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Condiții de ninsoare slabă.

Dimineața La prânz Seara

Cariere sub epolețiDeși armata nu mai e obligatorie, sunt tineri care caută să-și clădească o carieră sub învelișul sigur al uniformei militare. /p.S

Copii
■ Două fetițe din Uri- 
câni și-au pierdut viața, 
intoxicate cu fum, în 
urma unui incendiu.

Uricani (M.T.) - Tragedia s- a produs ieri dimineață, pe strada Trandafirilor, într-un apartament situat la etajul doi

mortial unui bloc de locuințe. Aici, trei copii locuiau împreună cu bunica lor, într-o mizerie de nedescris. Diana și Alexandra Ionescu erau verișoare. Diana avea cinci ani, iar verișoara ei doi ani și jumătate, și provin din familii dezorganizate. Pentru că sărăcia le-a determinat, probabil, pe mamele lor să fie

în incendiumai tot timpul plecate de acasă, una la muncă în Spania, iar cealaltă practică prostituția, cele două fetițe și un băiat de numai cinci luni au fost lăsați în grija bunicii. Ieri dimineață, Lucia Ionescu, bunica fetelor, a fost nevoită să plece la spitalul din localitate cu băiatul, pentru a-i fi admi

nistrat un vaccin. Femeia le-a lăsat pe fete în casă, dormind, și a plecat. La scurt timp de la plecarea acesteia, din cauza unui prelungitor supraîncălzit care alimenta un reșou, s-a produs incendiul. Fumul dens care ieșea din apartament i-a determinat pe vecini să anunțe pompierii, /p.3

lansare de 
carte

Deva (S.B.) - Scriitorul Gligor Hașa a lansat, ieri, o nouă carte. Evenimentul a avut loc la Restaurantul Ba- chus. Noul volum, intitulat „De toate pentru ftoți, de-a greața poli- ă”, cuprinde pamflete, fiarodii, fabule, cântece ale străzii, epigrame și panseuri politice. Cele mai hăzoase titluri ale volumului au fost citite ^interpretate de actori șS,: soliști. Cu același prilej a fost lansat și fâmanul „Biciul lui ^Dumnezeu”, al aceluiași W.iutor, roman premiat de Uniunea Scriitorilor.

Terenuri
r w w 
tara 
căutare
Hunedoara (T.S.) - în 
timp ce în Olanda, 
Irlanda, Belgia și Italia 
valoarea unui hectar 
de teren arabil 
depășește 14,000 de 
euro, în județ tere- - 
nurile arabile nu au 
căutare. Motivul: nu 
există terenuri coma
sate, d doar supra
fețe mia lipsite de 
interes agricol. Practic 
orice potențial inves
titor caută minimum 
50 ha în același loc. 
Cât despre prețuri, 
ele osdlează între 
2.000 și 2.500 de 
euro/hectarul. /p.5

Eșec pe Kilimanjaro
Petroșani (T.S.) - Plecat într-o expediție de 10 zile în Africa, parapantistul hunedore- an Torni Coconea a fost oprit de autoritățile tanzaniene în încercarea sa de a decola depe muntele Kilimanjaro. Totuși hunedoreanul, considerat unul dintre cei mai buni parapan- tiști din lume, a reușit un zbor cu parapanta de 160 de kilometri în parcul național din Nordul Kenyei. /p.3
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Gradul de sărăcie extremă în 
județul Hunedoara
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Zece mii de elevi-problemă
■ Din cei 10.000 de 
elevi-problemă hune- 
doreni peste 500 au fost 
exmatriculați.Deva (S.B.) - învățământul hunedorean în cifre statistice arată ca o măsea cariată după primul semestru al anului școlar 2006 - 2007: corigențe, situații neîncheiate, exmatriculări, note mici la purtare,

abandon etc. Situația spune că la nivel de județ starea de indisciplină din școli este în creștere, ceea ce poate însemna ori o exigență prea mare, ori un foarte scăzut nivel de pregătire al elevilor. în școlile hunedorene sunt înscriși 78.000 de elevi. Consultând statistica Inspectoratului Școlar Județean, se remarcă, însă, cu îngrijorare, că numărul total al elevilor exmatriculați este de

512! Dintre aceștia, un număr de 482 au fost exmatriculați pentru absențe și 30 din alte motive. Acestora li se adaugă un număr destul de mare de elevi care nu și-au încheiat situațiile la învățătură. Cu toate acestea școala hunedo- reană se aliniază la „standardele” și tendințele românești, în ansamblu, prezentând un fenomen al indisciplinei în școli foarte accentuat, /p.3
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Facilități unice
Hunedoara (M.S.) - Peste 3500 de pensionari din municipiul Hunedoara, cu vârsta de peste 65 de ani, au beneficiat, de la începutul anului, de abonamente gratuite pen- ! tru transportul în comun 

I pe raza orașului. Noile abonamente au forma 
i unor cârduri din plastic, unice în județ, /p.3

Țeapă de trei miliarde
■ Doi hunedoreni au 
„dat un tun" de câteva 
miliarde de lei unor soci
etăți comerciale.

Petroșani (T.S.) - Polițiștii Biroului de Investigarea Fraudelor din Petroșani au finalizat cercetările într-un dosar economic cu un prejudiciu de peste 300.000 RON. Ofițerii au stabilit că Florin B., din Petroșani, a cesionat părțile sociale ale unei societăți din Petroșani lui Con

stantin D., din Râmnicu Vâlcea, predându-i, pe lângă actele societății, și un carnet cu file CEC în alb. Ulterior, cei doi învinuiți în complicitate cu un al treilea, Robert L., din Petroșani, au achiziționat bunuri de la 13 societăți comerciale pe care le-au plătit cu file CEC fără disponibil în cont, firma pe care o reprezentau fiind în interdicție bancară. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Județean Hunedoara. i

1

Oscar 2007.Duminică noaptea vom afla câștigătorii. Printre amănuntele picante ale competiției se regăsește acela că actorul Peter O'Toole a fost nominalizat a opta oară.
(Foto: EPA)
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PE SCDBT
a • » a » » a > A * » t ii i » » t i i'ii i i i i• Delegație O delegație a Pentagonului va sosi la Kiev în următoarele două săptămâni, pentru discuții despre amplasarea scutului american antirachetă în Polonia, stat vecin cu Ucraina, și în Cehia, a anunțat ieri ministrul ucrainean al Apărării, citat de AFP.

Premierul Tăriceanu se scuza

DecențăVilnius (MF) - Președintele Lituaniei, Val- das Adamkus, s-a pronunțat împotriva retragerii forțelor lituaniene din Irak fără consultarea prealabilă a alia- ților, contrazicându-1 astfel pe ministrul Apărării, relatează AFP. „Trebuie să ne comportăm decent”, a adăugat președintele.
ScutireBucurești (MF) - PLD va depune un proiect de lege privind scutirea de la taxe de primă înmatriculare pentru persoanele care, înainte de 1989, au depus bani la CEC pentru achiziționarea unui autoturismDacia, a anunțat vicepreședintele PLD Gheorghe Flutur. Potrivit lui Flutur, un număr de a- proximativ 37.000 de persoane au fost prejudiciate pentru că nu și-au primit autoturismul pentru care depuseseră bani.

Vizită in Japonia
(Foto: EPA) Ș

■ Premierul Tăriceanu 
și-a cerut scuze față de 
românii care au urmărit 
dezbaterile cu președintele.

Tokyo (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu și-a cerut scuze, în nume personal, față de telespectatorii postului public TV pentru „spectacolul jenant” oferit, marți seara, în dialogul cu președintele Traian Băsescu, avertizând însă că perioada în care a acceptat atacurile șefului statului a trecut. „A trecut perioada când am acceptat atacuri din partea președintelui, crezând că, nerăs- punzând, fac bine că nu inflamez anumite subiecte. Am constatat, din păcate, că pre-

ședintele continuă cu această practică și am dat o replică, însă în același timp spun clar că îmi dau seama că am oferit un spectacol jenant telespectatorilor postului public de televiziune și, pentru acest lucru, eu personal mă simt obligat să-mi cer scuze. Cred că un prim-ministru al României - vorbesc cel puțin în numele meu și îi las pe ceilalți să judece în legătură cu celelalte persoane - trebuia să aibă o altă conduită”, a spus Tăriceanu. El a răspuns astfel unei întrebări a presei privind dialogul cu președintele Băsescu de la TVR, adresată într-o conferință de presă organizată, vineri, în Japonia, unde premierul se află în vizită oficială. Premierul Călin Popescu Tăriceanu și-a cerut scuze pentru co 
flictul dintre Palate (Foto: epSprijin

Tokyo (MF) - Pre- i
mierul Călin Popescu i
Tăriceanu a solicitat i
sprijinul autorităților I
nipone pentru ca i
România să devină :
membru al Organi- I
zației pentru Coope- I
rare și Dezvoltare i
Economică (OECD), i
arătând că oficialii de 
la București vor i
susține, la rândul lor, i
Japonia pentru stătu- ; 
tul de membru per- i
manent al ONU. î
Premierul l-a infor- ;
mat, joi, pe omo- i
logul său nipon, i
Shinzo Abe, că Exe- i
cutivul de la Bucu- ;
rești a decis sa spri- i
jine și candidatura i
Japoniei ca membru i
nepermanent în Con
siliul de Securitate al i
ONtX'pbntnj mah- '- f-
datul 2009-2011. iGheorghe Flutur (Foto: epaj

Manifestare. în timpul uneimanifestări de la Kabul, în jur de 30 de mii de afgani au protestat, purtând afișe cu liderul Abdul Rabb Rasoul Sayyaf.
(Foto: EPA)^/

Renunț la atacurile mediatice
Cluj-Napoca (MF) - Vicepreședintele PNL Norica Nicolai a acuzat-o pe Monica Maco- vei că „nu a făcut mare lucru în reforma din Justiție” și a apreciat că o soluție pentru îmbunătățirea relațiilor cu Parlamentul ar fi ca aceasta să își ceară scuze unor parlamentari, transmite corespondentul MEJDI- AFAX. „Dna Macovei trebuie să vină în grupurile politice și să avem o discuție, să renunțe la atacurile mediatice și la conceptul de ONG-uri care o aplaudă. Acest haos se datorează unui ministru care vine cu modificări la Codul de Procedură Penală de șapte ori în Parlament, iar acest lucru înseamnă că avem un ministru care habar n-are cum arată un Cod de Procedură Penală”, a declarat Norica Nicolai, ieri, într-o conferință de presă.

Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Dec emboe, nr 37 .A

Nt ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit ai Tirajelor.

Regulament UE în română
București (MF) - Versiunile finale, în română și bulgară, ale Regulamentelor UE au fost publicate de Oficiul pentru Publicații Oficiale Comunităților Europene, atât în versiunea tipărită, cât și sub formă de DVD, informează Comisia Europeană. Regulamentele, denumite și legislație se

cundară, fac parte din aquis-ul comunitar și se pun în practică fără a fi preluate în legislația națională a statelor membre UE, având caracter obligatoriu. Procesul de traducere a fost gestionat în cadrul unităților de coordonare naționale existente în noile state membre, informează CE.

Modificare impusă
București (MF) - Comisarul european pentru taxe și uniune vamală Laszlo Kovacs a declarat că România trebuie să-și modifice legislația privind taxa de primă înmatriculare auto, având la dispoziție maximum șase luni pentru a face acest lucru, informează site-ul EurActiv. în opinia lui Kovacs, actuala taxă are trei probleme majore: este discriminatorie, nu

face bine corelarea întj vechimea mașinii și gradul < poluare și nu acoperă dec: o perioadă limitată din dur ta de viață a unui automob: Comisarul european, aflat București, a amintit și exer piui Ungariei, care a pierdi procesul intentat la Curte Europeană de Justiție și j fost nevoită să returne: taxele percepute, informea: EurActiv.
Alternative pentru energie
■ Președintele Băsescu 
și consilierul european 
Piebalgs au dezbătut 
problema energiei.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu l-a primit, ieri, la Cotroceni, pe comisarul european pe probleme de energie, Andris Piebalgs, cei doi apreciind că identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu energie constituie o temă ce trebuie atent analizată la nivelul UE, informează Președinția.

Vizita oficialului european se înscrie in cadrul dialogului pe care Comisia Europeană îl are cu statele mem
bre ale UE pe subiecte de 
actualitate pe agenda euro
peană, in contextul în care energia este unul din punctele cele mai importante de dezbatere la Consiliul European de primăvară, din 8-9 martie. în cadrul discuțiilor, Băsescu a afirmat susținerea fără rezerve pe care România o acordă CE în încercarea de a realiza o abordare unitară la niveluljântregii Uniuni în

domeniul energetic. Conform sursei citate, comisarul Piebalgs i-a mulțumit șefului statului pentru acest sprijin. Președinția menționează că cei doi oficiali au căzut de acord că identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu energie este o temă ce trebuie atent analizată la nivelul Uniunii. în context, președintele Băsescu a evidențiat importanța diversificării rutelor de aprovizionare cu energie, menționând proiectele Nabucco și Constanța- Trieste. Comisarul european Andr 
Piebalgs (Foto: EP

Chișinăul vrea autonomie
Chișinău (MF) - Chișinăul continuă să pledeze pentru o autonomie largă, cu garanții internaționale, pentru reglementarea conflictului trans- nistrean, a declarat ministrul moldovean al Reintegrării, Vasile Șova, într-un interviu acordat joi postului de radio Europa Liberă, citat de BASA-press. Șova a precizat că regimul de la Tiraspol nu a fost singurul care a refuzat invitația la ultima rundă de negocieri în format 5+2, programată să se desfășoare săptămâna trecută, ci o poziție

similară a fost abordată și de reprezentantul Rusiei la discuții. „Nu putem confirma (invitația) printr-un document” a anunțat reprezentantul Rusiei, explicând că nu poate participa la ședințele din 15 și 16 februarie.întrebat în legătură cu data și condițiile în care ar putea fi reluate negocierile, ministrul moldovean al Reintegrării a anunțat că în intervalul de timp imediat următor ar putea fi convocată o nouă întâlnire pe parcursul lunii martie.

Reprezentanții a 46 de țări au decis interzicerea bombelor cu frag
mentare (Foto: EPA)
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Moțiune anti Hărdău
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București (MF) ■ PRM și PSD vor depune la Senat o moțiune simplă pe tema dezastrului din învățământ, a anunțat, ieri, președintele PRM Comeliu Vădim Tudor, precizând că a discutat, în acest sens, cu liderul PSD Mircea Geoană. Vădim Tudor a spus că a primit, vineri dimineața, un telefon de la Geoană în care s-a abordat subiectul depunerii acestei moțiuni. Potrivit lui C. V. Tudor, pe textul aces

tei moțiuni privind învățământul vor lucra, din partea PRM, senatorii Mihai Ungheanu și Gheorghe Funar. Vădim Tudor a mai spus că PRM va merge până la capăt cu suspendarea lui Traian Băsescu din funcția de președinte al țării, primul pas fiind suspendarea acestuia în Parlament și instalarea la Palatul Cotroceni, ca președinte interimar, a președintelui Senatului, Nicolae Văcăroiu.
împotriva

Oslo (MF) - Un număr de 46 de țări, dintre cele 49 care participă la conferința de la Oslo, s-au declarat, ieri, de acord cu interzicerea bombelor cu fragmentare începând din 2008, au afirmat surse din cadrul conferinței, citate de AFP. Norvegia, care a avut inițiativa organizării acestei conferințe, a prezentat, joi seară și vineri dimineață, schița unei propuneri care reafirmă angajamentul „semnării până în 2008 a unui do-

bombelorcument internațional ce pr vede interzicerea utilizări producerii, transferării și st cării bombelor cu fragmei tare, care provoacă pagul inacceptabile populației civ le”. Guvernul norvegian apreciat că ultima conferii ță referitoare la Convenț: ONU privind armele clasic (CCAC), care s-a desfășurat J Geneva, în noiembrie 2006, fost un eșec. Printre cele tn țări care nu au semnat aco dul se numără și România.
Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștale 

la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
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• Permise suspendate. în urma acțiunilor și controalelor realizate ieri de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Hunedoara, au fost aplicate 122 amenzi la legea circulației. Dintre acestea, 15 la regimul de viteză, fiind ridicate, în vederea suspendării, 10 permise de conducere. (T.S.)
Mașini distruse

Petrila (T.S.) - După ce a consumat băuturi alcoolice intr-un bar din Petrila, Ion N., de 38 de ani, din Lupeni, a distrus șase mașini aflate ¿într-o parcare. Este vor- |>a de autoturismele aparținând lui Velescu 
B.. Iosif S., de 38 de ani, Ernest S., de 33 de ani, Ștefan M., de 46 de ani, Dorin I., de 45 de ani și Gabriel M., de 38 de ani, toți din Petrila, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 4.050 RON. Poliția din Petrila efectuează cercetări, Ion N. fiind acuzat de distrugere de bunuri.

fr

Expoziție de 
picturăDeva (S.B.) - O invitație la poezie, în misterul culorilor este lansată de jurist Maria Mareș-Mohonea tuturor devenilor sensibili la frumos. Este vorba despre expoziția personală de pictură „Aripi de lumini”, ce va fi vernisată, joi, 1 martie, ora jl7.00, în sala festivă a FCercului Militar Deva (Piața Unirii, nr.l). Expoziția prezentată de Mărțișor cuprinde 35 de lucrări, o parte dintre cele mai dragi poetei- pictoriță.
Pieton rănit grav și trei 
mașini avariate

Lupeni (M.T.) - Un pieton a fost grav rănit ieri dimineață, într-un accident de circulație produs în apropierea E.M. Lupeni. Polițiștii au stabilit că șoferul unei Dacii, Cosmin H., din Lupeni, din cauza vitezei excesive, a pierdut controlul volanului, a pătruns pe contrasens și a lovit trei autovehicule staționate în afara părții carosabile. De asemenea, l-a surprins și accidentat pe Gheorghe D., de 75 de ani, din Lupeni, care a rămas internat la Spitalul Municipal Lupeni, în stare gravă. Conducătorul auto a fost testat alcoolscop, rezultatul fiind 0,00 mg/1 alcool pur în aerul expirat.
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează □ întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

Vot prin 
SMS

că Deva are nevoie de șapte 
bazine de înot?

întrebarea săptămânii: Considerați

Trimite SMS conținând cuvântul

• cuvÄHßt.
Vot prin 

SMS

L3
DA la numărul 0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate 
și scurte comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nume.

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

Trei ore în moarte clinică

Cârd de călătorie

Cârduri 
unice
Hunedoara (M.S.) -
Sistemul de abona
mente practicat în 
municipiul Hune
doara este unic în 
județ prin faptul că 
persoanele primesc 
cârduri din plastic, 
individualizate prin 
fotografie digitală, 
coduri de bare și 
date de identificare 
emise electronic. Câr
durile abonament se 
aseamănă cu un per
mis auto, dar sunt 
de culoare albastră. 
Ele se eliberează o 
dată pe lună și au 
înscris traseul local 
pe care sunt valabile. 
Municipalitatea oferă 
o subvenție de 50% 
din costul abona
mentului pentru ele
vi, studenți și per
soane cu vârsta între 
55 și 65 de ani. Pen
sionarii de peste 65 
de ani beneficiază de 
transport gratuit, 
Solidtanții acestor 
facilități trebuie să se 
adreseze firmei de 
transport local cu o 
cerere și documente 
necesare pentru sub
venționarea abona
mentului.

■ După trei ore în care 
medicii au încercat să 
le readucă la viață, cele 
două fetițe au murit.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@informmedia.ro

Uricani - Ajunși la fața locului, paramedicii le-au preluat pe fetițe și le-au transportat de urgență la Spitalul din Lupeni, la secția de Anestezie - Terapie Intensivă (ATI), unde medicii au încercat mai bine de trei ore să le readucă la viață. Din nefericire, în jurul orei 15.00 fetele au decedat.Când s-a întors de la spital, bunica celor două fetițe a rămas înmărmurită la auzul veștii. Mai bine de două ore oamenii legii nu au reușit să scoată nici un cuvânt de la aceasta.
Opriți de poliție să sară 
de pe Acoperișul Africii
■ Hunedoreanul Torni 
Coconea a ratat deco
larea cu parapanta de 
pe Kilimanjaro.

Tiberiu Stroia
ti beri u ^tr oîa@ i nf ornun edi a. ro

Petroșani - Apreciat ca fiind unul dintre cei mai buni parapantiști din lume, hunedoreanul Torni Coconea a

Torni Coconea pe Vârful Kilimanjaro (Foto: cl)

Aproape două mii de 
note la purtare sub șapte
■ Regulamentul școlar 
nu e respectat sau nu 
este cunoscut de elevii 
care devin „problemă".

Deva (S.B.) - Starea disciplinară a elevilor din toate școlile hunedorene arată că aproape doi elevi din 100 sunt certați cu regulamentul școlar, având note scăzute la purtare până la 7 și sub 7. Statisticile arată că, după primul semestru al acestui an școlar, un număr de 7091 de elevi au scăzută nota la purtare între 9,99 - 7 și 1917 elevi sub 7. Elevii eliminați pentru absențe totalizează un număr de 93 de elevi, iar cei eliminați din alte motive sunt

Locul unde s-a produs tragedia Bunica fetelor în Stare de ȘOC (Foto: Gazeta Văii Jiului)„Femeia a fost șocată la auzul veștii. Este groaznic ce s-a întâmplat. Cele două fetițe proveneau din familii dezorganizate și se aflau în grija bunicii. în continuare vom efectua cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia”, a declarat șeful Poliției 

efectuat o expediție în Africa alături de colegul său Daniel Pisică, scopul acesteia fiind un salt cu parapanta de pe vârful muntelui Kilimanjaro. Din nefericire, expediția celor doi parapantiști, care s-a desfășurat în perioada 29 ianuarie - 7 februarie, nu a fost finalizată. „Am avut ghinion. Autoritățile tanzaniene nu ne- au permis să sărim de pe vârful muntelui. Am încercat să 

în număr de 30. Celor exmatriculați, cu nota scăzută la purtare sau eliminați li se adaugă un număr de 1525 elevi cu abateri disciplinare. Măsurile de prevenire a fenomenului de indisciplină în unitățile de învățământ prevăd: monitorizarea elevilor „problemă” și luarea legăturii cu familiile acestora; colaborarea cu partenerii educaționali; consilierea și orientarea individuală sau de grup și implicarea Consiliului Elevilor. Problemele care duc la indisciplină în școli sunt, de cele mai multe ori, generate de dorința copiilor de a fi independenți, de a fi vedete în școală, deci de a ieși în evidență.

Uricani, subcomisar Gheorghe Mocanu.
Cauza incendiuluiîn urma verificărilor, specialiști din cadrul pompierilor au stabilit că incendiul ă izbucnit de la instalația electrică. Mai exact, incendiul a fost provocat de un prelungi- 

Alături de un "șerpaș" african (Foto: cl)le oferim bani celor care supraveghează muntele, dar au refuzat. Săriturile cu parapanta sunt interzise după ce, în urmă cu cinci ani, a avut loc un accident mortal. Astfel am fost nevoiți să coborâm de pe Kilimanjaro fără a face acest salt”, a declarat Torni Coconea.
Parapanta confiscatăDe altfel, expediția celor doi parapantiști nu a fost lipsită de incidente. Daniel Pi- 

1 mărțișor pentru tine!

Este un gest aparte când o femeie primește într-o zi specială din 
an, de 1 Martie, o frumoasă atenție, sub formă de mărțișor. Dacă 
aveți pe cineva drag căreia vreți să-i împărtășiți un gând frumos 
sau o felicitare, Cuvântul Liber și www.huon.ro vă oferă 
această posibilitate!
Dedicațiile și felicitările pot fi trimise până în 28 februarie, ora 
12:00, la redacția Cuvântul Liber din Deva, B-dul 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro
Cuvântul Liber și www.huon.ro vă vor ajuta pe 1 Martie, printr-o 
pagină specială, dedicată primei zile de primăvară, să ajungeți cât 
se poate de plăcut, la sufletele dragelor voastre.
Haideți să ne bucurăm împreună de frumusețile primăverii!

tor supraîncălzit, de calitate îndoielnică, pe care Lucia, bunica fetelor îl achiziționase de la „magazinele” unde orice produs poate fi cumpărat cu 40 de mii. în urma incendiului, instalația electrică a fost distrusă în totalitate, iar pagubele materiale au fost estimate la cinci mii de lei.

sică a rămas fără parapantă în urma unui control efectuat de poliția kenyană. „Lui Daniel i-au confiscat parapanta, iar eu am avut timp să o ascund mai bine în rucsac. A recuperat-o la coborâre și am reușit să efectuăm o serie de salturi în nordul Kenyei în parcul Kift Valley. Eu am reușit un zbor de 160 de kilometri, iar colegul meu Daniel unul de 80 de kilometri”, spune hunedoreanul Torni Coconea.

IndKdpSna in scoli se sancționează (Foto: CL)

mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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1463 - S-a născut scriitorul Giovanni Pico della 
Mirándola (foto).______________________________________
1582 - Papa Grigore al Xlll-lea a introdus o reformă 

a calendarului („calendarul gre
gorian "),________________________
1870 - S-a inaugurat Monetaria 
Statului; primele monede de aur 
și argint îl reprezintă pe domni- 
torui Carol I.___________________ _
1909 - Prima prezentare în pu- 
falie a unui film color - Brighton,

1942 - Are loc inaugurarea postului de radio „Vocea 
Americii". __  ___________________________________
1960 - A început procesul intentat „pentru crimă de 
uneltire centra ordinii sociale" unor intelectuali 
acuzați că au citit și răspândit operele lui Mircea EI1- 
ade, așa-num tul lot Noica-Pillat.
2002 - Chuck Jones, desenatorul care l-a creat pe 
Bugs Bunny a încetat din viață, la vârsta de 89 de 
ani.

Condiții de ninsoare slabă (dimineață).Maxima va fi de 1°C, iar minima de -7°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer parțial noros. Maxima va fi de 3°C, iar minima de -7°C.Luni. Cer preponderent noros. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa -3°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox
Sâmbăta Colivei. întâia și a doua aflare a capului Sf. 
loan Botezătorul.

Calendar Romano-Catolic______  __________ .
Sf. Sergiu, călug. m.

Calendar Greco-Catolic ____
Prima și a doua găsire â capului s loan Botezătorul. 
Amintirea minunii ce s-a făcut pentru colivă de s 
Teodor Tiron. Pomenirea morților.

ÎNTRERUPERI apă, gaz, curent

Energie electrică ____________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Luni, 26.02.2007, energia electrică va fi întreruptă, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: ! 

8.00-14.00 în Hunedoara, str. Trandafirilor, bl. 16, sc.A, . 
B, C, D, str. Mureșului, bl. C42, sc. A, B, C, D; în Hațeg, 
str. Tudor Vladimirescu, bl. 13.
8.30-15.00 în Deva, str. M. Fmmescu, bl.B, sc.E.

Gaz _________ __________________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă. •

Apă _____________________________________ ___
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Salată de conopidă
Ingrediente: 1 kg conopidă, 75 ml ulei, 50 ml oțet, sare.
Mod de preparare: Conopida se curăță, se spală, se ține circa 30 minute în apă cu 1/2 din cantitatea de oțet și sare, după care se clătește bine. Apoi se pune la fiert în apă cu sare, după care se răcește și se rupe buchețele. în castronul de preparare se așază conopida, se adaugă uleiul și oțetul rămas, sarea. Conopida se amestecă cu celelalte componente și se servește în salatiere sau pe farfuria de servire.

(Foto: arhivaiPoftă bună!
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INTEGRARIA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9-28 februarie, Cuvântul Liber vrea 
să-i demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate intégramele apărute în această 
perioadă, realizeazâ o colecție și trimite-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 8 
martie.
Extragerea va avea loc în 9 martie, iar numele 
câștigătorului va fi pubbcat In erfiția dm 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.

50 ROM Al CÂȘTIGAT!
f-™— —————
; Nume...............................................
! Prenume.......................................i
; Adresa...........................................
' ......................... Tel...........................
i
; Localitatea...................................
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? !

DĂ □ NU □

I

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.

6:00 Leii albi șl problemele 
negre (animație, SUA 
2003)

4?
o

Berbec

încercați să nu vă asumați riscuri! Nervozitatea vă poate 
crea mari probleme. Evitați să conduceți mașina! Sunteți 
predispus la accidente periculoase.

Taur

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

Gemeni

Din cauza stresului, sunteți predispus la probleme de 
sănătate sau chiar accidente, aveți mare grijă cu sănătatea 
și la alimentație.

Rac

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

Leu

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

Fecioară

Dimineață sunteți obosit și nervos, după un drum lung. 
Ar fi bine să vă stăpâniți și să evitați discuțiile în contra
dictoriu pentru că riscați să declanșați un conflict.

Balanță

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

Scorpion

Oboseala acumulată vă face să fiți foarte agitat. Ar trebui 
TRni să vă odihniți mai mult. Fiți foarte prudent, pentru că există 

riscul să fiți implicat într-un accident.

Săgetător

A. Dimineață plecați într-o călătorie foarte importantă, din 
care este posibil să vă întoarceți cu o mare sumă de bani. 
Vi se propune să vă asociați într-o afacere.

Capricorn

începeți ziua foarte agitat, alergând după un împrumut 
urgent. Păstrați-vă calmul, pentru că sunteți predispus la 
accidente cerebrale sau infarct.

Vărsător

Vă simțiți excelent, sunteți relaxat și nimic nu vă poate 

agitată din cauza unor probleme.
| tulbura. Mai mult, reușiți să calmați o persoană foarte

Pești

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

C
I

1

I

f.

' ' - ■ ■

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:00 Fascinația zborului 
(doc. Australia).

7:30 Legenda lui Lobo (ep.
01, aventuri, SUA 

1962)
8:00 La Zoo (doc. Aus

tralia)
8:10 Desene animate
9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 

și Brtsy misiune pen
tru copii

9:30 Joaca de-a poveștile 
10:00 Arca lui Noe. Emisiune 

dedicată iubitorilor de 
animale

10:35 Pericole în natură (ep.
O 2, doc. Australia)

11:30 Cinemaniadl
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
12:35 O vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

H Meteo
14:20 Aprilie fermecat 

(dramă, Anglia, 1992)
16:00 Vile și palate celebre 

[>] (doc. Italia)
16:35 Parteneri de week-end 
17:05 La politie sau la 

mănăstire (s, comedie, 
Franța, 2005)

18:00 Teleenadopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Agenda
g-(comedie, SUA 1990).
* Cu: James Belushi, 

Charies Grodin, Anne 
De Salvo, Hector Eli- 
zondo. R.: Arthur Hiller

2235 Profesioniștii
23:05 Operațiunea Delta

H Forte 4 (thriller, SUA 
2001). Cu: Greg 
Collins, Joe Lara, Iustin 
Williams. R.: Mark 
Roper

0:45 Fasdna|ia zhoruhi (r) 
1:15 La poliție sau la 
Qmănăstie (s, 0

2.05 Parteneri de week- 
end (reluare)

235 JunaM TVR (i). 
Meteo. Spart

325 Vie și pătate afetae 
(reluare)

O ° taMtata»
520 O vedeta...

(reiuan)
MDTikatafțtag

7:00 Road Runner - cea 
mai rapidă pasăre 
(desene animate)

7:30 Fetițele Powerpuff 
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

10:15 Doi biărba]i și 
S jumătate (s, r) 

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

Champions League 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Aventura prieteniei 

»»(aventuri, SUA, 1995).
Cu: Mimi Rogers

1500 Omul cu masca de fier 
o (aventuri, Marea Bri- 
' tanie/SUA 1977) 

17:15 Mesaje de dincolo (s, 
—SUA 2005). Cu: Jen- 
“nifer Love Hewitt, 

Aisha Tyler, David 
Conrad

18:15 Stilul Dana Cuzino 
18:50 Știrile sportive / 
1930 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Visul împăratului
‘- ’(acțiune/aventuri, Chi- 

na/Hong Kong, 2005). 
In distribuție: 
Jackie Chan, 
Hee-Seon Kim, 
Tony Leung Ka Fai, 
Ken Lo.
Regia: 
Stanley Tong

2330 Bandiți!
H(comedie/crimă, SUA 

2001).
In distribuție: 
Bruce Willis, Billy Bob 
Thornton, Cate 
Blanchett R.: Barry 
Levinson

130 AcdIo into aerai este 
□ mereu abastm (oome- 

de, SUA 1980). Cu: 
Peter Boyle, Bill Mur
ray, Rene Aiherjonots, 
Bnno Kiby 

MStMtatafcatad
r)

»StaOMQtevH

630 Caramuru (film, r)
830 In gura presei, cu 

Mircea Badea
930 Casa de piatră 

10.-00 Roata de rezervă 
1030 Comedia animalelor 

(s)
1130 Desene animate: 

Animax: Căpitanul 
Scariet Aventurile lui 
JaddeChan

1230 Desene animate: Jetix: 
Copiii de la 402; 
Familia Tofi

1330 Știri 
13:15 Felida 
1400 Stăpânul domeniului 

O (aventuri, SUA 1965).
Cu: Charlton Heston, 
Richard Boone, Rose- 
mary Forsyth, Maurice 
Evans, James Farenti- 
no. R.: Franklin J. 
Schaffner 

1630 Strălucire (dramă 
_ muzicală, SUA 2001). 
u Cu: Mariah Carey, Da 

Braț, Tia Texada, Max 
Beesley. R.: Vondie 
Curtis-Hall

18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport 

Meteo

2030 Fotbal
2230 Impostorul (SF, SUA,
H 2002). Cu: Gary Sinise, 

Madeleine Stowe, Vin- 
cent D'Onofrio, Mekin 
Phifer. Regia: Gary 
Fleder 
în viitor, nu totul este 
ceea ce pare a fi. 
Suntem in 2079 și 
lumea se luptă cu 
extratereștni de mai 
bine de zece ani.
Oameni de știință, pre
cum Spencer Olnam, 
au creat arme care 
mai de care mai 
sofisticate.

030 Putere de foc (partea 
n a lll-a) (SF, SUA 

2002). Cuc Marouer 
Moreai * 
McDowel. Derviș 
Hopper, Dmy Nuca. 
Rj Robert Iscove

130 Cam

ä

1

8:00 încurcăturile lui Zack (s) 
830 Megatehnicus 900 D'ale 
Iu' Mitică (r) 1000 Natură și 
aventură (r) 1030 Campi- iubirea mea (s) 17:30 Poveștiri 
onatul de comedie (r) 11OO adevărate 18:30 Betty cea 
Proiect IT 1130 Jobbing (r) urâtă (s). Cu: Ana Maria Oroz- 
12:00 Lumea azi 12:30 Atlas co, Jorge Enrique Abello 1930 
13:00 Arena leilor (r) 14:10 Rebelde (s). Cu: Anahi, Ninel 
Orgolii (s) 16:00 Bazar (r) 
1630 De la carte la film (doc.) 
17:00 Via sacra 18:00 Mira
cole (s) 19:00 Celebrități 19:10 
Europa altfel 1930 Rugby: 
Irlanda - Anglia, meci din 
Turneul celor șase națiuni. 
Transmisiune directă 21:15 
Ora de știri 22:10 Piscina 
(thriller, Franța/Marea Bri- 
tanie, 2003). Cu: Charlotte 
Rampling, Ludivine Sagnier.
R.: Francois Ozon 2400 Trans
fer (r) 030 Home made.ro (r) 
1:00 Muzică la maxim 2:00 
Orgolii (s, r)

11:00 Celebritate (s) 13:30 
Muzica de acasă 14:30 Iubire 
ca în filme (r) 15:30 Daria,

Conde, Dulce Maria, Alfonso 
Herrera 2030 Afurisitul de 
telefon (comedie, SUA, 2000). 
Cu: Meg Ryan 2230 0 lume 
a fiarelor (s) 030 Poveștiri 
adevărate (r) 130 Daria, 
iubirea mea (r) 3:15 Extrava
ganta Anastasia (s) 4:00 Amy, 
fetița cu ghiozdanul albastru 
(s)

s ' I Í îsj
II®

800 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dan Dare (serial animație) 
1000 Dragul nostru Chărly (s) 
11 £0 www.rebeli.70 (s) 1130 
Agenția de turism 12:00 
Gnem, set și meci (s) 13:00 
Tibanu' 1330 Pet Zone 1400 
Nebunia de la miezul nopții 
(comedie, SUA 1980) 16:00 
Aniversarea (comedie, SUA, 
1999) 18:00 Unhappily Ever 
After (s) 18:30 Știri 20:00 
Baronii (s) 20:30 Lecția de
anatomie (dramă, SUA 1989) 
2230 Titus Andronicus (dramă, 
SUA-ltalia, 1999)

730 Desene animate 8:00 
Copiii de la 402 9:00 Hugo - 
dai show iteractiv în direct 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
1230 Umor... din greșeală - 
funny home video 1300 Sport, 
dietă și o vedetă 13:30 Inter 
viurile Crisl ii Jopescu 1430 
S.O.S. Salvați-mi casa (r) 1530 
Camera de s 15140 Nuntă in 
48 de ore (r) 17:00 Viceversa 
(r) 1800 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20riD0 Megastar - live 2400 
Instinct primar (polițist, SUA, 
1992). 2:00 Iubire de vânzare 
(comedie, SUA, 2000) 3:30 
Sunset Beach (s)

835 Totul pentru bani (come
die, Franța, 2004) 
10:10 Călătoria (aventuri, 
SUA, 1993) 1135 Cina copii 
și Arătarea (aventuri, Marea 
Britanie, 2004) 13:05 Probe 
murdare (comedie, SUA, 2005) 
1430 Premiul AFI - Sean Con
nery 16:00 Steve Zissou: Cel 
mai tare de pe mare (comedie, 
SUA, 2004) 18:00 Jurnalul 
(romantic, SUA, 2004) 20:00 
Echipa Sfarmă-Tot (comedie, 
SUA, 2005) 21:55 C.RAZ.Y. 
(dramă, Canada, 2005)

*■ - ■■ i 
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645 Ziarul realității 7:00 Bună 
dimineața, România! 10:00 
Realitatea de la 10:00 10:45 
Ziarul realității 11:10 Tănase 
și Dinescu (r) 1320 Capital TV 
14:00 Realitatea de la 14:00 
15:00 Realitatea de la 15:00 
15:20 Fabrica 16:00 Realitatea 
de la 16:00 1630 3x3 17:00 
Realitatea de la 17:00 1735 3 
x 3 19:00 Realitatea de la 
19:00 20:10 Eurosceptici, cu 
Adrian Ursu 22:05 Expediții 
2230 Părerea mea 23:15 Jur
nal de mare audiență <

930 Taz-Mania (r) 10:15 
Descoperă România (s) 10:45 
Terapie intensivă (r) 12:00 
Inamicul din adâncuri (film, r) 
14:15 Viața lângă Fran (r) 
1445 Dispăruți fără urmă (r) 
1545 Verdict: Crimă! (s) 
1645 Croaziera (dramă, 
România, 1981) 1930 Drumul 

. spre casă (ep. 13-14, comedie,
SUA 2003) 2030 Entertain- 
ment News 2020 Monk (s) 
2130 Viața lângă Fran (s) 
2230 Gnd seri (dramă. Risia, 
1979)

730 Calendar ecumenic 730 
Dreptul la sănătate (r) 8:00 
Jurnal european (r) 9:05 Top 
Fan X (r) 10:00 La limită. 
Autoshow 1030 Documentar 
11:30 Campionatul național 
de fotbal în sală 13:00 Fan X 
14:00 Destinații la cheie. 
Călătorii în străinătate cu 
Theea 1430 Pasul Fortunei (r) 
1630 Esentze 1730 High Life 
(r) 18:00 Briefing - știrile 
săptămânii 1930 Balul de 
sâmbătă seara (comedie. 
România, 1967) 2130 Um
brele soarelui (dramă. Româ
nia, 1988) 22:15 Directei pat 
2245 Trend vieți (r) (bC Le
gea afacerior Ir)

830 Gigantul aerului. Airbus 
A380: Construirea Airbus-ului 
- Partea 3 9:00 Mașini pe 
alese. Mazda MX5 10:00 
Curse. La comandă 11:00 
Motociclete americane. Hai, 
tati I? Partea 1 12:00 Depen- 
denți de cascadorii 1330 
Curse și fiare vechi 1430 
Gigantul aerului 1530 
Vânătorii de mituri 1630 
Bărbații în alb 1730 Cum se 
fabrică 19:00 Automobile 
americane recondiționate. 
Alumitub ? Partea 3 2030 Tu 
alegi azi! 2330 Povești me
dicale 2430 La un pas de 
moarte 130 Fenomene stranii

made.ro
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Deva - Portalul Uniunii Europene are acum și o 
variantă in limba română. Aici se pot găsi informații 
jtite despre instituțiile comunitare, documentele 
necesare pentru călătorii și detalii legate de legislația 
europeană
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1 euro 3,3771 lei
1 dolar american 2,5750 lei
1 gram aur 56,0759 lei

y

Dispecerat apă rece 227087 j
Dispecerat apă caldă 212225 1

Dispecerat Electrica 929 1

i Dispecerat gaz 227091 !

Informații CFR 212725 1

Urgențe 112 È
Pompieri 981 t
Jandarmerie 956 I

Poliție 955 *

O.J.P.C. HD 214971: B

Deranjamente lift 235090 I
Direcția Sanitar-Veter. 221145 (

Hunedorenii isi caută serviciu5

FARMACII DE SERVICIU 

■ Pentru un job, hune
dorenii s-au înghesuit 
la oficiile de ocuparea 
forței de muncă.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.ro

CăLIN BicăZAN

Hunedoara - Dintre toate orașele județene în care s-a desfășurat, ieri, bursa locurilor de muncă, în municipiul Hunedoara cetățenii aflați în căutarea unui loc de muncă au avut puse la dispoziție 746 de locuri de muncă vacante. De la tineri la persoane în vârstă, hunedorenii s-au prezentat în număr mare la Oficiul pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara pentru a-și depune dosarele în speranța găsirii unui job. „Am 52 de ani și până la pensie trebuie să mai găsesc un serviciu, dar e foarte greu pentru că patronii nu sunt

Marian Piele Petrache Mocanu (Foto: cl)prea bucuroși să angajeze persoane în vârstă. Caut un post de muncitor necalificat. Am lucrat timp de șase luni într-un magazin din Hunedoara, dar după ce am plecat de acolo nu am beneficiat nici de șomaj”, spune Petrache Mocanu. Tinerii specializați 

într-un anumit domeniu nu au ratat bursa și s-au prezentat pentru a-și depune dosarele în vederea angajării. „Caut un post de finisor-con- structor, dar din păcate nu sunt prea multe firme unde să mă pot angaja. Lucrez în această specializare de când 

am terminat școala, în 2005”, afirmă Marian Piele.
Rezultatele burseiPersonalul agenției a contactat 286 de angajatori, 109 dintre aceștia participând efectiv la bursă. Au fost oferite hunedorenilor 1.544 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe oferte au fost înregistrate la Deva - 422, Petroșani - 261 și Hunedoara - 237. „Cele mai multe locuri de muncă au fost ocupate în meseria de muncitor necalificat spații verzi, 73 posturi, și în construcțiii, 34 posturi. Au fost încadrate în muncă și persoane cu studii superioare, ca asistent manager, asistent medical principal și inginer electromecanic”, declară Va- sile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.Alte 498 de persoane au fost selectate de angajatorii pre- zenți la bursă în vederea încadrării în muncă.1

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©- 717659.
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©—* 748080.
Farmacia „Amica", str. G. Enescu, nr. 7. ©-» 
713045.
DEVA
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl.
5. ©-► 231515.
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-► 211616, 224488.

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9-18, str. N. Bălcescu, nr. 7. 240976

Amplasarea aparatelor radar în data de 24.02.2007:
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limită jud. Arad:
- DN 7: Simeria - Orăștie - limită jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal. Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 25.02.2007:
- DN 7: Leșnic - Ilia - Tătărăști;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - 
Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

SUDOKU

Reguli:

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

ÎNCEPĂTORI

9 2 6 8 4 5 1
1 8 7 2

4 3 1. 9 8
5 7 3 1

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

AVANSAȚI

8 6 71 3
3 1

7 9 5 4
2 1 9 3

7 5 9
5 4

9 8 3
3 5 8

6 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

428971365 
395642718 
716835942 
982763154 
6 7 1 4 5 9 8 2 3 

543128679 
13428659 7 

259317486 
8 67594231

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

4 7 6 2 1 9 3 8 5

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

începători Avansați

Se cere declararea stocurilor
■ Operatorii economici 
din județ sunt obligați 
să trimită declarații de 
stoc.

Ina Jurcone
i na. jurcofle@4nfofnmi edia.ro

Deva - Operatorii economici care au domiciliul fiscal în județ și dețin la 1 ianuarie 2007 peste 10 tone de zahăr, peste 3 tone de izoglu- eoză sau peste două tone de fructoza au obligația sa transmită până la data de 15 martie 2007 inclusiv, pe suport

hârtie și electronic, prin e- mail sau dischetă, sucursalei Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, declarații privind situația stocurilor de zahăr, izoglu- coză și fructoză. „Operatorii economici care au început activitatea după 1 iulie 2006 transmit declarații de stoc indiferent de nivelul stocurilor de zahăr, izoglucoză și fructoză deținute la data de 1 ianuarie 2007”, declară Roman Farca, director APIA Hunedoara. Operatorii economici care au domiciliul fiscal și dețin la 1 ianuarie 2007

produse agroalimentare precum: carne bovine, ovine, caprine sau pasăre proaspătă, precum și produse lactate, ouă, ciuperci, cereale, fructe, sucuri, alcool etilic și preparate din făină, ale căror stocuri depășesc cantitățile specifice stabilite de reglementările în vigoare, au obligația să transmită până la data de 15 martie 2007 inclusiv, pe suport hârtie și electronic, prin e-mail sau pe dischetă, sucursalei Agenției de Plăți și Intervenție, declarațiile privind situația stocurilor de produse agroalimentare.

Data limită: 15 martie (Foto: cuFormularele pentru declarațiile de stocuri se vor pune la dispoziția operatorilor economici pe bază de cerere scrisă depusă la sediul APIA - Sucursala județeană Hunedoara, B-dul. 22 Decembrie, nr.222 Deva.
Terenuri fără nici 
o valoare

Hunedoara (T.S.) - Interesul străinilor pentru terenurile agricole din județul Hunedoara este relativ redus. „Au existat inițiative din partea italienilor și a austriecilor, însă au renunțat deoarece nu au reușit să cumpere suprafețe suficient de mari pentru a fi exploatate profitabil. Fărâmițarea terenurilor agricole este de altfel principalul motiv pentru care străinii nu sunt interesați de terenurile agricole existente în județul Hunedoara”, spune Emil Gavrilă, șeful sectorului vegetal din cadrul DADR Hunedoara. La această dată, la nivelul județului Hunedoara, cea mai mare suprafață de teren agricol exploatată de străini este în zona Călanu- lui. Aici, pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare există o cultură de dovleac ecologic. în țările Uniunii Europene prețurile unui hectar de teren agricol sunt foarte mari. în medie, unui agricultor european îi trebuie aproximativ 8 ani pentru a plăti un teren agricol. în Irlanda îi trebuie 20 de ani, față de 5 ani în Polonia. Un aspect important al valorii acestor terenuri îl are și profitul obținut de pe aceste suprafețe. Al doilea factor ce influențează prețul terenurilor este lipsa unei oferte. în Franța, doar 1,5% din suprafața agricolă utilă face obiectul tranzacțiilor anuale de teren. în cazul Irlandei sau Germaniei, terenurile agricole scoase la vânzare nu depășesc 0,5 la sută din 
suprafața utilă agricolă.

CONVOCAREAdministratorul unic SC Bibliofor Management SRL al Societății Comer
ciale Atlascard S.A., Deva, Piața Unirii, nr. 10, CUI 17716200, J20/1052/2005, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 30.03.2007, ora 15,00, la sediul societății ¡Sin Deva, P-ța Unirii, nr. 10, jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:1. analiza și aprobațea raportului administratorului societății privind activitatea pe anul 2006;2. analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la data de 31 decembrie 2006;3. analiza și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2006;4. analiza și aprobarea propunerilor administratorului privind repartizarea profitului realizat pe anul 2006;5. aprobarea activității administratorului și a comisiei de cenzori și descărcarea de gestiune pentru anul 2006;6. aprobarea investițiilor realizate în anul 2006 și a programului de activitate pe 2007;7. diverseAcționarii persoane fizice pot participa la adunare personal sau prin alți acționari, pe bază de procură specială. în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor statutare, adunarea generală se va întruni la aceeași oră și în același loc, la data de 31.03.2007. Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul societății sau la tel. 214455, orele 8.00 - 15.00.

(81686)

CONVOCAREAdministratorul unic SC Bibliofor Management SRL al Societății Comerciale 
Rețeaua Librăriilor Bibliofor S.A., Deva, Piața Unirii, nr. 10, CUI 2118488, J20/491/1991, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, la data de 30.03.2007, ora 17,00, la sediul societății din Deva, P-ța Unirii, nr. 10, jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi;1. analiza si aprobarea raportului administratorului societății privind activitatea pe anul 2006;2. analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la data de 31 decembrie 2006;3. analiza și, aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2006;4. analiza și aprobarea propunerilor administratorului privind repartizarea profitului realizat pe anul 2006;5. aprobarea activității administratorului și a comisiei de cenzori și descărcarea de gestiune pentru anul 2006;6. aprobarea investițiilor realizate în anul 2006 și a programului de activitate pe 2007;7. diverseAcționarii persoane fizice pot participa la adunare personal sau prin alți acționari, pe i bază de procură specială. în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor statutare, adunarea generală se va întruni la aceeași oră și în același loc, la data de 31.03.2007. Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul societății sau la tel. 214455, orele 8.00 - 15.00

(81697)
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Carieră militară pe viață
• Ștampila. Firmele pot să-și tipărească singure facturile, care nu vor mai fi ridicate de la Imprimeria Națională. Codul Fiscal definește, preluând prevederile europene, că factura conține: date de identificare a cumpărătorului, vânzătorului, operațiunile. Ștampila nu se află printre elementele obligatorii. (I.J.)
• Fără activitate. Agenții economici care de la constituire nu au desfășurat activitate au obligația depunerii unei declarații de inactivitate la unitățile teritoriale ale Finanțelor Publice în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent. (IJ.)

Există 40 de manageri EURES

■ Acum, când armata 
nu mai e obligatorie, 
un tânăr a optat pen
tru cariera militară.

Ina Jurcone___________________
ina.jurcane@informmedia.roDeva - Avea doar 18 ani și era în ultimul an de liceu, o vârstă la care tinerii nu prea știu ce vor de la viață. Nu la fel a fost și pentru un tânăr din Târgu Jiu care a știut că este făcut pentru cariera militară. A absolvit singura facultate de profil care pregătea ofițeri, Academia „Alexandru Ioan Cuza”, și a fost repartizat la Deva. „Am ales dreptul și specializarea jandarmi pentru că acolo știam exact cum se desfășoară activitatea, din exterior. La final am
Drept de muncă în 
Marea Britanie

Consiliere EURES
Deva (I.J.) - Cei care doresc să muncească în străinătate trebuie să știe că se pot baza, pentru consiliere, pe 43 de manageri EURES (Serviciile Europene de Ocupare), la nivel național. Pregătirea lor constă în cunoașterea foarte bună a limbii engleze și a elementelor de mediere pe piața forței de muncă. Serviciile de care beneficiază cei interesați sunt foarte variate - de la informații punctuale în timp foarte scurt despre ofertele de interes pentru solicitanți până la consilierea în-privința redactării unui Cur- riculum Vitae în concordanță cu normele EURES. Normele sunt aceleași în tot spațiul UE. Managerul EURES recomandă tuturor celor interesați de un job în străinătate să treacă mai întâi pe la sediile AOFM pentru consiliere.

■ în UK, instituția care 
se ocupă de aplicațiile 
de muncă este Home 
Office.

Iha Jurcone___________________
ina.jurcone@informmedia.roBucurești - Lucrătorii calificați pot desfășura o activitate salarială în baza unei autorizații de angajare, obținută în urma parcurgerii următoarelor etape: mai întâi, firma angajatoare trebuie să solicite Home Office permisiunea de a angaja un anumit cetățean român, demonstrând că a făcut publicitate locului de muncă respectiv și justificând totodată de ce preferă o persoană din România unui cetățean bri-

Nicolae Răducu a ales siguranța carierei militare (Foto: cl;obținut dublă calificare, de jurist și de ofițer de jan

tanic. în cazul acceptului Home Office, angajatorul îl informează pe solicitant cu privire la documentele ce trebuie anexate. Autorizația de muncă ce i se acordă este limitată la angajatorul respectiv și la sțujba respectivă. în cazul în care se dorește schimbarea angajatorului sau a locului de muncă, este necesară reluarea întregului proces. Procesul durează, în medie, 25 zile lucrătoare, timp în care solicitantul nu poate începe lucrul.
i stude»jii pot munciStudenții români aii drept de muncă în UK în limita a 20 de ore pe săptămână, trebuind să obțină în prealabil de la Home Office un certificat, care se eliberează gratu- 

darmi. La repartiție am optat pentru județul Hunedoara și

Studenții pot munci maximum 20 de ore (Foto: cuit. Pentru obținerea acestuia, studenții trebuie să facă dovada studihlui lao unitate,de învățământ înscrisă în Registrul de Instituții Educaționale al Ministerului de Educație britanic.O listă cu aceste instituții poate fi găsită la adresa: 

așa am ajuns aici”, spunea sublocotenent Nicolae Răducu. Astăzi, el deține postul de purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi, un post solicitant și cu o mare responsabilitate. „Pr4 gatirea mea este de ofițer de comandă jandarmi și la început chiar am lucrat ca șef într-o secție montană. Evident, nu m-am pregătit expres pentru acest post. Practic, de modul cum prezint eu activitatea inspectoratului, se reflectă munca celor care îmi sunt colegi. Nu este ușor, trebuie să te faci înțeles, să fii comunicativ”, adaugă Nicolae Răducu.în rarele ocazii când are timp liber, tânărul adoră călătoriile montane, un hob- by pe care l-a deprins în primele luni ca angajat.

www.dfes.gov.uk/provider- sregister/. Obținerea certificatului durează, în medie, 2( | de zile lucrătoare. Certifica* tul este valabil pentru orice angajator, nefiind necesară solicitarea unui nou certificat în cazul schimbării locului de muncă.
Gestionar pentru depozi 
materiale de construcții 

Salarizare atractivi.
Telefon: 0721/992.694

f S.C. producătoare de încălțăminte, A
cu sediul in Hunedoara, str. Sântuhalm, nr.1O, 

angajează: muncitori necalificați și calificați 
în domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italiană, 
șofer, mecanic.

Informații intre orele 9.00-16.00, la telefon: 0254/748.510. 
CV-urile se depun la sediul firmei.

____________________________________________________________________(79485^/

1

Deva

angajează de urgență:
- Femeie de serviciu, cor 913201, contract de muncă 

pe durată nedeterminată, fracțiune de normă 4 ore/zi

- Specialist in domeniul securității și sănătății 
în muncă, pregătit corespunzător în domeniul mediu sau 

superior

- Tâmplar, operatori prelucrarea lemnului

- Muncitori necalificați pentru a urma cursul de ca
lificare în ocupația de tâmplar

Relații suplimentare, depunere CV și programare pentru 

interviu, la sediul societății, în Deva, str. Dr. Victor Șuia- 

ga, nr. 2, tel. 227886.
(81187!

Suntem nr. 1 în 
județul Hunedoara

CUVÂNIgl
FRITZMEIER

Societatea Comercială
REVA SA Simerla

ANGAJEAZĂ SUDORI

GRUPUL 
ȘCOLAR 

„CRIȘAN" 
din CRIȘCIOR 
organizează concurs 
pentru ocuparea 

următoarelor posturi: 

- 7 bibliotecar 

-0.5 secretar 
Concursul va avea loc 

în data de 12.03.2007, 
la sediul unității. Infor
mații la telefonul 
617004.

4.CS.

www.fritzmeier.com
Este un grup european de firme, producătoare de componente din metal si 
plastic cu un ¡nalt nivel tehnologic si calitativ pentru industria de camioane, 
tractoare si mașini de construcție.

Pentru firma noastra, Fritzmeier Engineering S.R.L. Sibiu, unde proiectam 
cabine si piese din plastic, căutăm:

Inginer Mecanic 
Inginer Electromecanic

Domeniul dumneavoastră de activitate va cuprinde una din următoarele domenii: 
Proiectare mecanica si electrica pentru cabine, Ergonomia interioara si/sau 
Analiza FEA pentru mașini de construcție, tractoare si motostivuitoare in stransa 
legătură cu secțiile noastre de proiectare din străinătate.
Avantaje: cunostiinte de proiectarea in sistemele CAD - PRO/E, 
FEA-PRO/Mechanica, Abaqus, cunostiinte de limba engleza/germana! 
Interesați? Trimiteți curriculum vitae la adresa de e-mail:

r.vasiu@fritzmeier.ro
NOTA CV- .~ e vor fi tratate individual si stnet confidential Se va răspunde numai la acelor CV-uri 

care corespund cerințelor noastre.
(80193)

mailto:ina.jurcane@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
http://www.dfes.gov.uk/provider-sregister/
http://www.fritzmeier.com
mailto:r.vasiu@fritzmeier.ro


Jiul nu va face figurație

• Convocare. în partida cu Dinamo, de luni, antrenorul Jiului, Marin Tudorache (foto), va conta și pe jucătorii Marian Constantinescu, CiprianDinu și Constantin Borza, reprimiți în lot, după ce au depus memorii pentru a deveni jucători liberi. (V.N.)
Í

;î

• Futsal. Astăzi, la Sala Sporturilor Deva se desfășoară etapa a Vlll-a a Campionatului Județean de fotbal în sală, lată programul meciurilor: Power Brad - Electro Conat Deva; Avantaje Deva - EFC Anonimii Deva; Eti Dual Deva - Rodostar Deva; City Taxi Deva - Magic Geoagiu. (V.N.) .

• Ordine. La o întâlnire a reprezentanților cluburilor și asociațiilor sportive din Liga a IV-a, s-a subliniat faptul că una dintre problemele importante ale organizării meciurilor este alegerea oamenilor de ordine. De multe ori sunt desemnate persoane scunde, fără personalitate care nu sunt în stare să-și facă datoria. (V.N.)

■ La meciul cu Dinamo 
„minerii" au un singur 
portar și mai multe 
indisponibilități.

Valentin Neagu
valentin.neagugiinformmedia.ro

Deva - Lucru rar întâlnit la o echipă de Liga I, Jiul Petroșani are la dispoziție un singur portar pentru meciul
. !■■■!■ tahnlcA j

Dinamo - Jiul Petroșani
Palmares: 75 40 22 13 151-75 
Acasă: 37 30 6 1 111-39
Primul med: 4-1 la București, la 
22 august 1948
Scor maxim: 7-1 în Ștefan cel 
Mare, în 11 aprilie 1998 
Singura victorie a petroșănenilor 
în Ștefan cel Mare: 1-0 la 17 \
noiembrie 1957
Ultimul meci jucat în Ștefan cel [
Mare: 1-1 la 29 noiembrie 2005 
Arbitri: Victor Berbecaru - Aurel 
Onița, Irina Marț - Teodor 
Crăciunescu
Observatori: Doru Neagu,
George lonescu

Contrar unor speculații, "minerii" spun că își vor vinde scump 
pielea la București (Foto: Traian Mânu)cu Dinamo București, programat luni, 26 februarie, în etapa a XX-a. După cum se știe, echipa din Vale are, interdicție de a efectua transferuri. Din cauza acestei situații, antrenorul Marin Tudorache este extrem de îngrijorat. „Deși în ultima vreme au venit trei portari la

Jiul, nu voi putea conta pe niciunul. Din cauza faptului că avem transferurile blocate nu-1 pot folosi decât pe Ilie Anton. Va veni și Ionuț Curcă de la Ceahlăul, dar nu pot conta nici pe serviciile lui”, a precizat tehnicianul.Nu sunt singurele probleme de lot cu care se con

fruntă antrenorul Jiului înaintea partidei cu liderul clasamentului. Vor fi absenți Adrian Drida (entorsă), Alin Lițu (contractură musculară) și Mihai Lungan, accidentat.O altă dezamăgire este Lițu, despre care Tudorache a spus: „Este un jucător accidentat pe viață. Nu spun că nu a fost accidentat, dar e și vina lui că s-a neglijat și nu a dat importanță accidentării pe care a avut-o”.Cu toate acestea, Tudorache a subliniat că Jiul nu va face „figurație” în partida cu Dinamo, în ciuda problemelor de lot și a diferenței de valoare. „Este un meci foarte greu, dar asta nu înseamnă că mergem acolo să facem figurație”, a spus Tudorache. De subliniat și faptul că mai mulți jucători de la Jiul sunt nemulțumiți de faptul că întâlnirea cu Dinamo a fost programată luni, deoarece pierd o zi de odihnă înaintea partidei cu Gloria Bistrița, programată vineri, 2 februarie, în etapa a XXI-a a Ligii I.
FOTBAL / LIBA I

9. UTA 19 7 3 9 17-20 24-

Clasament
k 1. Dinamo 19 17 1 1 41-10 52
P 2. Steaua 19 11 6 2 37-10 39

3. Rapid 19 10 6 3 33-14 36
£4. CFR Clu| 19 11 3 5 38-24 36
B. Poli T. 19 9 5 5 20-14 32
E. Gloria 19 9 3 7 24-19 30

FC Vaslui 19 8 4 7 25-29 28
8. Oțelul 19 8 3 8 24-32 27

19 6 6 7 22-26 24
19 6 6 7___22-33 24
19 6 5 8 15-20 23
19 6 4 9 14-19 22
19 _ 5 _ 6 8 20-21 21

13 Urziceni

10. Poli lași
11. U Craiova
12. Pandurii

9|7. Jiul
18. FC Național

I

Jiul și Ceahlăul s-au înțeles
Deva (V.N.) - Cătălin Mul- i țescu, fostul portar al echipei i Jiul Petroșani, va semna un ; contract pe o perioadă de 1 cinci ani cu Ceahlăul Piatra •: Neamț. „Până la urmă Jiul și Ceahlăul s-au înțeles, iar eu pot să mă pregătesc liniștit la i începerea returului. Mă bucură acest lucru și abia i aștept să semnez actele”, a spus Mulțescu. în urma acestui transfer, Jiul va încasa 

aproximativ 20.000 de dolari și-l va primi la schimb pe por- Jijțaj-ul Ionuț Curcă. „Din i păcate Curcă nu intră în cal- i cule pentru meciul cu Dinamo pentru că avem interdicție la transferuri”, a spus antrenorul Marin Tudorache.

Cătălin Mulțescu a devenit liber de contract după ce a câștigat litigiul cu gruparea Jiul.
Ionel Ganea acuză "Jiul"

Deva (V.N.) - Nu de multă vreme, atacantul echipei Rapid București, Ionel Ganea, a lansat acuze grave la adresa echipei Jiul și a finanțatorului acesteia. Re- ferindu-se la acestea, antrenorul Marin Tudorache a declarat că, deocamdată, nu vrea să intre în polemici cu rapidistul, chiar înaintea partidei cu Dinamo. „Prefer să pregătesc în liniște meciul cu Dinamo, dar să mă sune după acea partidă și atunci îi voi răîpandb'ia" toate suspiciunile lui”, a afirmat antrenorul din Vale. Fostul dinamovist a de-

lonel Ganea (Foto: cl)clarat că este convins că toată tevatura cu datoriile se face pentru ca Jiul să nu fie programată în meciul cu 1 Dihanio. între altele, Ganea a spus că Dinamo va câștiga meciul cu Jiul din culise”.i5-^*T ? l" 13-26 14 ~
19 3 5 11 9-24 14
19 3 4 12 13-30 13

Speranțe
Deva (V.N.) - Adrian Dulcea, atacantul Jiului, crede că echipa sa ar putea specula oboseala acumulată de dinamoviști în meciul cu Benfica, în urma căruia „alb-roșii” au fost eliminați din Cupa UEFA, pentru a putea încerca să obțină cel puțin un rezultat de egalitate. „După meciul cu Benfica sperăm să-i prindem obosiți și să profităm din plin. Chiar dacă nimeni nu ne dă nicio șansă, sunt convins că vom produce o mare surpriză la finalul campionatului”, a mai spus el.

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- SIMPLU
- RAPID
- 3RA¡ oi

Cătălin MulțeSCU (Foto: CL)

valentin.neagugiinformmedia.ro
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Lusitanii laudă evoluția Benficăi> * j-•'• • *¥¥ i țvmwsw»• A arat terenul Un fotbalist sârb, de 25 de ani, Slavomir Milnovici, s-a răzbunat pe echipa de amatori din care a fost exclus arând terenul pe care evoluează aceasta. Milnovici s-a înfuriat când a aflat că a fost exclus din echipa FC Mramor, din apropiere de orașul Nis, astfel că a luat un tractor de la ferma familiei sale și a arat terenul pentru ca nimeni altcineva să nu mai evolueze acolo.
în ramă

București (MF) - Du mitru Dragomir a declarat că performantele realizate anul trecut de Steaua și Rapid în cupele europene trebuie puse în ramă, deoarece în următorii 10-15 ani fotbalul românesc nu se va mai întâlni cu ele.
Meciuri 
devansate

București (MF) - Meciurile din etapa a 26-a a campionatului Italiei, care ar fi trebuit să aibă loc miercuri, la ora 21.30, au fost devansate cu cinci bre și jumătate pentru a se preveni eventualele incidente.Devansarea a fost decisă de ministrul italian de Interne în cadrul măsurilor vizând lupta împotriva huliganismului în fotbal.

Mircea Rednic
(Foto: EPA)

S-a întărit
București (MF) - 
Antrenorul echipei 
Dinamo, Mircea Red
nic, a declarat, ieri, că 
jucătorii Fabrice Fer
nandes (Franța) și 
Mateus Galiano da 
Costa (Angola), au 
semnat contracte va
labile pe trei, respec
tiv patru ani, cu gru
parea bucureșteană. 
„Cu Fernandes am 
rămas în contact de 
când am jucat cu 
Beitar Ierusalim" - a 
mai spus Rednic.

N Presa portugheză 
scrie de maturitatea tru
pei lui Santos, care a anu
lat infernul de la Bucureș

Lisabona (MF) - „Benfica matură anulează infernul de la București”, a notat cotidianul Correio da Manha, care subliniază atmosfera ostilă de care a avut parte echipa antrenată de Fernando Santos în meciul cu Dinamo, scor 1-2, disputat joi, în manșa secundă a 16-imilor Cupei UEFA.„Benfica a făcut, ieri, o mare demonstrație de maturitate la București, unde a învins pe Dinamo cu scorul de 2-1 și și-a asigurat accederea în optimile Cupei UEFA. Benfica a fost pe punctul de a pierde, pe un stadion care s-a transformat într-un veritabil infern, după golul românilor, dar nu a cedat. Benfica a știut să profite în momentele decisive și să reacționeze, cu două goluri, în atmosfera ostilă care o înconjura. Goluri care nu i-au făcut însă pe suporterii dinamoviști să tacă și nici nu i-a împiedicat să aplaude echipa la final”, scrie Correio da Manha.Jurnalul menționează că suporterii dinamoviști au cerut penalii la un fault al lui Leo asupra lui Dănciulescu, „care nu a existat”. Correio da Manha notează că, după golul lui Anderson, care a egalat pe stadionul Dinamo, echipa lui Mircea Rednic a-
„Să fim realiști și obiectivi"

și arădeni au stat la cozi, de la primele ore ale dimineții de vineri, la cele două case deschise în incinta Stadionului Municipal din Oradea, pentru a cumpăra bilete la meciul Steaua - UTA, care se va disputa mâine. (Foto: M. s.) k „ ................................................ .....
Ronaldinho este grăsuț

Barcelona (MF) - Forma slabă a jucătorului Ronaldinho, de la FC Barcelona, a fost pusă de presa spaniolă pe seama faptului căacesta a luat in greutate în ultima perioadă, fapt probat prin publicarea unor fotografii în care internaționalul brazilian afișează un abdomen mai proeminent decât in urmă cu câteva luni.

■ Duckadam vorbește 
despre obiectivitate, deoa
rece FC Sevilla a câștigat 
cu 3-0 în fața Stelei.

București (MF) - Fostul portar Helmut Duckadam, care a apărat patru penaltiuri în finala CCE câștigată de Steaua la Sevilla în 1986, a declarat că înfrângerea lă limită suferită de „roș-albaștri” joi, nu poate fi mulțumitoare, mai ales că scorul general a fost de 3-0 pentru FC Sevilla.„Trebuie să fim realiști și obiectivi și să vedem că Steaua a pierdut cu 0-3, că n-a reușit să marcheze niciun gol în dubla manșă cu Sevilla. încă nu suntem la valoarea echipelor mari din Europa. S-a dovedit încă o dată că trebuie să treacă mulți, mulți ani ca România să repete performanța din 1986. Oricum, Sevilla va rămâne un talis- man pentru Steaua și peste 50 de ani, chiar dacă acum a pierdut acolo pentru prima oară, deoarece acolo s-a obținut cea mai mare performanță a fotbalului românesc. Plus, să nu uităm, victoria istorică împotriva lui Betis”, a spus Duckadam.

Olani face senzație la Memphis fam

Simao și coechipierii săi, lăudați pe bună dreptatevea nevoie să înscrie de două ori pentru a se califica. însă nu a reușit, în ciuda sprijinului celor 15.000 de suporteri prezenți la stadion, care nu au încetat nicio clipă să strige.Correio da Manha subliniază că de la Dinamo s-a evidențiat portarul Bogdan Lo- bonț, „care a confirmat prestația bună de pe Da Luz”, în timp ce de la Benfica cel mai bun a fost Katsouranis. Jucătorii cu cele mai slabe evoluții au fost considerați gha- nezul Blay, de la Dinamo, și Leo și Derlei, de la Benfica.„Cu capul se ajunge în optimi”, a titrat A Boia. „Două goluri cu capul, reușite de

Helmut Duckadam crede că Sevilla s-a calificat pe merit în fața 
Stelei (Foto: FAN)Fosta glorie a Stelei a a- dăugat că nu trebuie să existe mulțumirea că „roș-albaștrii” au pierdut la limită. „Oricum, performanțele fotbalului românesc, rezultatele din ultima vreme, sunt mult peste 

Anderson și Katsouranis, au permis Benficăi să învingă pe Dinamo București, cu scorul de 2-1, și să obțină un loc în optimile Cupei UEFA. în aproape întreaga primă parte a jocului, elevii lui Fernando Santos au dat dovadă de ceva apatie și de prea puțină dorință de a se opune dinamo- viștilor, care erau mai impulsivi. După golul lui Muntea- nu, Benfica era obligată să înscrie. Și a fost aproape să reușească acest lucru când Luisao a lovit mingea cu capul, după o lovitură liberă executată de Simao. Cei de la Benfica au avut în Lobonț un obstacol imposibil de trecut. Portarul român, care a stră

infrastructura pe care o a- vem. Uitați-vă ce baze, ce bugete au cluburile care contează în Europa. La ce avem noi, avem pretenții exagerate în privința performanțelor”, a spus el.
Prima semifinală la senioare
M Raluca Olaru face 
senzație, iar în această 
dimineață o va avea în 
față pe Venus Wiliams.

București (MF) - Jucătoarea de tenis Raluca Olaru a declarat, joi, că este fericită că a ajuns în semifinalele turneului de la Memphis, dotat cu premii în valoare totală de 175.000 de dolari.
„Simt fericită că sunt aici 

și am ajuns în semifinale. Joc 
bine, dar trebuie să recunosc 
că am avut și noroc. Simt că 

lucit deja pe Da Luz, s-a opus cu o intervenție fenomenală șutului lui Simao de la 43 de metri, iar apoi a apărat o lovitură cu capul a lui Katsouranis”, menționează jurnalul citat, care precizează că în repriza secundă Dinamo nu a mai fost atât de impulsivă ca în prima parte a partidei.Echipa Dinamo București a ratat calificarea în optimile de finală ale Cupei UEFA, după ce a pierdut, joi, pe t4 ren propriu, cu scorul de 1-2 (1-0), meciul susținut în compania formației Benfica Lisabona, în manșa secundă a 16-imilor competiției. în tur, Benfica a învins cu 1-0.
Tata și fiu

București (MF) - Patro- £ nul grupării Șahtior Do-T/ nețk, Rinat Ahmetov, a declarat că dorește ca tehnicianul Mircea Lu- cescu să lucreze mulți ani de acum înainte la formația sa, dar că este cu ochii și pe fiul său, Răzvan, antrenor la Rapid.i „Răzvan Lucescu este 7 un. specialist de mare clasă, care și-a arătat talentul în meciurile din cupele europene. Antrenorul nostru este Mircea Lucescu, am încredere în acest specialist și vreau să continuăm munca alături de el mulți ani de acum înainte. Dar suntem cu ochii și pe Răzvan”, a spus Ahmetov.

(Foto: FAM

am ajuns la un nivel de înalt și sper să o așa”, a spus Olaru.Raluca Olaru, in vârstă 17 ani, s-a calificat pa ma oară în carieră in nalele unui turneu de re, beneficiind de adversarei din mantha Stosur care s-a retras de scorul de 5-1 pea din cauza imm ceasta dimineață. Olaru o va ini americană V cap de serie i
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Vând ap. 1 cameră (01)

• canal ■ parter. 8 mp. lângă Baroul de 
avocan. și hală ș. consrucpe parțial finalizată, 
lângă RAR. Tet 0723/514133. (T>

■ Brad, mrxfificat, living. balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel.0254/613366, 
0788/040.490.0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap. 2 camere (03)

'■ • Brad, Orașd Nou, etaj 2, îmbunătățiri, parțial 
mobilat, preț 55.000 lei. Tel. 0721/777266, 
0723/590276. (T)
• parter, bafcsn închis cu termopan, beci sub 

ț balcon, centrală ușă metalică, intrare prin 
0balcon și scară. Al. Crinilor, 125.000 ron. Tel. 

0723/227569. fT)

• urgent, confort 1, zona Miorița Deva, 
contorizări apă gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. 
(T)
• decomandate, gresie + faianță st 55 mp, 
balcon închis, termopane, et. 3, zona Romstal, 
preț 45.000 euro, negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et 3, 
Bulevardul Decebal, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron. tel. 
6745/639022.0726/316796. (Al)
• zonă ultracentrală et. 2, semidec.. amenajat, 
CT. termopane, gresie, faianță parchet instalații 
sanitare noi, preț 153.000 RON. tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dadă parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON. tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4. acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, , 
Preț 140.000 RON. tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT, parchet, 
¡gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent, blocurile Mintiei, st=60 mp, amenajat 
modern, Ct, instalații noi, parchet, gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Daciă etaj intermediar, 

..amenajări moderne, centrală termică preț 
80.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Bălcescu, dec., balcon, etaj inter
mediar, bloc cu 4 nivele, preț 144.000 RON, neg., 
tel 0740/013971.(A2)
• urgent zona Micro 15, etaj intermediar, 
balcon, preț 60.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Gojdu, amenajat modern, CT, 
preț 125.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre,

■ st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld„ neg., tel. 
.0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)

. • arcuit gresie, faianță parchet, balcon închis, i 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg., | 
tel. 0742/290024. 232060. (A3)

■ ■ • urgent zona Kogălniceanu, etaj 3, balcon, 
termopan, parchet, bine întreținut ocupabil in 2 
zile, preț 120 000 ron negociabil, tel. 0730 474275, 
0740 535095. (A4)
• decomandate, 60 mp, zona Eminescu, 
termopan, centrală termică bucătărie modi
ficată parchet gresie, faianță boxă preț 155 000 
ron, neg, tel. 0788 165702,0740 535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță,

„ bucătărie modificată preț 120 000 ron, neg'o-
•. ciabil, tel. 0730 474275,0788165703,‘232808. (A4)

• zona Dada, etaj 3, termopan, parchet, gresie, 
faianță centrală termică preț 81000 ron, nego
ciabil tel 0730 474275,0740 535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică ■ 
termopan. parchet gresie, faianță ușă metalică ! 
instalați i sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135 000 ron, negociabil, tel. 0723 251498, 0745 
302200. (A4)

.i • centrală termică proprie, suprafață mare, | 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astoria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, j 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1,încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje, | 

i Micro 15, preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400,
0720/387896,0751/573684. (A5)
• contorizări, parchet repartitoare, balcon, 
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, ușă metalică parchet, Iului Maniu, preț 
33.000 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• balcon închis, beci, parchet, contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Tîtu Maiorescu, dec, etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec,

. s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324. 
<A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic. Auto, dec, et 3, C.T, parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, CT, parchet, gresie, preț 
55000 Ron, tel. 0746/779288. (A8)

zonă centrală 2 camere decomandate, 
parchet, repartitoare, balcon închis, et. 5/7, preț

! 120.000 Ron, neg, tel. 0746/779288. (A8)
i j; o dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță 

geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg, tel. 0740/317314. 
(A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane. baia 

' (gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
i zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231300. (Ă9)

• dec, etaj 3, amenajat (marmură faianță), 
balcon, contorizări integrale, zona Bălcescu. 
Deva, preț neg, tel. 231300. (A9)
• Brad, apartament 2 camere, parter, zona Oraș 
Nou. preț atractiv, tei. 0254/613366.078800.490. 
0788'158483. (A10)
• Brad, semdecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366. 0788WtL®L 
0788158483.(410)
•Brad, zmb centrală parchet, termopane. 
modificări, preț atractiv, tet 03AH335E. 
0788110.490 0788158481 (Alffi
• Brad, oadfcat, termooane. zona Oraș Mu. 
preț atractiv SL 254613366.

'58483. ,.W

• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• exdus parter, în Deva, zona Dacia. Aleea 
Moților, ofer max. 75.000 ron, tel. 0745-639022, 
0726-316796. (Al)
• foarte urgent, apartament 2 camere, în Deva, 
zona, Scărișoara, Crișului, Eminescu, indiferent 
de etaj, se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără amenajări, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• foarte urgent, apartament 2 camere deco
mandate, în Deva, zona, Decebal, Kogălniceanu, 
piață se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără amenajări, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Deva, vedere la cetate, posibilități 
mansardare, preț negociabil. Tel. 
0723/219822.(8/19.02)

• decomandate, centrală termică termopane. 
gresie + faianță, totul nou, st 90 mp, balcon 
închis, zona Progresul, preț 1,780 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)
• Deva, zonă bună, eț 1, balcon, centrală 
termică parchet îmbunătățit, preț 154.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, usă metalică amenajat, 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet laminat, CT, | 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț I 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, j 

faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Școala Generală Nr.6, etaj 1, contorizări, 
igienizat total, ocupabil imediat, preț 88 000 ron, 
negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• cu sufragerie și bucătărie modificate, centrală 
termică, termopane, balcon, parchet, gresie, 
faianță amenajat și igienizat recent, zona 
Decebal. preț 160 000 ron, negociabil, tel. 0730 
474275,232 808. (A4)
• in blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 0723 
251498,0745 302200,232809. (A4)
• cu garaj, st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică termopan. 
parchet, gresie, faianță 3 balcoane, 2 băi, poziție 
deosebită zonă liniștită preț 80 000 euro, nego
ciabil. tel. 0723 251498,0745 302200,232809. (A4)
• dea, etaj 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• arcuit, etaj 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• etaj 1, 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu. preț 160.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Gojdu, semidec., etl, neamenajat 
ocupabil imediat preț 140.000 lei. neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia semidec., parchet laminat ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat 
gresie, faianță termopan. ușă metalică preț 
120.000 lei. tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat, amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608 (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet gresie, faianță contorizări, s=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324. <A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet gresie, faianță termopane, 
CT, garaj* pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări. st 78 mp.
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron. neg., tel. 0746/779288 (A8) \

TI /»

• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet 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. 231.800. (A9)
• Brad, apartament 3 camere, zona centrală, cu 
îmbunătățiri, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, 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. 0254/613366. 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Bălcescu, Gojdu, 135 000 ron până la 200 000 ron, 
cu plata urgent, tel. 0730 474275. 0740 535095. 
(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, Eminescu. CI. etai 2. decomandate, bloc 
cărămidă balcon închis, gresie, faianță, parchet, 
beci, centrală termică vedere 3 laturi. Tel. 
225376,0727/152818 (T)
• decomandate, zona Progresul, et. 3/4, balcon 
mare, 2 băi, centrală termică parchet, st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semideo, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super i 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrală, decomandate, 100 mp, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80 OOO euro, 
negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• decomandate,zena Progresului, etaj interme
diar, modificat centrală termică termopan, 
parchet 2 băi, preț 55 000 euro, negociabil, tel. 
0730 474275,0740 535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică parchet 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730 474275, 0740 
535095. (A4)
• et 1, dea, 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg, tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec, etaj 1. centrală termica proprie, geamun 
termopan, garaj sub bloq Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400.0720/387896. 
0751/573684. (A5)
• etaj 1, contorizări, balcon, Gojdu, preț 55.000 
euro, neg., tel. 223400,0720/387896,0751/573684. 
(A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpați, dec, etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec, C.T, etaj 4, acoperit cu 
tablă, neamenajat, preț 50.000 euro, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et. 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst. sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică, preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)

Pentru tine, Mamă!

Avem o singură mamă și o singură viață. Nu așteptați mult timp până să le 
spuneți mamelor voastre că le iubiți!

i De I Martie, Cevtatui Liber și wwwJmwmo oferă posibilitatea atât celor 
I de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-XII să-și exprime cele mai frumoase 
î sentimente față de cea mai scumpă ființă, printr-o felicitare (creație proprie). 
: Felicitările 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 28 februarie, ora 12.DO! 
Votarea celei mai frumoase felicitări se va face în perioada 1 6 martie, atât pe 
portal, cât și sub forma unui talon apărut în perioada respectivă în ziar 
Premierea va fi în data de 7 martie, premiile constând în mici cadouri pentru ce« 
premiați și mămicile lor.
m 8 Martie, Cuvântul Liber vă oglindește sentimentele într-o pagină soecaiâ 
«a« www huon.ro vă ajută ca toate felicitările dragelor voastre mame să 
meargă ia sufletele celor atât de drage' Succes!
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LEGENDĂ AGENȚII IMOBIL

IARE:

A1 - Prima Invest
A2 - Garant Consulting
A3 - Imobfranc
A4 - Fiesta Nora
A5 - Casa Betania
A7 - Mimason
A8 - Morellia
A9 - Elitte
A1O - Liliacul Multicom

PENTRU
CASA TA

Garant Consulting
11 am de experiența

rww

Deva, str. M. Kogălniceanu, bl. F5, 
parter (colț cu Bd. Decebal) 

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
in cel mai scurt timp! (72217)

PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - 
CALITATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. 01, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie 0742/019418

DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

FIESTA NORA
A.jc-nt.r

AGENȚIA IMOBILIARĂ 

PRIMA - INVEST

v.......... 1 L. 1

’ - : 5 i

LIDER IMOBILIAR
A TESTA T Șl LICENȚIA T
Dava, bd. luliu Maniu, bl.CI, parter 

Tel/fax 0254/215212 
sau 0722-564004.

www.prima-invest.ro
(72311)

Den
Bd. 22 Decembrie nr. J7A 
(CEPROMIN), parter om. 11/5
BtUtoK. »254/231JWO

AICI POATE 
FI RECLAMA

TA!

mailto:serban@informmedia.ro
huon.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
http://www.prima-invest.ro


SC mtarni Meos. pane a unei corporalii internaționale 
reass-medâ care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii intemet în vestul Austriei, nord-estul 
urbane, cât și în județele Arad, Bihor, Timiș, 
Caraș-Severin, Hunedoara și Satu Mare

caută pentru dezvoltarea echipei din Deva

DIRECTOR PUNCT
DE LUCRU

Descrierea postului:
- administrează veniturile și cheltuielile pentru departamente ce 
marketing, vânzări șî disirtouțe.
- aprobă scpuinile de marketing

este responsabil de promovarea și dezvoltarea produsului în 
zona atribuită
• reprezintă campania în relația cu autoritățile, locale
- lucrează împreună cu administratori companiei la diverse 
proiecte de dezvoltate

Cerințe:
- minim 3 ani de experiență în funcții de conducere
■ experiența in presă constituie avantaj
- cunoștințe de administrare a afacerii
- cuncștinte avansate delinba engleza
• permis de conducere categoria B.

Ofertă (bonusuri, beneficii):
• pachet ealariai motivant
- posibilități de dezvoltare a carierei într-o companie 
multinațională.

Numai persoanele selectate vor fi 
contactate pentru interviu.

Daca oferta noastiă v-a trezi! interesul, 
contactati-ne la adresa

SC Inform Media SRL
Fax 0256/305.742 sau
e-mafl reciuitmentiginformmedia.ro

S.C. POLIDAVA Deva, 
cu sediul în localitatea 
Deva, Str. 22 Decembrie, 
nr. 257, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea 
solicitării pentru eliberare 
AUTORIZAȚIE DE MEDIU 
pentru obiectivul
TIPOGRAFIE, situat în Deva, 
Str. 22 Decembrie, nr. 257. 
informații se pot obține la 
sediul A.P.M. Deva-Hune- 
doara, zilnic, între orele 
8,00-16,00.
Eventualele sesizări și 
redamații pot fi depuse 1b 
termen de 10 zile 
lucrătoare de la data 
anunțului.

(81738)

• zona L Creangă, 4 camere decomandate, 
gresie, faianță, et. bun, CT, 2 balcoane, parchet, 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță, CT, 2 balcoane, parchet laminat, 
termopane, se 80 mp, preț 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

Administratorul unic SC Bibliofor Management SRL al Societății Comerciale 
Delta Total S.A., Deva, Piața Unirii, nr. 10, CUI 17716196, J20/1051/2005, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 30.03.2007, ora 16,00, la sediul 
societății din Deva, P-ța Unirii, nr. 10, jud. Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea raportului administratorului societății privind activitatea pe anul 
2006;

2. analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la verificarea bilanțului 
contabil șl a contului de profit și pierderi la data de 31 decembrie 2006;

3. analiza și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2006;
4. analiza și aprobarea propunerilor administratorului privind repartizarea profitului rea

lizat pe anul 2006;
5. aprobarea activității administratorului și a comisiei de cenzori și descărcarea de 

gestiune pentru 2006;
6. aprobarea investițiilor realizate în anul 2006 și a programului de activitate pe 2007;
7. diverse
Acționarii persoane fizice pot participa la adunare personal sau prin alți acționari, pe 

bază de procură specială, în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor 
statutare, adunarea generală se va întruni la aceeași oră și în același loc la data de 
31.03.2007. Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul societății sau la tel. 
214455, orele 8.00-15.00.

(81710)

• iigent, Don, scară interioară, amenajat occi
dental, centrală termică, garaj, 150 mp, deosebit, 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• zona L Creangă, 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)

Vând case, vile (13)

DN 7 - intrarea dinspre Arad 
gp Comercializează toată gama de 
_____ materiale pentru construcții

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

(76609)

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, § 

vânzări calculatoare, £ 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 __________ •_____________ ’____________________

Stamprod
3 30025-Deva
Str. 1 Decembrie 27
Tel. /Fax: 0254/213510 
e-mail: stamprod@rdslink.ro

Prinț publicitar de 
mari dimensiuni 

postere - autocolante - mesh 
bannere - panouri

Comandă până la 28 februarie și 
74875) Ai 10% reducere !

CFKTRUL OF AFACFR1

• casă, 3 camere, centrală termică, 2 cămări, 2 
beciuri, garaj, spațiu comercial, societate și o 
cameră și bucătărie separat, trifazic, 
dependințe, curte, grădină Orăștie, 242431. (T)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• casă In Simeria, preț 97.000 euro, negociabil,
2 corpuri, toate utilitățile, centrală termică 
garaj, teren, anexe, 1026 mp. Tel. 0788/507819. (T)
• Deva, Gh. Lazăr, nr. 26, 2 camere mari, 
bucătărie, hol, baie, cămară terasă boxă la 
demisol, pivniță magazie, garaj, încălzire 
centrală grădina 750 mp, negociabil. Tel. 260526. 
cr:
• urgent, casă zonă centrală cu anexe și 
grădină preț 190.000 lei. Tel. 229962. CD
• ki Deva, 4 camere, hol, bucătărie, baie, 
centrală termică termopane, sc 240 mp. teren 
800 mp, garaj, zonă ultracentrală ideal mediu pt 
firmă preț 210.000 euro, negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• Deva, 3 camere, hol mare, baie, bucătărie, 
boxă garaj, apă gaz, canalizare, curte betonată 
preț 81.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie npuă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 2 camere, hol mare, bucătărie mare, baie, 
centrală termică proprie, geamuri termopan, 
parchet, bucătărie de vară garaj, curte și 
grădină st=1.200 mp, la DN7, preț 110.000 euro, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• 3 camere, CT proprie, parchet, parțial 
termopane, piscină, garaj, st=520 mp, preț 
160.000 euro, tel. 223400. 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• P+ă 4 camere, 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=1.200 mp, Deva, preț 360.000 lei, 
neg., tel. 223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro. tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• In Sântuhakn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg,, tel. 
0745/511.776. (A9)
• urgent in Deva, zonă centrală 3 camere, baie- 
bucătărie-hol-terasă încălzire centrală garaj, 
curte, piscină preț 150.000 euro, neg., tel. 231300, 
0740/317.314. (A9)
• (D+PX 6 camere, 2 băi, camere cu parchet, 2 
centrale termice (pe gaz și pe lemne), garaj, 
anexe, ST=800 mp, zona Parc Deva, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), curte, ST =600 mp, zonă ultra
centrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231300,0745/511.776. (A9)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (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, s 300 mp. lângă 
Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel.0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, 
tel.0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șuri, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, ai curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel.0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, 
tel.0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel.0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

Vând case la țară (17)

• casă In satul PrăvăM, comuna Vața, 3 
camera, anexe, grajduri, surit ipădnă preț 
negociabil. Tel 0728/374681. (1/224»)

• casă In satul Tâmpa, comuna Băcia, 3 
camere, bucătărie, baie, anexe, curte și 
grădină mare, preț 130.000 lei. Tel. 
0254/234107,0726/390037. (6/23.02)

• casă șura și grădină in Țebea, preț nego
ciabil. Tel. 0729/549452. (11/19.02)

• casă In satul Bretea Mureșană teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 80.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)

• Zamfirescu, amenajată dec., izolare, preț 
83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dacia, eL 1, dec., contorizări, zugrăvită preț 
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Bd. Decebat etaj intermediar, centrală 
termică mobilată preț 30.700 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2.)
• Miorița, etaj intermediar, balcon, contorizări, 
preț 75.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
CT, suprafață 35 mp, mobilată bd. Decebal, preț 
30.700 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, etaj intermediar, zona Gojdu, preț 76.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, suprafață 42 mp, etaj 4, zona G. Enescu, 
preț 97.500 RON, tel. 0741/154401,227542, seara 
(A2)
• cameră cămin, zona Dacia, preț 250.00 RON. 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, etaj inter
mediar, Dacia preț 20.000 euro, tel. 0741/154401, 
227542, seara (A2)
• Gojdu, eL 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
78.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• urgent, semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, semidec, parchet CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• apartament cu 1 cameră zona Dorobanți, 
decomandate, 40 mp, cu centrală termică boxă 
la demisol, parchet, gresie, faianță se dă 
mobilat și utilat, preț 120.000 ron. negociabil, tel 
0730 474275,0740 535095. (A4)
• ideal pentru investiție, închiriere, zona 
Decebal, contorizări, parchet, urgent, preț 80.000 
ron, negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută, preț 
negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• dec, apometre, faianță bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, compusă din hol, cameră bucătărie + 
uscătorie anexată și modificată cu intrare din 
bucătărie, gresie, faianță, parchet, contorizări, 
gaz 2 focuri, Bălcescu Nou, preț 85.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• de lux, complet mobilată și utilată totul nou, 
etaj 2, finisaje deosebite, zonă ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)
• urgent, zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
o zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți bucătărie, hol. balcon, 
cameră gresie, faianță inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• dec, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet CT, zona Dacia, preț 21.000 
euro, neg., tel. 231.800,0740/317314. (A9)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)
Cumpăr garsoniere (20)

• In Simeria, zona pieței, etaj 4, ușă 
metalică balcon închis, 27 mp, preț 52.900 
lei; accept variante, teren. Tel. 0722/281322. 
(3/20.02)

• semidec, superamenajată, zona Gojdu, preț
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• semidec, contorizări, et 1, zona luliu Maniu,
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• urgent ta Deva, orice zonă, se oferă preț bun, 
de la 75 000 ron, până la90 000 ron, plata imediat, 
cu sau fără amenajări, tel. 0730 474275, 0740 
535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800,0740/317.314. 
(A9)

Vând terenuri (21)

Alege CL pentru anunțul tău

VOME

• grădină In Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296.0723/225229. (T)

• loc de casă 40 ari intravilan, la șosea; 80 
ari teren pentru construit case de vacanță 
la 100 m de șosea; 1,20 ha pădure; 13 ha 
fânat Certeiu de Sus, prețul pieței. TeL 
0254/770687,074/063432. (3005461/1102)

• loc de casă în Hunedoara, str. Hășdat-Sat, 
3500 mp, fs 21 m, apă gaz, curent, loc drept, 
zonă liniștită preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• pădure bl comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
• teren, bl Deva. 820 mp. Viile Noi. Str. Cireșilor, 
nr. 5. Tei. 0727/767575. (T)

• ■greă, oman intravilan. st=12S0 mp. cu 
cabană 2 Brtări axent zona prelungirea 
Vtăcan. preț 30800 aro. neg, td. 0742/290024. 
232060 (A3)

• urgent, grădină + construcție casă, livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• în Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 0740 
535095,0723 251498. (A4)
• intravilan, în zonă pitorească, st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• st=l7.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele ■ 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• intravilan, st=480 mp + 70 mp, construcție, 
front stradal 60 mp, acces din 2 străzi, Deva, 
zonă rezidențială, preț 43.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
ca'să, certificat de urbanism, gaz, apă, curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578 (A8)
• Deva, ntravian, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, ; 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, negj 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan în Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18, utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
8 euro/mp, tel. 231.800,0745/511.776. (A9)’ (

• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776.

| (A9)
• intravilan Deva, zona Dorobanți, S-2200 mp. F- 
22 m, pentru construcție casă, toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776. (A9) ’

• urgent intravilan Deva, 6000 mp, la DN7. 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă între 550-800 mp, zona de case 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț
atractiv, tel.0254/613366, 0788/040.490',
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădue fag,6ha, zona Blâjeni. preț nego
ciabil, tel.0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 04 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490.07887158483. (A10)
• Brad, intravian 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, 
tel.0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, 
tel.0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 04 ha + pădure, pentru construcție case
de vacantă la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788 n 58.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi olata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 32 mp, parter, amenajat cu intrare 
stradă funcționabil, ocupabil imediat 28.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st’=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitările, grec 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8;
• urgent Deva, 32 mp, parter, amenajat cu 
intrare stradă funcționabil, ocupabil imediat 
28000 euro, tel. 0722/564004. (Al)
• 46 mp, Deva, zonă centrală preț 150000 rere 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• h Dna, zonă cereală. S=6C mc. prs xr 
tel. 231300 21234L A9:

reciuitmentiginformmedia.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
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ANGAJEAZĂ • vând piese mobilă tip Luxor, stare foarte bună 
preț convenabil.Tel. 221996. (T) Altele (61)

< I

WIEN
.HOTEL

OSPĂTAR g
Condiții: '

experiență minimă în domeniu
cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 
prezență plăcută
abilități de comunicare și relațioriare. 

CV-urilc se depun la sediul Hotelului VVilîN, 
Calea Zarandului nr.55 sau se trimit pe fax 233 331, 
email Ceorgiana@hotelvvien.ro. până la data de 
(12.03.201)7.

• vând dormitor sculptat, deosebit, oglinzi 
cristaL set canapele piele Italia. TeL 
0720/948386.(4/204®

• cumpăr lăzi din plastic, cantități nelimitate, 
plata pe loc. Tel. 0723/227569. (T)

o

i
i

Comemorări (76)

Societate comercială_____
angajează muncitori

pentru depozit Deva.
Informații la telefoanele:

0729-009776, 0254-226149.
(81542)

• vând fotolii din burete pentru copii, multi
funcționale, design deosebit, cel mai frumos 
cadou pentru copii de până la 7 ani. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• vând mobilă second-hand. mochete, combină 
frigorifică 4 sertare, mașină automată, tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
preț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
0724/643045. (T)
• vând mobilă veche, aragaz nou Bosch; prelată 
cu schelet metalic în suprafață de 60 mp. Tel. 
0723/514133,235570. (T)
• vând recamier.cu.ladă și spătar, 120 ron; 
dormeză pentru o persoană, 35 ron; bufet 
bucătărie din scândură 20 ron. Tel. 215325. (T)
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț convenabil.Tel. 0745/096675. (T)

• vând uși și geamuri pentru locuințe sau 
anexe gospodărești, stare foarte buna, preț 
avantajos. TeL 0254/770887, 0749/063432. 
(3/224®

Vând alte imobile (27) Microbuze. Dube (38) Garaje (43)

• vând 2 arme de vânătoare calibrul 12, 
respectiv 5,6 x 36, marca Horner, sau 
schimb cu U 38 cu lunetă Familia Bejan, 
satul Boz, comuna Brănișca TeL 282133. 
02/19«)

• vând mașină de cusut Naumann, seria 705, 
mașină de spălat din plastic și ceas Doxa, damă, 
extraplat, elvețian. Tel. 224643. (T)
• vând navete plastic 1/12 cu sticle de 1 litru 
pentru apă minerală navete 1/20 și 1/24 cu 
sticle 0,51, preț 3,5 lei naveta. Tel. 0745/096675. 
(T)
• vând oală inox alimentar, 10001, cu agitator și 
pompă inox de evacuare, și presă pentru 
filtrarea lichidelor alimentare, preț 1800 euro, 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)
• vând porumb pentru floricele, capacitatea de 
expandare 99%. preț 3 lei kg. Tel. 0745/096675. 
(T)
• vând seturi de 2,3,4 lacăte cu aceeași cheie, 
import Germania, ABUS. Tel. 0723/227569. (T)
• vrei să slăbești? întreabă-mă cum! Tel. 
0723/855574. (T)

Pierderi (62)

• fermă cu toate dotările, pentru creșterea 
melcilor, 1900 mp, preț negociabil. Tel. 
0722/857732. (T)
• imobil pentni producție, servicii, comerț 
(parter) și birouri la etaj, st 160 mp, cu terenul 
aferent, zona Casei de cultură Deva, preț 195.000 
euro. Tel. 0745/096675. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490,' 0788/158.483. 
(A10)

•vând autouHtarăJrunoasa americană" af 
1996, cu prelată sarcină utiâ 3 tone, ITP la zi, 
stare perfectă de funcționare. Tei 744664, 
0721/239364. (6/2002)

• vând urgent garaj metalic din tablă zincată
Tel. 229611.0740/953297. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Groza Sofia. Se declară nul. (8/22.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Turlea Crăciun. Se declară nul. (8/23.02)

Televizoare (48) Prestări servicii (72)

Imobile chirii (29)

• închiriez depozit, in Deva, 900 mp. Relații 
la teL 0724/285438. (10/204)2)

• vând autoutilitară Dacia papuc 1305, af 1996, 
covergă din fibră sticlă stare tehnică 
ireproșabilă Tel. 0745/096675. (T)
• vând autoutilitară Renault Trafic, benzinar, 
1710 cmc, af 1988, alimentare GPL, stare tehnică 
bună. Tel. 0745/096675. (T)
• vând Mercedes Sprinter 310 D mixt (6 locuri 
plus marfă), 2900 cmc, lung și înalt af 1999, neîn
matriculat. Tel. 0745/096675. (T)

• vând tv color Panasonic, diag. 70 cm, preț 280 
euro, negociabil și pastile Lomustin.Tel. 235153. 
(T)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• vând microbuz Peugeot J5 (8+1 locuri), Diesel, 
2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare tehnică 
bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

• vând MP4 Ipod Nano capacitate 1GB și MP3 
player, preț 240 ron, respectiv 140 ron. Tel. 
0723/360575. (T)

Calculatoare si accesorii
9

Cu durere în suflet familia amintește împlinirea a 40 de zile de când s-a stins din viată scumpul nostru tată, socru și bunic
IGA SABINSlujba zde pomenire are loc astăzi 24 februarie, ora 11, în Cimitirul ortodox Deva, de pe str. M. Eminescu. Va rămâne veșnic în sufletele noastre.Mariana, Ion, Ioana și Sabin Mager

Decese (75)

(4/23.02)

• ofer la chele garsonieră nemobilată în Gl, etaj 
1, Dacia 280 lei/lună Tel. 0745/253413. (T)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, mobilate complet, contorizări,

•
taj 2, str. I. Maniu - Tineretului, preț 130 
uro/lună Tel. 0742/744353. (T)

• ofer spre închiriere apartament 4 camere, 
mobilat de lux, centrală termică aer condiționat, 
garaj, în micul Dalas', 400 euro/lună. Tel. 
0745/253413. (T)
• ofer spre închiriere, în Deva, zonă ultracen
trală, lângă Colegiul Decebal, o încăpere de 33 
mp, intrări separate, pentru birou, prestări 
servicii sau comerț. Tel. 0745/096675. (T)
• ofer spre închiriere in regim hotelier o cameră 
cu baie, mobilată utilată, centrală termică 
termopane, preț 80 lei/noapte. Tel. 0721/055313. 
(T)
• ofer spre închiriere, în zona Casei de cultură 

¿eva, șpațiu pentru producție, comerț, servicii, 
■L parter, Și birouri la etaj, st 160 mp. Tei. 
.Ț44/561810,0745/096675. (T)
• Deva, 20 mp, zona Piață 250 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec., mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică, preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• amenajat, S=434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800,0740/317.314. (A9)

• vând/dezmembrez autospecială fri
gorifică tip Raba 10215, perfectă stare de 
funcționare. TeL 744664, 0721/239364. 
(6/2&U)

Camioane, remorci (39)

• vând AMD 850/256/30, sound, Lan, monitor 15 
inch, tastatură mouse, boxe, preț 500 ron. Tel. 
0744/896777. (T)
• vând monitor alb-negru 15 inch, stare foarte 
bună, preț 60 ron, negociabil. Tel. 220956. (T)

• începând cu data de 1.03.2007, operatorii de 
transport SC Tirius Transtur SRL și SC 
ManolacheTranscom SRL majorează costul bile
tului de călătorie, pe ruta Deva-Simeria, la 3 ron. 
(8/21.02)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia ladestinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• transport mariă mobilă, materiale construcții, 
local și în țară cu camion acoperit de 3,51 util, 
dimensiuni 6/2,40/2,40. Tel. 229611,0740/953297. 
(T)
• transport mobilier cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum; asigur și demontare, încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Auto românești (36)

• vând Dada 1310, af 1992, stare de 
funcționare bună, preț negociabil. Tel. 
0721/856802.(3/23.02)

Auto străine (37)

• vând Volvo V401,9 TDI, af 2001, full-eiectric, 
airbag, climă ABS, servo, SRS, MP3, jante Al 16 
inch, 9000 euro, negociabil. Tel. 0723/227569. (T)

Colegii din SC Inform Media SRL sunt alături de fosta lor colegă Cristina Crasovschi la greaua durere pricinuită de pierderea tatălui său
CRASOVSCHI MIHAIFLOREASincere condoleanțe familiei îndurerate.

• vând autoutilitaiă Citroen Jumper, 2500 cmc, 
lung și înalt, af decembrie 2000, înmatriculat 
februarie 2007. Tel. 0745/096675. (T)
• vând autoutilitară Peugeot Boxer, af 
octombrie 2003,2,2 HDI, lung și înalt, înmatri
culat ianuarie 2007, consum 9%, preț 113.500 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675. (T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând pantofi, cizme, sandale, noi, toc înalt, nr.
38,25 lei perechea; 350 grame argint cu 1 leu 
gramul. Tel. 0721/148802. (T)

• angajez muncitor calificat în construcții. Tei. 
0722/319442.(11/16.02)

• Angajăm vânzătoare cu experiență 
pentru magazin de saltele. Informații la 
telefonul 0728-878163. (9/23.02.2007)

(6/22.02)

• vând regent autocamion tip Raba, axă 
dublă stare perfectă de funcționare, preț 
avantajos. Tel. 0726/243460. (6/21.02)

Materiale de construcții (53)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• închiriez brddoexcavaâre; retafi la teL 
0722/31944% vând țiglă la pretid de 150 
ron/bucata,relațîb teL 229733.(11/16«)

• materiale pentru construcția unei. ferme 
pentru creșterea melcilor, inclusiv irigație, 1900 
mp, eventual caut at cu. iteteri.' peptru 
înființarea unei feritțe. țeL 0722/857732. (Tî.'.
• vând Ne (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 48 m; 2 legături lațuri noi. lungimea 45 
m; scânduri; fereastră in 2 canate, nouă cu toc, 
dimensiuni 120/150 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (D
• vând fstantiai pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)
• vând prafle și tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile pentru amenajarea unui chioșc sau 
balcon, preț 55 ron kg. Tel. 0745/096675. (T)

• vând banc de lucru pentru tâmplărie, 410/83 
cm, și 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare. Tel. 0745/096675. (T)
• vând motor tractor U 650; circular cu trans
misie la priza tractorului, mori de măcinat 
cereale boabe și știuleți; mori de despuiat 
porumb. Tel. 282779,0720/421588. (T)
• vând tractor U 445, plug cu 2 brăzdare, 
remorcă cu o axă grapă și container pentru 
tiranti; placaj marmură Rușchița și mașină de 
cusut Ileana. Tel. 0722/502995. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând 4 jante Al 15 inch, 5 găuri, preț 350 lei 
setul. Tel. 0723/227569. (T)
• vând motor Opel Kadet injecție 1,3, preț nego
ciabil. Tel. 0720/507557. (T)

Mobilier și interioare (47)

• urgent si roarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)

specialist mase plastice.

Hunmfi b ri. 025“, '¿'16149
(81542)

Electrocasnice (56)
• vând ladă frigorifică 2401,7 sertare^® lei; 

trusă sudură oxiacetilenică nou;’ tw.. și 
reductor oxigen, nou, 150 lei.;Tel. 214504, (T).

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 10 oi cu miei. Tel. 0721/321525, 
0254/648620.(2/23.02)

• vând 200 oi, satul Spini, nr. 23. informații 
la tel. 0722/148460. (15/19.02)

• vând diferiți pești exotici, acvarii, hrană 
pentru pești și plante de acvariu. Tel. 
0727/592599,0743/855171,0729/955975. a)
• vând fân, Sântandrei, nr. 74. Relații la tel. 
0254/236678 (7/21.02)
• vând porci 150 kg. Informații tel. 282883 sau 
0729/042742. (T)

Instrumente muzicale (60)

• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

• Pizzeria Play Deva, str. M. Eminescu (lângă 
Poliția județ) angajează pizzar sau preparatori 
pizza, condiții avantajoase. CV-urile se depun la 
sediul firmei. Informații la tel. 0723/165413 sau 
224401, orele 9 -16. (9/22.02)
• societate comercială angajează montatori
tâmplărie pvc. Relații la tel. 0724/524803. 
(7/23.02). . .
• societate comercială angajează urgent 
montator tâmplărie pvc: oferim salariu atractiv. 
Tel. 0723/025015 și 0254/232969. (7/20.02)
• societate comredală cu sediul în Deva anga
jează gestionar. Condiții: experiență minim 2 ani, 
cazier curat CV-uriie se trimit la fax nr. 
0254/22411L (10/20«)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează șofer profesionist Condiții: permis de 
conducere toate categoriile, vârsta minimă 25 
de ani, cazier curat CV-urile se trimit la nr. de 
fax 0254/224111. (10/20.02)
• societate de construcții montaj angajează în 
condiții avantajoase următoarele categorii de 
personal: zidari, fierari-betoniști. Relații supli
mentare la tel. 0254/233626 și 0745/3800001 
(6/19.02)
• administrator, Petroșani, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent contractări și achiziții, Călan, 2 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de asigurare, Călan, 2posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data limită 1.04., 
perioada determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 4 posturi, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 17 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 7 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 28.02.. 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

1

Suntem alături de familia îndoliată de pierderea fulgerătoare a celei care a fost
TIMIȘAN FINICAdin Simeria. Familia Gherman Vasile și Stela

• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții. Petroșani. 3 posturi, data limită 2802 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de oază control acces, ordine și 
intervenții. Vulcan, 1 post, data limită 28.02., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele9 -16.
• agent de pază în incinte,Călan,2posturi,data 
limită 2802 Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent onobiar, Deva, 1 post, data limită 12.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent turism, Deva, 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

I • agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

' • agent vânzări, Orăștie, 2 posturi, data limită

1803., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
•16.
• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 19.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -18
• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• ambalator manuaL Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.

Es V I 1Z EL IU I I I IZ. ■ TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICEI

Maica Paraschiva, binecuvântată de Dumnezeu vine în 
ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice speranță. Maica 
Paraschiva deschide cartea sfântă veche de sute de ani, 
vizionează cu exactitate trecutul, prezentul și viitorul prin 
cartea sfântă

Sunt Camelia Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța 
Paraschiva, care tr.*» rugăciunile ei m-a vindecat de o boală 
fără speranță 5e vindecare.

Vasăe Deva: a>x>c mî de mulțumiri Măicuței Paraschiva 
pentru că ~i-a ao-s > casă, după doi ani de zile m- 
am moâca* o* sora

Ar>ca -ureacara rw de mulțumiri Măicuței
Parascrwa per-îT- că “’»-i itezega: Cunuma.

jcr-uiț. sfsC Z>-irnrez2Ci s-o onecuvânteze pe Măicuța 
’arascs**. oă au-șac far-necete și b ieste mele
ar. -fa?—»«¡¡ie

Sfjrra xt'hi s e vă po? apăra oe rău, Masca
Parasc-raa nâ ora» □sreșs arce ar avea: de
farneci ai de grava tea cazunkx ea
desc-xae Ir*» S-sros •eieo k s pe oaza datec*
de 'asae- s • » uei garar-jr. 0743-

8 *6£3
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Au retras reclama sexistă
• Ieșire în spațiu. Astronații Michael Lopez-Alegria și Mihail Tiurin de pe Stația Spațială Internațională au efectuat o ieșire pe orbită, joi, pentru a repară o antenă a vasului de aprovizionare Progress.

Incendiu Pompierii încercau, ieri, să stingă incendiul care a izbucnit înțr- un adăpost din Alsunga, Latvia. Cel puțin 20 de persoane au murit.
(Foto: EPA)

Lângă fiul ei
Los Angeles (MF) - Un judecător din Florida a stabilit că starleta Anna Nicole Smith trebuie să fie înmormântată în Bahamas, alături de fiul ei care a murit în septembrie 2006 din cauza unei supradoze de droguri. Verdictul a venit după șase zile de dezbateri și de certuri între Howard K. Stern, și mama starletei. Hopkins (Foto: EPA)

■ Casa de modă Dolce 
e Gabbana cedează pre
siunilor organizațiilor 
feministe.

Madrid (MF) - Compania italiană de modă Dolce e Gabbana a retras de pe piața spaniolă o reclamă considerată sexistă, după ce a declarat că această țară este „rămasă în urmă” în acest domeniu. Institutul spaniol pentru femei, un organism guvernamental și o asociație a consumatorilor au cerut, luni, retragerea de pe piață a unei reclame la compania italiană de modă Dolce e Gabana, acuzată de „violență machistă”.Reclama incriminată prezenta o femeie îmbrăcată intr-un body, așezată pe sol și care era împiedicată să se ridice de un bărbat cu bustul gol care o ținea de încheieturile mâinilor. Alți patru bărbați cu busturile goale asistau la scenă.„Retragem reclama doar de pe piața spaniolă. Sunt un pic rămași în urmă”, au fost de părere reprezentanții celebrei

Raddiffe, criticat
Londra (MF) - Actorul britanic Daniel Radcliffe (17 ani), celebru pentru rolul vrăjitorului Harry Potter, a fost criticat de asociațiile anti-tutun pentru că fumează o țigară pe scenă, deși reprezintă un model pentru tinerii din lumea întreagă. Daniel Radcliffe fumează în timpul piesei în care joacă la Londra, „Equus”. în schimb, criticii de teatru care au fost prezenți la avanpremieră spun că Radcliffe, în rolul unui bolnav psihic, a fost extrem de credibil.

in pielea 
lui Hitch
cock
Los Angeles (MF) -
Actorul Anthony 
Hopkins îl va încarna 
pe celebrul regizor 
Alfred Hitchcock, în 
„Alfred Hitchcock 
Presents", un film 
despre turnarea fil
mului „Psycho" în 
regia creatorului seri
alului TV „Prietenie 
pe muchie de cuțit", 
Ryan Murphy. Filmul 
de groază a benefici
at de trei continuări 
și de un remake rea
lizat în 1999.

Mai vor un copil din Vietnam
Los Angeles (MF) - Actorii Angelina Jolie și Brad Pitt au depus un dosar pentru adoptarea unui copil orfan din Vietnam. Potrivit publicației americane US Weekly, care citează o sursă din Vietnam, cuplul a depus un dosar la serviciile de imigrare și de obținere a cetățeniei din Statele Unite în vederea adoptării unui băiețel de la orfelinatul Tam Binh din orașul Ho Chi 

Minh, pe care actorii l-au vi
Un film șochează lumea creștină

b b

Andrea, puiul girafei Lotti, s-a născut pe 19 februarie la grădina zoologică din Berlin. (Foto: epa)

■ „Adevăratul mormânt 
al lui lisus" ar fi fost 
descoperit într-o peșteră 
din Ierusalim.

Ierusalim (MF) - Adevăratul mormânt al lui lisus Hristos, cu rămășițele acestuia și ale membrilor familiei sale, a fost ascuns într-o peșteră din Ierusalim și găsit în urmă cu 30 de ani, potrivit unui film documentar care ar putea zgudui din temelii lumea creștină.Noul film prezintă ceea ce ar putea fi una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din lume, 10 sicrie vechi de 2.000 de ani cu ceea ce specialiștii cred că ar fi, după inscripții, rămășițele lui lisus, ale mamei sale Maria, ale

Carte despre Idi Amin
Kampala (MF) - Fiul fostului dictator Idi Amin a anunțat că va scrie o carte despre tatăl său, după ce s-a declarat nemulțumit de modul în care acesta a fost portretizat în filmul „Ultimul rege al Scoției”, nominalizat la ediția de anul acesta a premiilor Oscar. Jaffar Amin a declarat că dorește să arate lumii „cealaltă latură” a lui Idi Amin Dada, pentru că filmul a prezentat stereotipuri negative despre tatăl său. Jaffar Amin (40 ani) este tatăl a cinci copii, dintre care unul poartă numele bunicului său, Idi. Jaffar plănuiește să desene viața omului responsabil de moartea și dispariția a 500.000 de 

ugandezi în timpul regimului de teroare din perioada 1971 - 1979. Jafiar Amin este unul dintre cei 40 de copii născuți de cele zece 
neveste oficiale ale lui Idi Amin.

Mai este un
■ în Japonia a fost dez
voltat un procedeu de 
stocare a datelor nume
rice pe organisme vii.

Paris (MF) - O echipă de chi- miști japonezi de la Institutul de Științe ale organismelor vii de la Universitatea Keio afirmă că au dezvoltat un procedeu care permite să se conserve un volum important de informații

Dolce e Gabbana la Milano
(Foto: EPA)case de modă, citați, vineri, de presa spaniolă. „Ce legătură ar putea fi între o fotografie artistică și un fapt real”, au continuat aceștia, citați de cotidianul El Periódico.Spania s-a angajat sub egida noului guvern socialist să lupte împotriva violenței conjugale și a atitudinii superioare a bărbaților față de femei.

zitat în noiembrie 2006. Este cunoscut faptul că cei doi actori doresc să aibă mai mulți copii adoptați.Jolie și Pitt sunt părinții a trei copii: Maddox, în vârstă de cinci ani, Zahara, în vârstă de doi ani, și Shiloh, de nouă luni. Maddox a fost adoptat din Cambodgia, Zahara a fost adoptată din Etiopia, iar Shiloh este fiica biologică a celor două staruri hollywood- iene.

Profesorul de arheologie israelian Amos Kloner (Foto: fan)Măriei Magdalena și ale altor apropiați ai acestora. Sicriele descoperite vor fi prezentate luni, la New York, în cadrul 
pas până la Matrixnumerice, timp de un secol, pe genele unui organism viu, precum bacteria, relatează Le Populaire.Potrivit cercetătorilor, această formă de stocarea a informațiilor numerice ar putea permite laboratoarelor să stocheze date pe organisme vii modificate genetic. în testele sale, echipa a gravat sub formă criptată, pe o bacterie non- patogenă (Bacillus subtilis), un

7-rz

unei conferințe de presă. Sicriele au fost ținute până acum în arhiva Autorității israeliene pentru antichități.
scurt mesaj scris, utilizând un procedeu care permite să se transcrie informații alfanumerice în elemente chimice. Acești compuși chimici sunt înscriși pe o secvență de gene ale bacteriei.Pentru a regăsi datele, este suficient, potrivit cercetătorilor, să se compare genomul normal al bacteriei cu cel modificat, diferențele reprezen tând, de fapt, mesajul criptat.

Născută în 
îi plac 

sportul și

Filmul documentar, realizat de regizoarea recompensată cu un premiu Emmy Simcha Jaco- bovici și de câștigătorul unui premiu Oscar James Gameron, prezintă senzaționala descoperire arheologică. Descoperirile și descifrarea inscripțiilor au fost făcute publice în urmă cu zece ani de renumitul profesor de arheologie israelian Amos Kloner.Filmul va fi difuzat pe posturile Discovery Channel, Channel 4 din Marea Britanie, Vision din Canada și Channel 8 din Israel. Regizorii filmului spun că declarația lor se bazează pe colaborarea cu cei mai cunoscuți oameni de știință din lume, arheologi, statisticieni, specialiști în ADN și experți în antichități.

Vitele încearcă să
ajungă pe uscat, după 
ce ploile aduse de 
fenomenul „El Nino” au 
provocat inundații în 
Bolivia. Au murit până 
acum 23.300 de vite.

(Foto: EPA)


