrimoniale (69)
• tânăr Italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la 0P1, 
CP 178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

^Solicitări servicii (71)
• caut familie pentru îngrijit animale (vaci, cai); 
pun la dispoziție gratuit locuință, informații la 
tel. 0254/241237, seara și 0724/781271. (T)

■ bărbat panalonar, bun meseriaș, serios, caut 
să îngrijesc gospodărie (casă ne/locuitâ) cu 
grădină, în Deva sau împrejurimi. Tel. 
0720/930292,0741/253795. (T>
a Safina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71D. Relații șl programări latei. 
0721/061404.(4/22.03)
• transport mobUer cu auto de 1,2 tone și 14 mc 
volum; asigur demontare șl încărcare la mutări. 
Tel.0254/225578,0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• Europrod Sendees Deva angajează urgent 
secretară pentru contabilitate primară și 
activități administrative. Cerințe: minim studii 
medii și limba franceză, Word, Excel, Autlook, 
permis cat. B, domiciliul în Deva. Tel. 232260, 
0722/533177, CV la fax 232760. (12/23.03)
• fabrică de pâine angajează director vânzări și 
2 ingineri tehnologi. CV-urile se transmit laSova- 
ialasgiyahoo.com sau fax 0254/237534. 
Persoanele selectate vor fi anunțate după 15 
aprilie. (11/23.03)
• șofer cat. B, C, cu atestat (analize medicale 
necesare) pentru distribuție marfă. Tel. 
0741/203720, CV la fax 0261/769215. (86382)

c#* MFTAI FYDRFț 9 SRL
J^având ca obiect de activitate construcțiile*

'V a I

ft

0

Colectivul Corpului Experților Tehnici din România, 
Filiala județului Hunedoara aduce un ultim omagiu 
celei care a fost o bună colegă, specialist de valoare

MACRA DORINA CORNELIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(6/23.03)

Bruzan Marioara din Ocolișu Mic cu durere în suflet 
și adânc regret se desparte de cuscra ei dragă

TOMA MARIA
din Șoimuș. Să-i fie țărâna ușoară.

Cu nemărginit regret Maria Draia, fină și vecină este 
alături de familia Toma loan greu încercată prin 
decesul nașei

TOMA MARIA
Odihnească-se în pace.

ft

ft

Colectivul de evaluatori din județul Hunedoara este 
alături de familia Macra Silviu în greaua durere prici
nuită de decesul soției sale

MACRA DORINA CORNELIA
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(3/23.03)

Colectivul de salariați de la SC Beno Oii SRL este 
alături de Toma loan administratorul firmei, în 
greaua încercare pricinuită de decesul mamei sale

TOMA MARIA
și transmit sincere condoleanțe.

Odihnească-se în pace.

(2/22.03)

A-

muncitori necalificați.
Se oferă condiții avantajoase și pachet 

salariat atractiv.
Informații și detalii la tel.: 0726.977311 

sau 0354.100103.
(86614)

In atenția PERSOANELOR JURIDICE Șl FIZICE 

CJAS HUNEDOARA - DEVA ANUNȚĂ: 
începând cu data de 01.04.2007, declarațiile privind obligațiile de plată 

către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 

(FNUASS) și evidența nominală a asigurațllor care au beneficiat de 

concedii și indemnizații (Ordin 141/24.03.2006) șl listele privind 

evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de .plată către Fondul 

național unic de asigurări sociale de sănătate (Ordin 142/24.03.2006), 

se vor depune NUMAI ON-LINE prin Intermediul aplicației SAO, 

disponibilă la adresa: www.ciashd.ro/sao.

Informații detaliate privind procedura de lucru pot fi găsite pe site-ul 

CJAS Hunedoara, www.cjashd.ro - secțiunea Raportări on-line, la 

telefon 219280, 219283 sau prin e-mall la adresa:

crfiantebdfaaashd.rp.
(86487)

(86533>y

oj sediul în Hațeg, str. Victor Babeș, nr. 101, jud. Hunedoara,

angaJeazA

itNtltAOJL
Informații suplimentare la tel. 0254/777785. CV-urte se trimit până 
la data de 27.03.2007.

«azaj

ft
Un ultim omagiu din partea finilor, familia Hațegan 
Tomescu Nicu și Liliana pentru cea care a fost

TOMA MARIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

/
Un ultim omagiu celei care a fost

TOMA MARIA
din partea familiei Tudorița și loan Belu.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

• flrmâ de comunicații, Internet, marketing, 
caută 15 operatoare telefon, full time, chiar fără 
experiență; este Indispensabilă cunoașterea 
limbii Italiene. Informații șl programări Interviu 
la tel. 211266,0723/243663. (8/20.03)

• SC Montai Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necallflcate (bărbați); asigurăm 
transport, masă șl eventual cazare. Tel. 
0254/212225,0726/100928,0749/060760.  (4/14.03)

• lodotite do pază anga|eazâ agențl de pază 
calificați sau în curs de calificare, pentru Deva 
șl Hunedoara Relații latei. 0723/525399. (4/23.03)

• aoctetate Iranco-românâ Frtvrom angajează 
șef echipă în construcții, condiții avantajoase; 
cerințe: seriozitate, bun cunoscător al meseriei. 
Tel. 0741/054494.(10/2143)

• societate HMiMâ Mario 8 Sebl angajează 
muncitori în construcții în următoarele meserii: 
zidari, faianțari, lucrători In riglps, pentru Spania. 
Relații la tei. 0730/947792 sau 0728/626820. 

(W2.03)

ft

ft

Familiile Podelean Nicolae și Mioara, Podelean 
Claudiu și Elena regretă nespus trecerea în neființă a 
dragei lor mătuși

TOMA MARIA
de o aleasă omenie și noblețe sufletească și sunt 
alături de familia greu încercată. Nu te vom uita 
niciodată.

Odihnească-se în pace.

(9/22.03)

Familia Magerescu loan, Olivia, Nicu, Toni și Fani 
transmit sincere condoleanțe familiei Toma Ioan, greu 
încercată prin pierderea celei care a fost mama

TOMA MARIA
Odihnească-se în pace.

EVIDENTIAZĂ-TE!
F

TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE!
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• Era infecție renală. Fiica actorului
Johnny Depp a avut o infecție renală 
provocată de bacteria E.Coli, care în cazul 
copiilor poate afecta grav aceste organe, 
iar medicii spun că a fost norocoasă că a 
supraviețuit.

Abba a câștigat procesul

„Casablanca", în culise
Los Angeles (MF) - O nouă biografie a 

actriței Ingrid Bergman dezvăluie detalii 
din culisele filmului devenit clasic 
„Casablanca”, realizat în 1942, în care nici 
unul dintre cei trei protagoniști nu a vrut 
inițial să joace. în biografia intitulată 
„Ingrid” autoarea Charlotte Chandler 
povestește despre o discuție pe care a avut-o 
Bergman cu Humphrey Bogart înainte de a 
începe filmările: „Ingrid și-a adus aminte că 
unicul subiect pe care îl aveau în comun 
era faptul că își doreau amândoi să scape 
de «Casablanca»”. Și Paul Henreid a obiec
tat când a fost distribuit în rolul lui Victor 
Laszlo. Actorul s-a plâns actriței Bette 
Davis, că rolul lui secundar îi va marca 
negativ cariera. Davis l-a convins apoi pe 
Henreid că lungmetrajul „Casablanca” va fi 
un pas hotărâtor în cariera sa americană. 
Cartea cuprinde interviuri cu Bergman și 
comentarii ale unor personalități.

îl susține pe
Al Gore

Berlin (MF) - Starul 
american al muzicii pop 
Madonna a declarat că 
este gata să-l susțină pe 
Al Gore, fost vicepre
ședinte al Statelor Unite, 
dacă acesta se va lansa în 
cursa pentru Casa Albă.

Controversat

Helen Mirren

■ Membrii trupei Abba 
au câștigat procesul in
tentat pentru încălcarea 
drepturilor de autor.

Stockholm (MF) - Un tribu
nal suedez le-a dat câștig de 
cauză lui Bjom Ulvaeus și Ben
ny Andersson, foști membri ai 
trupei Abba, dați în judecată 
de un scenarist pentru 
încălcarea drepturilor de autor 
asupra unui musical lansat în 
urmă cu zece ani. Ulvaeus și 
Andersson sperau să pună în 
scenă pe Broadway musicalul 
„Kristina from Duvemala”, dar 
planurile lor au fost date peste 
cap de un scenarist care a scris 
versiunea inițială a specta
colului.

Tribunalul a stabilit că 
această versiune, scrisă de 
Carl Johan Seth, nu a putut fi 
folosită de cei doi foști membri 
Abba, care au fost nevoiți să 
compună o nouă versiune a 
spectacolului și din acest motiv 
scenaristul nu are nici un 
drept asupra încasărilor rezul
tate. „Kristina fron Duvemala”,

Primul transplant de coloană

(Foto: EPA)

Cumpără 
o fermă

Londra (MF) - Postul 
britanic de televiziune 
ITV a stârnit controverse 
după ce a anunțat că va 
difuza în cadrul unui 
documentar imagini înre
gistrate de paparazzi în 
ultimele ore din viața 
prințesei Diana care nu 
au mai fost până acum 
prezentate publicului. 
ITV este acuzat că ex
ploatează moartea Dianei 
în acest nou documentar, 
despre care realizatorii 
spun că este „adevărata 
poveste” a ultimelor ore 
din viața prințesei.

Ban (MF)-Actrița 
Helen Mirai, premi
ată cu in Oscar pen
tru roii Efca- 
beta a l-a a Mari Bri
tani cin fiknj „The 
Queen", va cumpăra 
o fermă veche situată 
în regiunea Salento 
din Italia. Autoritățile 
locale din provincia 
Puglia, sudul Italiei, au 
declarat, vineri, că 
actrița este așteptată 
săptămâna viitoare 
pentru a definitiva 
actele de cumpărare a 
fermei care datează 
din secolul al 16-lea.

Beijing (MF) - Primul trans
plant de coloană vertebrală 
din lume a fost realizat cu 
succes de o echipă de medici 
chirurgi în China. Operația 
chirurgicală oferă noi spe
ranțe milioanelor de persoane 
din lume care suferă de 
dureri cronice de spate.

Cinci pacienți, cu vârste 
cuprinse între 40 și 50 de ani, 
au fost supuși unor operații 
de transplant de discuri ver
tebrale prelevate de la per
soane decedate. Transplan
turile au fost efectuate în

Bilete pentru Rolling Stones

Paul, un pui de tigru alb în vârstă de ’ 
numai patru luni, se joacă în Serengeti 
Park din Hodenhagen, Germania, cu 
femela Bianca. (Foto: epa) i

I

Au donat 100.000 de dolari
Los Angeles (MF) - Fundația înființată de 

actorii americani Angelina Jolie și Brad 
Pitt a donat 100.000 de dolari pentru con
struirea primei clinici medicale moderne 
din provincia Duk, Sudan. Clinica Lost 
Boys din Duk este proiectul sudanezului 
John Dau, director al organizației non-profit 
Direct Change’s Sudan Project. Povestea lui 
Dau a fost prezentată, de altfel, într-un do
cumentar, „God Grew Tired of Us”, pe care 
l-a produs Brad Pitt. Clinica medicală, care 
va servi peste 150.000 de oameni, este con
struită în satul de unde Dau a fugit in tim
pul războiului civil din Sudan, care a izbuc
nit la sfârșitul anilor '80.

■ Organizatorii concer
tului Rolling Stones din 
17 iulie pun în vânzare 
57.000 de bilete.

București (MF) - Organiza
torii concertului pe care tru
pa Rolling Stones îl va 
susține pe Stadionul Național 
„Lia Manoliu”, pe 17 iulie, 
pun în vânzare 57.000 de 
bilete, au anunțat, vineri, 
reprezentanții companiei 
Vodafone, sponsorul eveni
mentului, într-o conferință de 
presă. Biletele vor fi puse în 
vânzare pentru publicul larg 
pe 2 aprilie.

Clienții Vodafone vor avea 
acces la bilete în avans, între 
28 martie și 1 aprilie, ac
cesând adresa de internet 
www.ticketpoint.ro. Orice cli
ent Vodafone poate cumpăra 
cel mult patru bilete, prin 
trimiterea unui SMS gratuit 
la 1855. Categoriile de preț 
vor fi în funcție de poziția 
față de scenă: 87 de lei, 97 de 
lei, 137 de lei, 167 de lei, 197 
de lei, la care se adaugă 
biletele VIP care vor costa 797 
de lei.
în deschidere

„Rolling Stones nu și-au 
dezamăgit niciodată fanii și 
și-au invitat prietenii artiști, 
nume cunoscute în showbiz-

Bjom și Benny (Foto: epa>

unul dintre cele câteva musi- 
caluri concepute de staruri 
după ce trupa Abba s-a 
destrămat la începutul anilor 
'80, prezintă povestea unor 
emigranți suedezi în America 
secolului al 19-lea și a avut un 
imens succes la public.

Bjorn Ulvaeus mai este 
implicat într-un proces cu 
autoritățile fiscale suedeze, 
fiind acuzat că nu și-a plătit 
impozitele. Muzicianul are de 
returnat statului, potrivit 
autorităților, 12,45 de milioane 
de dolari pe anul 2006 și o 
sumă suplimentară de 16 mi
lioane de dolari pe anul 2007.

partea superioară a coloanei 
vertebrale. La cinci ani de la 
operațiile chirurgicale dis
curile transplantate continuă 
să funcționeze bine, dând 
semne minore de degenerare.

A fost pentru prima dată 
când medicii au utilizat dis
curi congelate în tratarea 
durerilor de spate provocate 
de discuri intervertebrale dis
locate. Cercetătorii aver
tizează, însă, că transplan
turile efectuate in partea infe
rioară a coloanei vertebralb 
sunt mai dificile.

Rolling Stones și-a anunțat, joi seara, datele pentru turneul euro
pean (Foto: EPA)

ul internațional, să cânte în 
deschiderea concertelor”, a 
declarat Sorina Burlacu de la 
compania Events, unul dintre 
organizatorii evenimentului.

Printre artiștii care au cân
tat în deschiderea concertelor 
din cadrul turneului „A Big
ger Bang”, se numără Black 
Eyed Peas, Alice Cooper,

Ecran de 50 de metri (Foto: epa)

Pearl Jam, The Smashing 
Pumpkins, Metallica, Joss 
Stone, Nickelback, Alanis 
Morissette și Motley Criie.

Potrivit organizatorilor, 
pentru concertul de la 
București formația va utiliza 
cea mai mare scenă folosită 
vreodată într-un turneu. Sce
na de la București va avea o 
deschidere de 62,5 metri, 
adâncime de 17,6 metri și o 
înălțime de 21 de metri. Are
na, care cântărește 200 de 
tone, necesită trei macarale 
de 80 de tone pentru a putea 
fi montată.

„Este cea mai mare pro
ducție existentă la ora actu
ală”, a precizat Sorina Bur
lacu. „Pentru realizarea aces

tei producții vom folosi cel 
puțin 300 de oameni. Vot fi 86 
de camioane de echipament. 
14 macarale care vor ridicA 
echipamentele și utilajele...”, ‘ 
a mai spus ea.
Artificii și efecte

Scena va fi dotată cu un 
ecran de 50 de metri care 
arată fiecare mișcare a for
mației, precum și montaje cu 
logo-ul oficial al turneului - 
Stones Tongue. Efecte piro
tehnice vor completa show-ul, 
care de altfel va fi deschis de 
un moment care cuprinde 
artificii și efecte generate pe 
computer, reprezentând Big 
Bang-ul.

Producția impresionantă va 
fi completată și de o scenă 
secundară care glisează dea
supra spectatorilor, ajungând 
ca o „insulă” în mijlocul sta
dionului.

Se montează scena

http://www.ticketpoint.ro

