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Joburi noi de la suedezi
Forum civic 
Audiența CL

Deva (CL) - Problema câinilor vagabonzi din Deva a stârnit interes înrândul forumiștilor par- ticipanți la Forumul civic Audienta CL, al coti- Îianului Cuvântul liber.i cer primăriei să treacă la acțiune. Forumiștii își exprimă părerile și propun primăriei soluții pe care le publicăm astăzi. în primul rând primăria ar trebui să strângă de pe străzi toti câinii vagabonzi. Majoritatea forumiștilor con-
jgideră totodată că de RBești câini trebuie să se Reocupe și populația Devei, iar cei care pot, să adopte o parte dintreei. /p.6
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Lovit de 
tren
Deva (M.T.) - Un 
tânăr de 20 de ani, 
din localitatea Său- 
lești, și-a pierdut am
bele picioare, după 
ce a căzut dintr-un 
tren personal. Băiatul 
a vrut să urce în tren, 
după ce acesta a fost 
pus în mișcare, /p.3

Biorezo- 
nantă

5

Deva (C P.) - Tehno
logia modernă oferă 
modalități noi de 
depistare a bolilor, 
□nâ dintre acestea 
este cea de biorezo- 
nanță, care e nein- 
vazivă și fără efecte 
secundare, /p.3
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Averi din cablu
Dacă la alte dcmen • suntem pe tatunle codașe din Europa., 
ia rețelele de cablu nu stăm prea rău,. România fiind o 
paia «'activă.

miliarde euro, venit operator pe-20i}5
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Grafica: Cuvântul Liber

■ Un concern interna
țional va angaja 300 de 
oameni pentru producția 
de confecții metalice.

Hunedoara (M.S.) - Concernul suedez DOCAB, specializat în producția de confecții metalice, a concesionat trei hecta

re din Parcul Industrial Hunedoara, pe care va ridica două hale de lucru în care vor lucra aproximativ.300 de angajați. „Până la sfârșitul anului în curs, va fi finalizată prima parte a investiției inițiate de concernul suedez. Este vorba de o hală de 5000 de metri pă- trați. A doua parte a investi

ției, care constă într-o hală de producție de 3400 mp, se va încheia anul viitor”, a explicat administratorul Parcului Industrial Hunedoara, Mihail Klusch. Potrivit acestuia, concernul suedez intenționează să execute în Parcul Industrial Hunedoara uși pentru hale industriale, rampe de acces,

elemente și platforme hidraulice de ridicat. Parcul Industrial Hunedoara ocupă o suprafață de 19 hectare și a fost împărțit în 26 de parcele, o parte dintre ele fiind deja concesionate de mai mulți investitori români sau străini, care au creat, până acum, peste 300 de noi locuri de muncă.

Candidează pe liste
■ PNL și PD vor avea 
candidați separați la 
alegerile anticipate din 
municipiul Petroșani.

Petroșani (M.S.) - Alegerile anticipate sunt programate să aibă loc pe data de 18 martie. „Vom candida pe liste separate la alegerile de la Petroșani. Consiliul județean de coordonare al Alianței D.A. a fost

informat de această decizie”, a declarat duminică, într-o conferință de presă, vicepreședintele PNL Hunedoara, Tibe- riu Balint.Candidatul PNL pentru Primăria Petroșani va fi ales dintre doi directori ai Companiei Naționale a Huilei Petroșani, Daniel Surulescu-di- rector general și Petru Dră- goescu-director securitate minieră. Desemnarea candidatu

lui PNL este programată pentru marți, când vor fi prelucrate rezultatele unui sondaj de opinie comandat de PNL în rândul alegătorilor din Petroșani. La funcția de primar al municipiului Petroșani și-au anunțat deja intenția de a candida Tiberiu Iacob Ridzi (PD) - actual viceprimar, Haralam- bie Vochițoiu (PSD) și Florin Racoțea (PRM) - fost viceprimar 2000-2004.
--------- --------—-- --------- ------ -—- ----- -
Oferta zilei! 1 orăgrațis
către Spania, Italia, Germania sau Ungaria.
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• Incursiune. Armata israeliană a lansat, 
ieri dimineață, o incursiune la Nablus, în 
nordul Cisiordaniei, au declarat surse din 
serviciile de securitate palestiniene $i mar
tori, transmite AFP. Militarii, transportați 
la bordul a circa 20 de autoturisme de 
teren, au impus interdicții de circulație și 
au încercuit mai multe clădiri din oraș, 
printre care și spitalele Rafidyeh și El 
Watani.

Îngrijorare
Roma (MF) - NATO și-a exprimat Îngrijorarea față de recentul val de violențe din Kosovo și a precizat că va reacționa cu fermitate împotriva oricărei, tentative de denaturare a procesului de stabilire a statutului acestei regiuni, condus de ONU.

Antipatie
București (MF) - Președintele PC, Dan Voi- culescu, a declarat, ieri, că nu-i place Traian Băsescu și nu-1 dorește ca președinte, precizând că PC va continua demersurile de .suspendarea șefului statului din funcție.

cww

Iranul - pregătit de război

Dan Voiculescu (Foto: fan)

| Interes 
București (MF) - 
Președintele Comite
tului, pentru Afaceri 
Externe din Camera

; Reprezentanților a 
Statelor Unite, Tom 
Lantos, s-a interesat 
de situația politică 
internă a României, 
situația minorităților 
și stadiul Legii privind 
statutul minorităților, 
într-o întâlnire, vineri

i seara, cu liderul 
UDMR, Marko Bela. 
Tom Lantos s-a 
interesat ți de relațiile 
României cu UE și 
SUA. Din delegație a 
făcut parte și 
ambasadorul SUA la 
București, Nicholas 
Taubman.

■ Iranul a testat, 
duminică, prima rachetă 
în spațiu pregătindu-se 
tot mai intens de război.

•
Teheran (MF) - Iranul a testat cu succes prima sa rachetă în spațiu, a anunțat televiziunea de stat de la Teheran, fără a oferi detalii despre raza de acțiune sau capacitatea acesteia, relatează AFP. „Această rachetă are la bord materiale de cercetare fabricate de Ministerele Apărării și al Științei”, a declarat Mohsen Bahrami, șeful Centrului iranian de cercetare aerospațială. „Toate testele au fost efectuate în unitățile industriale ale țării noastre, cu respectarea normelor in- 

W.............. ............
Dacă vor adopta o a doua 

rezoluție, Iranul nu va da nici 
o replică și își va continua 

activitățile nucleare 
Manouchihr Mohammadi 

........................... w ternaționale”, a adăugat oficialul. Pe de altă parte, adjunctul ministrului iranian al Afacerilor Externe a declarat că Teheran-ul este pregătit pentru orice scenariu în dosarul nuclear care a determinat o criză în relațiile cu Occidentul, „inclusiv pentru război”, a anunțat, duminică, a- genția ISNA, citată de Reuters.

Iranul s-a înarmat pentru un nou război (Foto: EPA)

Continuă programul 
nuclearOficialul a precizat de asemenea că noi măsuri adoptate de Națiunile Unite nu vor putea pune capăt programului nuclear al Țeheran-ului. ț,Ne-am pregătit pentru orice

situație, inclusiv pentru un război”, a spus Manouchehr Mohammadi, adjunct al ministrului Afacerilor Externe de la Teheran. „Dacă vor adopta o a doua rezoluție, Iranul nu va da nici o replică și își va continua activitățile nucleare”, a mai subliniat

Mohammadi. Națiunile Unite au adoptat sancțiuni împotriva Iran-ului în luna decembrie pentru a sancționa pra-. gramul nuclear al TeheranV lui, despre care Occidentul bănuiește că ar putea fi folosit pentru fabricarea unei bombe atomice.
Voronin acuză Bucureștiul

Control și mai drasticWashington (MF) - Autoritățile americane au început, în Phoenix, testarea unui aparat cu raze X pentru verificarea pasagerilor care călătoresc cu avionul, un dispozitiv care a făcut obiectul criticilor aspre din partea mai multor organizații, relatează Reuters. Aparatul poate depista armele și explozivii ascunși sub haine. TSA va testa aparatul pe o perioadă de 60 până la 90 de zile după care va instala dispozitive similare pe aeroporturile din Los Angeles și New York, până la sfârșitul acestui an. O serie de organizații, printre care Uniunea pentru Libertăți Civile din America (ACLU) au criticat sistemul, precizând că acesta ar permite comiterea unor abuzuri.

■ Președintele moldo
vean Voronir vrea car și 
moldovenii sâ fie printre 
minoritățile naționale.

Chișinău (MF) - Președintele moldovean Vladimir Voronin acuză Bucureștiul de intoleranță față de „minoritatea etnică a moldovenilor” din România, compusă din 10 milioane de persoane, relatează corespondentul MEDIAFAX la Chișinău, citând un interviu acordat de Voronin agenției oficiale de presă Moldpres.Voronin susține în interviul citat că această organizație nu se poate înregistra ca etnie, alături de alte minorități naționale existente în România. „în România, din păcate, lista etniilor permise este strict limitată, toate mi

Minoritățile naționale îi pun față în față pe Băsescu și Voronin
(Foto: EPA)noritățile naționale posibile sunt enumerate în legislație. Moldovenii nu figurează printre acestea. Și acesta, din câte înțeleg eu, este astăzi principalul obstacol pentru legalizarea moldovenilor și a cul

turii lor în România. Este vorba despre legalizarea acestui drept pentru o populație de circa 10 milioane de persoane, care locuiesc în Moldova românească”, a declarat Voronin.

Operațiune 
sângeroasă ,BasdadTM?) - Forțele^' americane și irakiene ătre i ucis circa 400 de suspecți militanți de la începutul unei acțiuni majore menite să contracareze violențele de la Bagdad, a declarat, sâmbătă, premierul Nuri al-Maliki, citat de Reuters. Maliki a vizitat centrul de comandă al operațiunii și a f cerut forțelor de securitate care participă la aceasta să nu se lase influențate de elementele religioase. El le-a spus reporterilor că 426 de suspecți militanți au fost reținuți „și tot atâția au fost uciși” de la începutul operațiunii.

Posibilă schimbare de regim în Coreea de Nord
■ Liderul Coreei de 
Nord, Kim Jong-il, ar 
putea adopta conduce
rea militară colectivă.

Victorie. Partidul Socialist, aflat la putere în Ungaria, l-a ales, sâmbătă, în funcția de președinte pe premierul Fe- renc Gyurcsany, devenit impopular ca urmare a reformelor Cabinetului său, relatează AFP. El a obținut 89,15 la sută dintre voturi la Congresul socialiștilor ca-\ re s-a desfășurat la Budapesta. (Foto: epa) .
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Seul (MF) - Coreea de Nord, singura dinastie comunistă din lume, ar putea adopta regimul politic al conducerii militare colective, după ce actualul lider de la Phenian, Kim Jong-il, își va încheia mandatul, a anunțat, ieri, agenția sud-coreeană Yonhap, citată de Reuters.Kim l-a instituit moștenitor aparent al puterii pe cel mai mare fiu al său, Jong-nam, însă a renunțat la această idee în urmă cu câțiva ani, au declarat surse diplomatice de la Beijing, care au dorit să-și păstreze anonimatul, potrivitYonhap. „Kim vrea acum să general.
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întemeieze o conducere colectivă”, au spus acestea.în cazul în care va fi pusă în aplicare, măsura marchează o distanțare de anticipatul transfer de putere de la tată la fiu. însuși Kim Jong-il a fost desemnat succesor de către tatăl său și fondatorul Coreei de Nord, Kim Il-sung, cu mult înainte de a deveni lider la Phenian.
La putere generaliiCeilalți doi fii cunoscuți ai lui Kim sunt Jong-chol, care ar putea avea 25 de ani și Jong-un, de 23 de ani. Surse din serviciile de securitate sud-coreene au precizat în luna decembrie că în cazul în care Kim Jong-il moare fără un succesor desemnat, puterea va fi preluată de către un

Kim Jong-il dorește să constituie o conducere colectivă (Foto: epa
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• Semnături. Organizația PLD a județului Hunedoara a reușit strângerea a 2500 de semnături pentru alegerile europarlamentare. PLD Hunedoara și-a propus să strângă până în data de 10 . martie peste 10.000 de semnături, a £ declarat senatorul Viorel Arion. (C.P.)

• Pompierii în acțiune. Neatenția și nepăsarea oamenilor au dat de lucru pompierilor hunedoreni, după ce hectare de vegetație uscată au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au acționat în zona Cozia și au încercat ore în șir să stingă flăcările care au cuprins pășunile din localitatea Silvaș. (M.T.)

Doi răniți si mașini distruse
5 5 s

ExpozițieDeva (C.P.) - CCI Hunedoara și Agromec Deva organizează, în perioada 29 martie - 2 aprilie, a XVI-a ediție a târgului AGROEXPO, în cadrul căruia se vor expune: mașini, utilaje și echipamente pentru agricultură și industrie alimentară, semințe, produse destinate agriculturii și zootehniei, produse agricole, mijloace de transport. Expoziția va avea loc la sediul Agromec Deva, Btr. Depozitelor, nr. 10. rodusele expuse pot rămâne, în continuare, în cadrul unei expoziții permanente, în custodia Agromec. Termenul-li- mită pentru înscriere este 15 martie.

Expoziție agricolă (Foto: cu

Iau mașina cu rate

Achiziții
Deva (C.P.) - Parcul 
auto hunedorean s-a 
majorat cu doar trei 
mașini sub 3,5 tone, 
pe parcursul lunii tre
cute, se arată în sta
tistica întocmită de. 
APIA România. La 
nivel național numă
rul autovehiculelor 
de acest tip achizițio
nate a fost de 1593. 
în privința mașinilor 
grele, de peste 3,5 
tone, numărul celor 
cumpărate în județul 
Hunedoara este de 
cinci dintr-un total, la 
nivel de țară, de 471. 
Pe aceste segmente 
de piață cei mai 
mutți cumpărători 
sunt București și 
din județele Brașov și 
lași. Aceeași statistică 
arată faptul că 
majoritatea autove
hiculelor sunt din 
import, iar ca formă 
de plată s-a ales vari
anta cash+rate.

■ Două persoane au 
fost rănite și o mașină 
a ars, în urma a două 
accidente rutiere.

Mihaela TAmaș________________
mlhaela.tamas@informmedia.roGurasada - în urma a două accidente de circulație petrecute la sfârșit de săptămână, pe șoselele hunedorene, două persoane au fost grav rănite, iar una dintre mașini a ars în totalitate.Primul accident s-a petrecut sâmbătă dimineață, în jurul orei 5.00, pe DN 7, în afara localității Gurasada.țj............... „Am încercat să-l 
evit, dar nu s 
fost posibil’', a 
spus șoferul TIR- 
ului,

Emilian Diaconu...................................„Conducătorul Unui autoturism Mercedes Benz, Constantin A., de 44 de ani, din localitatea Rosnov, județul Neamț, a încercat să depășească două mașini, însă fără să se asigure. în timpul depășirii, pe contrasens, a fost surprins de un autotren Ive-

TIR-ul a intrat într-un pom de pe marginea Autoturismul Mercedes a fost distrus de flăcări. 
ȘOSelei -l: (Foto: T. Mânu)co, condus regulamentar de Emilian D., de 44 de ani, din comuna Bujoreni, județul Vâlcea”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. în ultima clipă, disperat, șoferul autotrenului a încercat să evite impactul, însă fără succes. A virat dreapta, spre marginea șoselei, și s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. în urma impactului, șoferul Mereedes-ului a fost aruncat din mașină, iar autoturismul pe care-1 conducea a fost cuprins de flăcări. Pentru a stinge flăcările care au cm

prins autoturismul a fost nevoie de ajutorul unui echipaj de pompieri, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Iancu.de Hunedoara”. Șoferul'vMe’r- cedesului a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean Deva, iar traficul rutier a fost blocat, în zonă, mai bine de două ore.
Rănit grav la ȘoimușAl doilea accident grav s-a petrecut ieri dimineață, in jurul orei 7.00, pe DJ 706, în localitatea Șoimuș. Aici, conducătorul unui autoturism Opel Vectra, Viorel C., de 28 de ani, din localitatea Bichigi,

județul Timiș, a intrat în depășirea unui autoturism Volkswagen Polo, care circula regulamentar. în timpul depășirii, conducătorul Opel- ului a pierdut controlul volanului și a ieșit în afara părții carosabile unde s-a izbit de un gard din beton. în urma impactului, ocupantul locului dreapta-față al auto? turismului, Petrișor B., de 27 de ani, din Făget, județul Timiș, a fost grav rănit și transportat la Spitalul Județean Deva. în ambele cazuri, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infra- cțiunii de vătămare corporală din culpă.

Trenul î-a tăiat picioareleDeva (M.T.) - Tânărul Sorin M., de 20 de ani, din localitatea Săulești, voia să se întoarcă acasă, cu trenul, din stația CFR Deva, sâmbătă noaptea. A întârziat câteva minute, suficient ca trenul personal 2376 care circula pe ruta Arad - Simeria, și cu care urma să ajungă acasă, să fie pus în mișcare. A alergat într-un suflet până la unul dintre vagoanele trenului. în zadar a stigat impiegatul de mișcare să nu urce, tânărul era mult prea grăbit să-l asculte. în momentul în care a vrut să urce pe scara vagonului, a alunecat. Ambele picioare i-au fost tăiate de tren. A fost solicitat ajutorul paramedicilor de la Ambulanța Deva, care l-au transportat, în șoc hemoragie, la Spitalul Județean Deva, unde a rămas internat.
Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia.putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.
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Calculatorul indică boala probleme greu de diagnosticat. Pentru a afla ce afecțiune ai, trebuie să faci mai multe analize medicale, care sunt umpe și care, Ja.final, pot îice dan boala., SCJQ..SEJSsa d(f ¿"depista organ bolnav și apoi se merge în spital știind ce analize sunt de făcut.Metoda nu exclude, ci completează investigarea sau me- dicația obișnuită. Pacientul este îndrumat să țină legătura cu med icul" de familie sau specialistul”, explică medicul Ana Dănăilă, coordonatorul Centrului Antakarana Deva. Aceasta a mai spus că până acum a lucrat cu oameni cu probleme serioase de metabolism sau de adaptare și consideră că metoda este

■ La Deva, medicii 
folosesc metode noi de 
diagnosticare și trata
ment al bolilor.

ClaiwWs
dara.0asemformmedia.roDeva - Investigarea o face în fapt calculatorul, medicul fiind cel care interpretează rezultatele. Aparatul utilizat se numește SCIO și poate fi utilizat pentru pacienții de orice vârstă, mai puțin de persoanele cu stimulator cardiac. Pacientul este conectat la un calculator care emite microunde subliminale și înregistrează reacțiile organismului. „Această metodă se folosește atunci când sunt
Accidentați pe pârtiile 
de schi din StrajaLupeni (M.T.) - Patruturiști aflați în vacanță, în stațiunea montană Straja, au fost grav răniți pe pârtiile de schi.Evenimentele s-au petrecut sâmbătă dimineață și a fost nevoie de intervenția salva- montiștilor, care au acordat primele îngrijiri medicale. După acordarea primelor îngrijiri, salvamontiștii i-au coborât pe răniți de pe munte până la baza telescaunului, de unde au fost preluați de ambulanțe și transportați la Spitalul din Lupeni. La primele ore ale dimineții, salvamon-

tiștîi au fost nevoiți să intervină la mai multe accidentări, și acest lucru din cauza pârtiilor acoperite cu gheață. „Patru dintre accidentele petrecute au fost destul de grave, și au avut loc până la ora prânzului. Astfel, două persoane au suferit traumatisme cranio-cerebrale, o luxație și o fractură. Pârtiile sunt acoperite, pe unele porțiuni, cu gheață și vântul suflă cu putere, motiv pentru care se întâmplă astfel de accidente”, a spus George Resiga, șeful Serviciului Salvamont din Straja.

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

Pvteț nota stt' SMS 
pâ-ă vne*" zra 15

Satvamorrtiștii acordă primul ajutor (Foto* M?hae4a Tărnași

O investigare durează circa 40 de minute ți costă 50 de lei.benefică în situația în care se observă că patologia nu. mai este aceeași ca acum câteva zeci de ani (au apărut boli noi, mai ales cele de piele, iar simptomele celor vechi, nu mai sunt aceleași). Aparat
ul depistează și încărcătura genetică, adică moștenirea din familie, astfel că în măsura în care se cunoaște punctul slab al organismului se poate preveni apariția unei afecțiuni cronice.

Este un gest aparte când o femeie primește intr-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!

cuvânt

mailto:mlhaela.tamas@informmedia.ro
%25e2%2580%259eIancu.de
dara.0asemformmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
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! 1*02  - S-a născut scriitorul francez Victor Hugo (m.
I 1884)._________________________________________

1829 ■ S-a născut Levl Strauss, creatorul jeans-ilor 
H(m. 1902).

1838 - S-a născut Bogdan 
Petrlcelcu Hasdeu, filolog, 
Istoric șl editor de texte 
vechi românești șl de cărți 
populare (m. 1907)._______

1900 - S-a născut Jean Ne- 
gulesco, regizor american 
de film de origine română 
(m. 1993). ___________
1932 - S-a născut 

cântărețul american de country Johnny Cash (foto) 
(m. 2003)._________________
1952 - Wlnston Churchlll anunță că Anglia posedă 
bomba atomică..

A murit Karl Jaspers, filosof șl psihiatru ger
man (n. 1883).

VREMEA
-3°minim 7°maxim

Prognoza pentru astăziCer preponderent noros. Maxima va fl de 7°C, Iar minima de -3°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Lapoviță slabă. Maxima va fi de 6°C, iar mlniftia de -1°C.
Miercuri. Lapoviță. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de cirea -1°C.
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Soluția Integrantei din numărul precedent: P - C - FUS - RĂNIȚI - Țp - RATARE - 

L - RĂPIT - AHO - SI - AC - AU - ZU - FRUNZA - TIC - CON - BAN - SERAL - 0 
- FLORI - A - NERASI - US - SAT - TATI - TUN - P - ATEI - IR - SC - IATA

Calendar Creștln-Ortodox
Sf. Ier. Porfirie al Gâzei; Sf. Muceniță Fotini, femela 

samarlteancă.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Alexandru, ep. .

Calendar Oreco-Catolic
S Porfiriu, ep.

INTEGRARIA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 ■ 28 februarie, Cuvintul Liber vrea 
să-l demonstrezi cit de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleegl corect tóete Intégramele aplrute în aceastl 
perloaal, reallzeazl o colecție >l trlmlte-o allturl de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CA 3, Deva, sau 
depune-o In cubile speciale Cuvintul liber, pH în 8 
martie. 's

50 RON Al CAȘTIGATI

1
I
I
I

Nume.......................... .......
Prenume.......................... ... 1
Adresa..............................
...........................Tel...... :....
Locaiitâtea....................... 1

Sunteți abonat la Cuvântul'liber? 
DA □ NU □ 

cuwiiăS .IPWli

Întreruperi apA, ori, curent

câștigătorului va fl publicat în ediții din 10 martie.

CUVÂNTUL LIBER TI VRIA CÂȘTIGĂTORI

Informații suplimentare ia nr. 0254-211275, Int. 8806.
Persoană de contact Magdalena Șerban.

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

Berbec

S-ar putea ca dimineață șeful să vă dea o veste care să vă 
schimbe complet planurile pentru azi. Starea de confuzie : 
pe care o resimțiți este trecătoare.

Taur

Este posibil să aveți divergențe cu partenerul de viață pen- . 
tru că nu sunteți de acord cu schimbările pe care dorește^ 
să le facă în casă. Nu vă impuneți! W

Gemeni
întâmpinați dificultăți pe plan sentimental și financiar. 
Păstrați-vă calmul și înarmați-vă cu răbdare! Ar fi bine să 
țineți cont de sfaturile prietenilor apropiați.

Rac

■Sunteți agitat din cauza amânării unei întâlniri de afaceri 
în care v-ați pus mari speranțe. Temperați-vă nervozitatea 
ca să nu ajungeți în situații neplăcute!

Leu
Dimineață sunteți dezamăgit profund pentru că un coleg 
pe care îl credeați prieten încearcă să vă discrediteze. Con- 
centrațl-vă asupra altor probleme.

Fecioară
Vă afectează mult lipsa de corectitudine a unui partener 
de afaceri și vă pierdeți încrederea în el. După-âmiază, un 
vecin vă cere să îl ajutați.

Balanță

Dimineață s-ar putea să fiți indispus după ce aflați că o 
rudă este foarte bolnavă. Nu vă puteți concentra bine, 
așa că nu luați decizii importante!

Scorpion

Ar fi bine să amânați afacerile și întâlnirile cu persoane 
importante. Dimineață s-ar putea ca o rudă mai tânără să 
vă ceară un împrumut de bani. Ajutați-I!

Săgetător

Sunteți nemulțumit de tot ce se petrece și aveți tendințagf', 
»Kx să-i criticați pe toți. Temperați-vă spiritul critic, pentru căi!

rlscați să fiți considerat arogant.

Capricorn

Dimineață s-ar putea să vă simțiți fără vlagă la serviciu și 
să nu puteți termina o lucrare începută mai demult. Riscați 
să primiți reproșuri din partea colegilor.

Vărsător

Problemele sentimentale vă indispun. Și relațiile cu prietenii 
pot avea de suferit/dacă,îi evitați. In schimb, aveți un 
spor deosl’lift'W'acflvităiffia casnice. Bu-b-i «

'<^1 (psxtaii 9i“oirî?ni M

Pești ”'

Nu sunteți mulțumit de nimic și vă enervați din orice. Nu . 
suportați glumele șl vă aprindeți ușor pentru că partenerul i 
de viață a cheltuit prea mult.

Energie electrică
Astăzi, se va sista furnizarea energiei electrice, 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 Eminescu, bl.B, sc.E.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 

Deva, între orele:
10.00 - 15.00 pe străzile: Minerului, N. Bălcescu, 

cartierul Micro 15, Bejan - Zona înaltă, și la PT11, 

PT1 Ibis, PT10 și PT12.

Spirale cu sos picant
Ingrediente: paste făinoase spirale 400 g, vin alb sec 

0,5 I, usturoi 2 căței, bulion de roșii 2 linguri, frunze 

l de busuioc, ardei iute roșu, ulei și unt, sare, cașca- 
! val ras.

Mod de preparare: Se rumenește'într-o cratiță ustu-

: roiul tocat în ulei cu unt, se adaugă bulionul de 

roșii, se amestecă și se fierbe câteva minute după 

care se adaugă busuiocul tocat. Cratița se dă, apoi, 

la o parte de pe foc, se lasă să se răcească, se 

adaugă vinul, sare, ardei iute și se pune din nou pe 

foc. Se mai lasă până ce dă în clocot. Spiralele se 

fierb în apă sărată, se strecoară și se consumă ime

diat cu sosul pregătit.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

0 Cu: David James Elliott 
8:55 Aimonii în natură 

(doc., ep. 11, Italia,

2004)
9:10 Aprilie fermecat (film, 

reluare)
10:50 Celebritățile timpului 

0 tău (s)
10:55 Atenției Se cântă din 

nou (r)
12:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show
13:00 Zack și Cody, ce viață 

0 minunatăl (ep. 9, 
comedie, SUA, 2005)

13:30 Desene animate. Iepu
rașul Peter și prietenii

14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Refete delicioase (doc. 

0 ep. 8, Anglia, 2005)
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară

17:00 Jurnalul TVR. Sport 

17:15 Sănătate pentru toți! 
17:45 Dis-de-seaiă.
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați (s,

EJdramă istorică, Franța,
2005) . Cu: Jean More- 
au, Gerard Depardieu

22:05 Reflector 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Gala decernării Premi

ilor Oscar, ediția 79-a, 

2007. Rezumat
0:55 Viața ca-n filme (ep. 

054, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon.

1:25 Arhiva de serviciu. 
Oameni și cărți: He- 

mingwayși Neroda
135 Parfum de glorie: 

Ștefan Moaiescu (r)
2.-00 Jurnalul TVR (i).

Spoit Mrteo
3S5 Regi blestema» (r)
355 Reîertor (r)
425 Atafe! Se cântă <fri 

IM(l)

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Reuniune de dasă (s, 

r)
11:00 Simte-te ca acasă 

(film, r)
13:00 Știrile ProTv 

13:45 Aproape eroi (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

El Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 

son, Peter Bergman 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

g (serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llincâ Goia, 

Cristina Deleanu, Ralu- 
ca Popescu, Alex 

Mărgineanu, Alex Bar

ba, Ovidiu Danci, Nico- 
leta Drăgan, luliana 

Luciu 
18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

20:30 în inima furtunii (film .
(/artistic, thriller, SUA, 

2004). 
in distribuție: Melissa 

Gilbert, Thomas 
Cavanagh, Brian Wim- 
mer. Regia: Charles 

Wilkinson 
22:15 La Bkx (prima ediție) 

22:45 La Serviri (prima 
ediție) 

23:15 Știrile ProTv. Spori 

24«) Dispăreți Sră urmă 

0 (serial, SUA, 2002). 
în distribuție: 

Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murdano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nuttersi Radiel 
Talalay

lOO kstrim Tnî

125 Omd or aduce 

cartea (reluare)
130 Ren (teacă 

600 Parte <te arte (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea
700 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vivere (serial) 
12:00 Piața Divertis (divertis

ment) (r) 

13:00 Obseivator cu Simona
Gherghe

13:45 Vreau să fiu mare... 

Vedetăl (reluare) 

(divertisment)
16:00 Observator cu Simona 

Gherghe
16:45 9595, te învață ce să 

faci
1800 Vocea inimii (serial, - 

Hdramă, România,
2006).  Cu: loan Isaiu, 
Toma Dăniiă, Olga 

Delia Mateescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 

Bodochi
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 

Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

20:30 Fiica lui D'Artagnan 
(partea a ll-a) (aven
turi, SUA, 2004). Cu: 

Gerard Depardieu, 
Michael York, Nastass
ja Kinski, Susie Amy, 
John Rhys Davies, 
Christopher Cazenove. 

R.: Steve Boyum
2230 Animat Planet 

(emisiune de 
divertisment)

2300 Observator
cu Andreea Berecleanu 
și Andrei Zaharescu. 

Sport 
2400 Anazapta (thriller, 

O Marea Britanie, 2001).

Cir Jason Ftemyng, 
Lena Headey, David La 

Haye, Jan McNeke. R.: 
Aboto Saarena

200 Cokk bre radi
3»Wrerete 

400«*  
5dHVtecre

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Atlas (r) 
9:40 Salvatorul: plutonierului 

major Alexandru Dinică (doc. 
M.A.I.) 10:00 Tonomatul DP2 
11:30 Odiseea spațială: că
lătorie către planete (doc., r) 

12:30 Bucătăria lui Jamie 
(doc.,r) 13:00 Dincolo de hartă 
(r) 14:00 ABC... de ce? 14:30 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune 

pentru rromi 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 16:30 E Forum 17:00 
Vânătorii de comori (s) 18:00 
Lecția de... știință. întrebări 

cu greutate (doc.) 18:35 Lege 
și ordine (s) 19:25 Populații 
străvechi 20:00 EU-RO Case 

20:30 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 Mic- 
dejunul campionilor (comedie) 
0:05 Sport extrem (r)

8:45 Revista presei 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s). Cu: 
Topher Grace, Mila Kunis, 
Ashton Kutcher 12:00 Look 
who is winning 13:00 Telesho
pping 13:20 Look who is win

ning 14:30 Agenția de turism 
15:00 Sare și piper 16:30 
Bărbatul din vis (s) 17:30 
Naționala de bere 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Țara iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Un nod început (s) 

10:00 Bătăușii de la Holly

wood (r) 11:00 La ieșirea din 

ascensor, pe stânga 13:15 
Monștrii lui Brady (s) 13:45 
Misterele planetei albastre 
14:45 Verdict Crimă! (r) 1600 

Joan din Arcadia (s) 17:00 
Seinfeld (r) 18«) Spitalul de 

urgență (s) 19:00 Terapie 
intensivă (s) 2020 Smallville 

2130 Viața lângă Fran (s) 

22«) Geanta cu diamante 
(acțiune/thriller, SUA, 1996) 
2400 Joan din Arcadia (s) 
IDO ProMotor (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Cristina 
Show - invitați: actorii din Pa
riul iubirii (r) 8:00 Daria, iubirea 
mea (r) 9:00 Fetele Gilmore (r) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
11:00 Pariul iubirii (s) 1330 
Jurământul (s) 1530 Iubire de 
mamă (s, Mexic/SUA, 2005) 
1630 Duelul pasiunilor (ep. 1, 
Mexic, 2006) 17:30 Poveștiri 

adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 19:30 Rebelde (s)

2030 Iubire ca în filme (s,
România, 2006) 21:30 SOS, 
viața mea! (s, Argentina,
2006) 23:30 Jurământul (rj

1:15 Poveștiri adevărate (r)

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 

Sport cu Florentina 8:15 Ca
mera de râs 8:30 Spaima 
șoselelor (r) 10:00 Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 12:30 
Play 14:10 Dragoste și putere 
(s) 14:45 Scandal de presă 
(dramă, SUA, 2000). Cu: 
Christine Lahti, Tom Skerritt 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus 19:30 Camera de râs 
20:00 Poliția în acțiune 21:00 
Trădați în dragoste 22:00 Trăs
niți în N.A.T.O. (ep. 9) 22:30 
Focus Plus 23:30 Alertă me
dicală (ep. 11) 0:30 Focus (r) 

9:30 Euromaxx (r) 10:30 
Căminul de cinci stele (r) 

11:00 Ne privește. Cu Alina 

Stancu 12:00 Știri 13:05 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r), 
13:35 Hobby Mix (reluare) 
14:35 Lumea cărților. Cu 
George Mihalcea 15:35 Tun

ing Auto (reluare) 16:35 Euro

maxx 17:00 Calea europeană. 
Talk-show cu Dan Cărbunaru 

1800 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20«) Film 

artistic 2200 Nașul Talk
show cu Radu Moraru 24«) 

6! Vine presa! (reluare). Cu 
LMa Dilă și Nzuzi Mbeia 2«) 
fifrn artistic Ireluare'

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:10 Patru prietene și o pere
che de blugi (comedie, SUA, 
2005). 10:05 Povestea lui Dale 
Earnhardt (biografic, SUA, 

2004). 11:45 Evita (muzical, 

SUA, 1996). 14:00 Mama mea 

(dramă, Finlanda, 2005). 15:50 
Răpirea lui King (comedie, 
SUA, 2005). 17:25 Oliver Twist 

(dramă, Marea Britanie, 2005). 
1930 Pe platourile de filmare 
20:00 Saisa în L.A. (acțiune, 

SUA, 2006). 21:45 Unde vei fi 

poimâine? (acțiune, SUA, 

2004). 23:50 Agenți secreți 
(thriller, Franța, 2004).

13:20 EU, România 14:00 
Realitatea de la 14:00 14:50 
Realitatea bursieră 15:20 Fa
brica 16:00 Realitatea de la 
16:0016:50 Marfă. Cu Dragoș 

Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 2005 
Realitatea zilei 20:50 Marfă 

21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22«) 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră 2400 Rea
litatea de la 24:00

7:00 Curse și fiare vechi 8:00 
Teste 9:00 Automobile ame

ricane recondiționate 10:00 
Motociclete americane 11«) 
Confruntări și fiare vechi 12«) 
Regii construcțiilor: San Fran
cisco Shark Tank 13«) Curse 
și fiare vechi 14:00 Teste 
15:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 17«) 
Automobile americane recon
diționate 18:00 Motociclete 

americane 19«) Vânătoni de 
mituri 20:00 Regii construc
țiilor 21:00 Trauma 22«) 
Dosarele FBI 23«) Drumul 

spre Le Mans 24«) Ora zero: 
Regele cocainei
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I wwwJobln.ro
, Dm (C.P.) - Este un nou site de joburl. Jobln își pro

pune si ofere utilizatorilor săi accesul la o bază de date 
ce acoperă toate domeniile profesionale. Candidații 
pot căuta tn baza de date jobul care II se potrivește 
cel mal bine, sau pot completa onllne propriul CV, gra
tuit.

1 euro 3,3771 lei
1 dolar american 2,5750 lei
1 gram aur 56,0759 lei

Amplasarea aparatelor radar In data de 
26.02.2007: 
- DN 66: Băda - Călări;
- DN 7: Vețel -lila - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea și 
Minai Emlnescu.

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

Societatea Preț .Variație ,-J.
închidere (lei/acț) (%)

Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dui Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

SNP 0.6000 0,84
SIF1 3.3500 1,21
BRD 22.8000 0,88
IMPACT 0.7000 0
BIOFARM 0.7000 0
ANTIBIOTICE 1.8900 0,53
TEL 47.9000 1,48
ROMPETROL 0.1070 2,88
SIF3 3.2200 0,63
SIF5 3.4300 2,08

Recalcularea luată la întrebări
■ Pensionarii cer amă
nunte despre modul 
cum le-au fost recalcu
late drepturile bănești.

Clara Păs____________________
clara.pistlnformmedla.ro

Deva - Ileana Petrescu din Bretea Română dorește să afle cum i-a fost recalculată pensia și dacă majorările i-au fost acordate corect.
Răspunsul CJP Hunedoara: „La data la care s-a pus în aplicare HG nr. 1550/2004 be- neficiați de pensie la dosarul de stat, în sumă de 144 lei și pensie la dosarul de CAP, în sumă de 51 lei. Total 195 lei. Punctajul mediu anual s-a calculat la perioada salarizată realizată în sectorul de stat de 10 ani 6 luni 9 zile și prin împărțirea salariilor tarifare de încadrare + sporul de vechime la salariul mediu brut pe economie din anii respectivi. Față de punctajul anterior recalculării de 0,48688 puncte a rezultat un punctaj mediu anual determinat în urma recalculării de 0,48967 puncte (indexat ulterior la 0,50567 datorită perioadei lucrate la CAP). întrucât pensia aferentă punctajului mediu recalculat a fost mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 195 lei, aceasta din urmă s-a menținut până când pensia rezultată prin înmulțirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie a depășit valoarea pensiei în plată. Acest lucru s- abia în decembri- e 2006 când punctajul mediu a-, nual recalculat de 0,50567 înmulțit cu valoarea unui punct de pensie de 396,2 lei a depășit valoarea pensiei în plată”.
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Cursuri
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara organizează cursuri autorizate de inspector (referent) resurse umane, inspector protecția muncii și contabil. Primul este un curs de perfecționare care se derulează pe durata a 30 de ore. Cursul pentru inspector protecția muncii este un curs de specializare și durează 84 de ore. Cel mai lung curs este cel destinat însușirii noțiunilor elementare de contabilitate, pentru care diploma se obține la finalul a 120 de ore.

Declarații
Deva (C.P.) - Agenții economici care de la constituire nu au desfășurat activitate au obligația depunerii unei declarații de inactivitate la fisc în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent. O declarație similară vor depune și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii. Declarația de inactivitate, întocmită pe propria răspundere, trebuie să cuprindă toate datele de identificare a societății, și anume: denumirea completă, adresa și numărul de telefon, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, codul fiscal/codul unic de înregistrare, capitalul social.

Se cer declarații de inactivitate

Adeverințele cu sporurile salariale se valorifică la pensie (Foto: t Manu)

2. Aron Ionescu din satul Hășdău, comuna Toplița, cere detalii despre recalcularea pensiei sale.
Răspunsul CJP Hunedoara: „Punctajul mediu anual s-a calculat la perioada salarizată realizată de 28 ani 8 luni 22 zile (din care 25 ani 3 luni 29 zile grupa I) prin împărțirea salariilor tarifare de încadrare + sporurile cu caracter permanent la salariul mediu brut pe economie din anii respectivi. Pe lângă activitatea salariată s-a valorificat și perioada în care ați satisfăcut stagiul militar de 1 an 4 luni 9 zile. Față de punctajul anterior re- calculărji de 1,18095 puncte a rezultat un punctaj mediu a- nual determinat în urma recalculării de 0,86288 puncte, întrucât pensia aferentă punctajului mediu recalculat a fost mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 350 lei, aceasta ¡d£n urmă s-a menținut până când ■ pensia rezultată prin înmulțirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie a depășit valoarea pensiei în 

în mod natural contra ejaculării precoce

în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru 
rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge 
satisfacția sexuală concomitent .cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până 
acum de mei un produs farmaceutic.

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au 
ca scop mărirea potentei, și se crede că afectează destul dc.mulți bărbați, poate chiar intr-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă 
ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de maț multe ori de anxietate și de stimulație 
exagerată. Aîți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de șerotonina selectivă, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, 
dar pot li și multe alțe efecte necunoscute, ca sa nu 
menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, 
care pentru majoritatea bărbaților poate li un obstacol 
financiar.

Fabrica de medicamente Zürich Medical Labs din SLÎA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, cale este primul supliment nutritiv și farmaceutic eu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate 
susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul dc semințe de Griffonia Simplicifblia. extractul de 
fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul fol ic;

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1-2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe 
informații accesați situl www.preinatrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742- 141 071 sau 
(>'’42 - 141 072. Prețul unei cutii de Prematrol este I 79 RON (1.790.000 lei) + taxe poștale.

g 
în DEVA căutați in farmacia CALEMCAde pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter g

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

60 de capsule conliu cpicul.uii premature

plată. Punctajul mediu anual recalculat de 0,86288 înmulțit cu valoarea unui punct de pensie de 396,2 lei = 342 lei, astfel că rămâneți cu 350 lei pensia în plată”.
Valorificarea adeverinței3. Maria Constantin vrea să știe dacă o adeverință cu sporuri salariale i-a fost valorificată la pensie.

Răspunsul CJP Hunedoara: „Adeverința nr.224/17.03.2006 respectiv nr.04/19.01.2005 eliberate de Agromec SA Deva nu s-au valorificat deoarece nu este menționat temeiul legal în baza căruia s-a acordat. Sporurile se valorifică de la intrarea în vigoare a Legii nr.57/1974 adică din 01.11. 1974”.4. Ioan Popovici din Deva vrea să afle modul în care i s- a stabilit valoarea pensiei.
Răspunsul CJP Hunedoara: „Punctaj,ul mediu anual s-a calculat la perioada salarizată realizată de 12 ani 8 luni 17 zile prin împărțirea salariilor tarifare de încadrare + sporul de vechime la salariul mediu 

brut pe economie din anii respectivi. S-a valorificat și perioada în care ați satisfăcut stagiul militar de 9 luni 18 zile. Pentru perioadele lucrate ca ziler între anii 1952 - 1969 puteți prezenta adeverință cu salariile tarifare de încadrare, acestea nefiind înscrise în copia carnetului de muncă și pentru care s-a folosit, conform legii, salariul minim pe economie. Față de punctajul anterior recalculării de 0,52654 puncte a rezultat un punctaj mediu anual determinat în urma recalculării de 0,36452 puncte. întrucât pensia aferentă punctajului mediu recalculat a fost mai mică decât pensia aflată în plată, în sumă de 156 lei, aceasta din urmă s-a menținut până când pensia rezultată prin înmulțirea punctajului mediu anual recalculat cu valoarea unui punct de pensie va depăși valoarea pensiei în plată. Punctajul mediu anual recalculat de 0,36452 înmulțit cu valoarea unui punct de pensie de 396,2 lei = 145 lei, astfel că rămâneți cu 156 lei pensia în plată”.

RKxAMA

wwwJobln.ro
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Țurcana - o oaie neeuropeană• Teatru. Teatrele „Nottara" București și „Sică Alexandrescu" Brașov vor susține mâine, la Deva, ora 19, pe scena Casei de Cultură, spectacolul cu piesa „Variațiuni enigmatice". Vor evolua actorii Alexandru Repan și Mircea Diaconu. Preț bilet: 250 lei. Elevii: doi pe un bilet! (S.B.)
• Trenul, mai scump! Biletele de tren se vor scumpi, de la 1 martie, cu circa 9%, potrivit unui ordin al ministrului transporturilor. Ultima majorare a tarifelor i de călătorie pe calea ferată a avut loc la1 noiembrie 2006. (S.B.)

■ Oile autohtone nu 
au destulă carne pen
tru pretențiile Uniunii 
Europene.

Hannelore Acârnulesei

Creșterea 
păsărilor

Deva (MF) - Având în vedere că de la începutul acestui an au fost identificate trei focare de gripă aviară, în Ungaria, Turcia și Rusia, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va interzice, începând din 3 martie, creșterea păsărilor în aer liber. Restricția se aplică în zonele cu grad ridicat de risc privind apariția gripei aviare, existând însă și posibilitatea acordării unor derogări dacă sunt îndeplinite condiții precum hrănirea păsărilor într- un spațiu închis. Specialiștii îi atenționează în special pe cei care au gospodării sau ferme în preajma păsărilor migratoare sau de apă. Totodată, este interzis ca păsările domestice să fie expuse împreună; cu alte păsări în cadruT u- nor târguri, expoziții sau alte evenimente culturale.

I „Babele"
Deva (S.B.) - Tradiția
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Deva - Reprezentanții fermierilor și ai direcțiilor agricole din 16 județe s-au întâlnit, vineri, cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Deva, pentru a discuta principalele probleme ale crescătorilor de animale. „Ne-am întâlnit pentru a discuta probleme de ameliorare în zootehnie, deci îmbunătățirea efectivelor de animale. România nu are probleme, spre exemplu la bovine, în aprovizionarea populației cu o cantitate suficientă de lapte, dar are o problemă cu performanțele producătorilor legate de calitatea genetică a efectivelor de animale”, afirma Nicolae Lavin, ministru secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Țurcana nu-i „europeană”Crescătorii de oi, prezenți și ei la simpozion, au o pro-
Cer privatizarea turnătoriei

Cabanele și pensiunile din Retezat trebuie 
certificate după standarde internaționale

■ O turnătorie de 35 
milioane euro de la Uzi
na Mecanică Orăștie a 
funcționat doar trei luni.

Orăștie (M.S.) - Turnătoria de tuburi din fontă ductilă de la Uzina Mecanică (UM) Orăștie a costat statul român 35 de milioane de euro, dar a funcționat numai trei luni de zile, sindicatele solicitând privatizarea și punerea în funcțiune a liniei tehnologice. „Turnătoria de tuburi din fontă ductilă a costat inițial 17 milioane de euro, la care s-au adăugat penalități și dobânzi în valoare de 18 milioane de euro, sumele fiind plătite de statul român. Instalația a funcționat doar în vara anului 2003, după care a fost închisă, în condițiile în care cererea de tuburi din fontă
Forum civic Audienta CL

Pregătirea turismului în 
RetezatDeva (S.B.) - Asociația de Turism Retezat a adoptat setul de criterii de certificare în ecoturism. „Pentru a putea fi promovate peste hotare și a fi incluse în circuitul turistic internațional prin .PAN Parks, cabanele, pensiunile și hotelurile din regiunea Parcului Național Retezat trebuie să îndeplinească anumite standarde ecologice. Acestea nu sunt totuna cu stelele sau margaretele folosite în clasificarea românească”, susține conducerea Administrației Parcului Național Retezat. Conform acestor standarde ecologice, după ce va începe verificarea și certificarea în zonă, e foarte posibil ca un hotel de patru stele să nu primească certificarea ecoturistică iar o mică pensiune, care respectă mediul, să primească mult râvnitul certificat. Zona PAN Parks cuprinde: zona Parcului Național Retezat, o parte din Geo- parcul Dinozaurilor Hațeg și Valea Jiului. Solicitantul (proprietar de cabană/pensiune sau tur operator din zona PAN Parks) trebuie să facă o cerere scrisă către Asociația de Turism Retezat care are sediul la Centrul de vizitare Ostrovel, loc. Ostrovel, com. Râu de Mori, jud. Hunedoara, prin care să solicite verificarea în vederea certificării.

■ Devenii cer primăriei 
să ia o decizie privi
toare la maidanezii de 
pe străzi.

Deva (CL) - Pentru că rezolvarea problemei câinilor vagabonzi, în Deva, s-a terminat înainte de a începe, devenii solicită primăriei, pe forumul civic al Cuvântului liber, să treacă la acțiune. „Părerea mea e că doar adunarea câinilor de pe străzi și ținerea lor într-un centru nu e soluția ideală. Ar trebui triați și apoi cei tarați și agresivi să fie eutanasiați. Cei rămași trebuie castrați și dați spre adopție unor persoane care doresc. Ar fi, cred, o soluție bună pentru

Ciobanii și oile „stresate" de normele Uniunii Europeneblemă cât se poate de serioasă. Pentru Coana Europa nu mai este bună țurcana care behăie de sute de ani pe plaiurile mioritice. Uniunea Europeană vrea rase cu mai multă carne. „Mie îmi pare rău că trebuie să vă spun. Țurcana nu e oaia românului. E o oaie care s-a format în această zonă, a noastră. E foarte bine adaptată aici. Nu necesită 
ductilă pe piața românească este dublă față de capacitatea turnătoriei. Acum aceste produse se aduc din import”, a declarat președintele Sindicatului Speranța, de la UM Orăștie, Nicol'ăâ Stdicâ.'' 1,1Liderii! sindical âfirihă''- Că au existat firme străine care au fost interesate de cumpărarea turnătoriei de tuburi din fontă ductilă, încă din anul 2004. El susține că instalația poate produce tuburi din fontă ductilă la jumătate din prețul de import al acestora.„De ce nu s-au cumpărat tuburi de la Orăștie? Poate pentru că o firmă de stat nu are posibilitatea de a oferi comisioane și excursii”, crede liderul sindical.Președintele Sindicatului Speranța a adăugat că 311 angajați de la UM Orăștie au făcut cursuri de specializare

5toată lumea”, este de părere Viorica Roman.
„Să fie marcati”Nicu Deaconu propune Primăriei Deva o altă metodă: „Câinii să fie marcați și duși în adăposturile specializate cu mențiunea ca acestea să fie amendate dacă acești câini vor fi regăsiți pe stradă. Câinii să fie eutanasiați conform normelor existente. Marcarea câinilor se poate face cu ajutorul unor microcipuri, metodă care se aplică în zootehnie. Astfel se va cunoaște numărul de câini existenți în adăposturi, cât și în libertate”. „în primul rând trebuie ocrotiți oamenii. Cei care vor protecție pentru câini să o facă. Eu o vreau pentru oameni”, opiniază Mircea Mihuleț.
Se rezolvă în două etape„Problema câinilor vagabonzi se poate rezolva în două etape: 1. strângerea și eutana- sierea celor care se găsesc acum pe străzi; 2. ținerea sub control a populației canine care va apărea în continuare, prin sterilizare. în toată lumea, înainte de controlul populației de câini vagabonzi au 

niște condiții speciale. Adică adăposturi pretențioase, cu costuri mari, rezistă bine la intemperii și la . drumuri lungi. Ca să o facem europeană, va dura și nu știm dacă se va acomoda aici. în județ au fost aduse, înainte de ’89, multe rase, dar nici una nu s- a aclimatizat aici”, afirmă Ioan Stoicoi, vicepreședintele Asociației crescătorilor de 
în China, Anglia sau Germania pentru a pregăti producția, dar o mare parte dintre ei s-au disponibilizat din uzină, după ce instalația a fost oprită.CqrifQrm datelor sindicatului’,'‘tiirilător ia de tuburi din fontă ductilă de la Orăștie este singura din sud-estul Europei și are o capacitate de 400 de tone pe an. Tuburile se folosesc pentru rețelele de alimentări cu apă și pentru cele de canalizare.Sindicatul Speranța și Sindicatul Mecanica de la UM Orăștie vor întocmi, în această săptămână, un memoriu referitor la situația în care se află turnătoria de tuburi din fontă ductilă, documentul urmând să fie înaintat AVAS, Guvernului și Președinției.UM Orăștie a fost trecută, alături de alte 27 de societăți 

Devenii cer ca maidanezii să fie adunați de pe străzifost curățate străzile de haitele existente, apoi - în faza a doua - s-au implicat și asociațiile de protecția animalelor prin controlul populației de câini, prin sterilizarea lor și strângerea lor în adăposturi. Să ții în adăposturi mii de câini, astăzi, este imposibil din punct de vedere financiar și ca dotări necesare... Cu toată durerea, nu văd altă soluție în acest moment. Dacă primăria ar fi fost interesată de opinia populației, ar fi respectat legea și ar fi organizat dezbateri.. Deci trebuie să ne zbatem noi să ne facem auziți, nu are rost să aș

(Foto: CL) ovine „Dacia”, din județul Hunedoara. Cât depre stresa- tul oilor cu Transhumanta, „de când e lumea, animalele s- au transportat pe jos. Cum să fie stresate dacă merg pe jos, când Transhumanta se face în țara noastră de sute de ani? Nimeni n-a văzut la marginea drumului nici oi moarte, nici ciobani morți”, concluzionează oierul.

Economiei și Comerțului la AVAS, fiind nominalizată, prin OUG nr. 3 din 7 februarie 2007, pe lista firmelor cărora li ăe amână cu șase luni declararea în stare de insolvabilitate.

teptăm bunăvoință acolo unde^ nu există. Cred că primării^ trebuie să acționeze într-un termen dat și asumat de ea!”, ne spune Gheorghe Grun.
Fii un cetățean-jucător!Cititorii care ar dori să participe la forumul nostru sunt rugați să trimită un e mail cu subiectul „Audiența C.L.” pe adresa de e-mail a redactoru- lui-șef al C.L., Adrian Sălă- gean (adrian.salageanffiin- forminedia.ro), în care să specifice numele, adresa, profesia și eventual un număr de telefon la care pot fi contactați.

forminedia.ro


Norocul zâmbește României
■ Naționala de futsal 
s-a calificat la Euro 
2007, deși șansele 
păreau compromise.

• Amical. Sâmbătă, la Deva s-ajjK • Amical. Sâmbătă, la Deva s-a ■^'desfășurat partida amicală de fotbal dintre Mureșul (Liga a lll-a) și Unirea Alba lulia (Liga a ll-a). Devenii au reușit să se impună cu scorul de 1-0, prin golul marcat de Bud în minutul 82. (V.N.)

ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@in1ormmedia.ro

• Tinerețe. Președintele Comisiei Județene de Arbitri, Grigore Macavei, a afirmat recent că în județ există în prezent cel mai tânăr lot de arbitri din țară. De aici poate și unele inadvertențe, dar nici unul dintre acești tineri nu intră în teren cu gândul de a nedreptăți pe cineva. (V.N.)
Grupa G / Rezultate
Joi, 22 februarie: Slovenia - Moldova 6-2; Belgia - 

România 1-4 (0-3)

Vineri, 23 februarie: Slovenia - România 4-2 (4-1); Bel

gia - Moldova 3-2.

Duminică, 25 februarie: Moldova - România 2-4 (1-2); 

Slovenia - Belgia 1-3.
- în turneul din Slovenia, patru dintre golurile na

ționalei României au fost marcate de jucătorii de la 

FC CIP Deva.
- Molomfălean și Matei au marcat câte un gol în par

tida cu Slovenia, iar Gherman a punctat de două 

în meciul cu Moldova.

Clasament
1. România

2. Slovenia 
Wi 3. Belgia

4. Moldova
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- La stabilirea echipei calificate la CE

în calcul numai rezultatele directe între primele trei 

echipe care aveau același număr de puncte, iar Româ

nia a avut cel mai bun golaveraj (6-5), față de 5-5 al 

Sloveniei sau 4-5 al Belgiei.

- La turneul final au mai obținut calificarea următoarele 

echipe: Spania (grupa C), Serbia (grupa D), Cehia (gru

pa E), Rusia (grupa F) și Portugalia (țara gazdă).

- Partidele grupelor A și B nu s-au încheiat până la

închiderea ediției, dar favorite la calificare sunt Italia 

(grupa A) și Ucraina (grupa B). -mfibiDine 10

’ (f:h < ti'dt't ■

Deva - Echipa națională de futsal a României care are în componență șapte jucători de la campioana FC CIP Deva și- a cucerit un loc in grupul select al celor opt echipe europene calificate la turneul final al CE Futsal, Portugalia 2007. Tricolorii au ocupat locul I în grupa G a turului II preliminar și duc în premieră fut- salul românesc la un turneu final, deși înaintea ultimelor meciuri din grupă șansele de calificare ale României păreau extrem de reduse.
A ținut Dumnezeu cu noiRomânia a început cu dreptul turneul de calificare, câștigând cu 4-1 meciul cu Belgia de care selecționerului
Corvinul
■ Cu o săptămână 
înaintea returului, tre
buie îmbunătățită faza 
de construcție.

Valentin Neagu
valentin.neagu@ln1ormmedla.ro

Deveanul Matei, de la CIP, a marcat și în Slovenia

* f Ä
tCx ' »

*•

Zoltan Jakab îi era destul de frică. A doua zi însă, tricolorii s-au culcat pe-o ureche și au pierdut 2-4 în fața echipei gazdă, Slovenia, și calificarea părea compromisă.„Naționala n-a jucat strălucit cu Belgia. Totuși s-a impus fără drept de apel, iar diferența de scor putea fi și mai mare. Tricolorii au jucat însă mai slab în prima repriză cu slovenii. Și-au re-

(Foto: CL) venit după pauză și au dominat autoritar, însă am fost dezavantajați clar de arbitrii croați care i-au eliminat pe Molomfălean și Al-Ioanii, ambii de la FC CIP”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP, care a însoțit naționala la turneul de la Lasko (Slovenia). Așadar, după primele două etape puțini dintre jucătorii și oficialii români mai sperau în calificare, pen-
un nou sistem de jocfinal a fost 0-0, un scor care l-a dezamăgit pe antrenorul Titi Alexoi. De fapt, acest meci a fost primul din acest an jucat de Corvinul pe terenul mare, și tot primul în care Alexoi a folosit cuplul de mijlocași Iacob - Furdean.„Sunt puțin dezamăgit de scor și de joc. Nu am deslușit încă din ce pricină nu am reușit un joc mai bun. Mă așteptam la mai mult, mai ales că a fost prima partidă în care am folosit doi jucători de

Deva - Sâmbătă, Corvinul L 2005 Hunedoara a jucat cel de- 
i al 11-lea meci din perioada de i pregătire din această iarnă, 
i Adversar i-a fost Atletic Si- ! biu, echipă de Liga a IlI-a pecare-jjmnedorenii au învins-o ; valoare la mijlocul terenului.‘ "..^fl^jpțasare cu. sepj^iț,de.3-;Î. Mă refer la Iacob și Furdean. De data aceasta însă scorul Se pare însă că nu sunt inte-

grafi în jocul echipei, pentru că i-am avut prea puțin aici în această perioadă de pregătire și nu am putut lucra suficient la faza de construcție” - ne-a spus Titi Ale- xoi.Dincolo de toate acestea, tehnicianul s-a declarat mulțumit de condițiile de pregătire și de felul cum au răspuns elevii săi solicitărilor. Este nemulțumit însă de faptul că „numeric, avem un lot subțire, iar din cinci rezerve, trei sunt juniori”. Să mai spunem^ că echipa htj$ lo-

tru că se părea că Slovenia, echipa gazdă, își luase toate măsurile să ajungă la turneul final. Situația s-a schimbat sută la sută în favoarea României, după ultimele meciuri din grupă. România a învins cum era de așteptat Moldova cu 4-2, iar Belgia a realizat surpriza și a „răpus” Slovenia cu 3-1, oferind României biletele pentru turneul final.„Dumnezeu a ținut cu noi și a făcut dreptate. Dacă arbitrii ar fi fost corecți în meciul cu Slovenia trebuia să obținem cel puțin un egal. Așa ne-a zâmbit norocul pe de altă parte și, după doar patru ani de la aducerea futsalului în România, naționala și campi- ona FC CIP sunt în primele opt echipe ale Europei. E o performanță foarte bună”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP. Tricolorii care vor încasa de la FRF în jur de 2.000 de euro de căciulă pentru calificare vor sosi la Deva azi în jurul orei 8.00.

Titi Alexoi, antrenorul echipei 
FC Corvinul 2005

OpUHCUl'ț ta j..., treană și-a schimbat Sistemul ce presupune o pregătire mai de joc, de la 4-4-2, la 4-5-1, ceea intensă în această perioadă.

* '< iad oam
Vrei ca CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:

sau I sau > j‘J ÎjI
pent'u ca munca ta >n yosoc'dane să fie mai ușoară, sau pentru că oricând ai
Fâ-ți un abonament la Cuvântul hber pentru o lunâ (8.9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o 

la concirs cu copia duoâ ch'ts’,tâ oână 26 feb'uarie Cu CL, 2007 a început câștigător!

DEVASAT
SHOP O N

mailto:ciprian.marinut@in1ormmedia.ro
mailto:valentin.neagu@ln1ormmedla.ro


luni, 26 februarie 2007 LIBER

PE SCURT

• Violență. Treisprezece persoane au fost 
rănite ji 27 au fost reținute, în urma inci- 
dentelor produse între suporteri și forțele 
de ordine, sâmbătă, la Belgrad, după 
meciul dintre echipele locale Steaua Roșie 
și Partizan, scor 2-4, în etapa a XVI II-a a 
campionatului Serbiei. (MF)

Olăroiu îl apără pe Rădoi

San Siro a fost redeschisMilano (MF) - Ministerul de Interne din Italia a anunțat că stadionul Giuseppe Meazza (fostul San Siro) din Milano poate fi deschis publicului, și nu numai suporterilor abonați, pentru meciurile din Serie A, după ce instalațiile au fost aduse la standardele prevăzute de noile norme de securitate. Stadionul San Siro a găzduit ieri seară meciul AC Milan-Sampdoria, din etapa a XXV-a a campionatului Italiei. Ministerul de Interne din Italia a autorizat, de asemenea, stadioanele din Udlnese și Florența să permită accesul abonaților. După data de 2 februarie, când un polițist a fost ucis la Catania, în urma unor incidente între suporteri și reprezentanții forțelor de ordine produse la derbiul sicilian, cu US Palermo, autoritățile italiene au decis să nu mai permită accesul publicului pe stadioanele care nu respectă anumite norme de securitate, până când acestea nu vor fi aduse la standardele cerute.
Pancu, două 
goluri

Bursa (MF) - Fotbalistul Daniel Pancu a înscris două goluri in meciul câștigat de Bur- saspor, în deplasare, cu scorul de 3-1 (1-0), în fața echipei Sakaryas- por, in etapa a XXII-a a campionatului Turciei. Pancu, integralist la Bursaspor, a marcat în minutele 12 și 75. Celălalt gol al fonnației din Bursa a fost înscris de Sinan Kaloglu, in minutul 83. Daniel Pancu a fost avertizat cu un cartonaș galben după marcarea primului gol. Atât Pancu cât și coechipierul său Cornel Frăsineanu, care a fost de asemenea integralist, au fost notați cu trei stele de ajansspor.com, primind astfel cele mai mari calificative.

Daniel Pancu (Foto: fan)

Radu a 
marcat 
din nou

■ Cottbus (MF) - Ata
cantul Sergiu Radu a 
marcat golul victoriei 
echipei Energie Cot
tbus în partida de pe 
teren propriu cu 
Arminia Bielefeld, 
încheiată cu scorul 
de 2-1, în etapa a 
XXIII-a a campiona
tului Germaniei.
Oaspeți au deschis 
scorni prin Gabriel, în 
minutul 15, iar 
Energie a egalat prin 

* Kukielka în minutul
62, pasa decisivă 
aparținându-i lui Vlad 
Munteanu. Sergiu 
Radu a marcat golul 
victoriei gazdelor în 
minutul 66.

Ajax, 
remiză
Alkmaar (MF) -
Echipa Ajax Amster
dam, cu fundașul 
George Ogăraru titu
lar și cu mijlocașul 
Nicolae Mitea re
zervă, a încheiat la 
egalitate, scor 1-1, 
meciul disputat ieri, 
în deplasare, împotri
va formației AZ'67 
Alkmaar, în etapa a 
XXVI-a a campiona
tului Olandei.

■ Antrenorul Stelei a 
spus că Rădoi este mai 
inteligent decât cei care 
își dau cu părerea.

Teodor Biriș__________________
trodor.blrlselnformmedlg.ro ,

Oradea - Un nou scandal între Steaua și selecționerul Pițurcă e pe cale să izbucnească. După jocul de la Sevil- la, Rădoi a declarat: „Nu mă aștept să fiu chemat cu Olanda, dacă nu am fost convocat nici cu Moldova. Acum mă gândesc doar la echipa mea de club. Oricum, Steaua a fost în ultima perioadă echipa națională”, a spus Rădoi. Afirmațiile căpitanului Stelei l-au inflamat pe Pițurcă;
Pițurcă e deranjat„Mă deranjează când spune că nu-1 interesează echipa națională. Dacă se dă mai inteligent decât pare, e rău pentru el. Dacă joacă așa cum a făcut-o în ultima perioadă, ar trebui să se aștepte să nu fie chemat”, a replicat selecționerul. Cosmin Olăroiu a fost chestionat la conferința

Cosmin Olăroiu și Mirel Rădoide presă de sâmbătă și despre afirmația făcută de selecționerul Victor Pițurcă. „Eu știam că după ce au murit atâția oameni la Revoluția din 1989 ca să fim liberi, avem dreptul să ne spunem un punct de vedere. Așa că Mirel Rădoi poate să spună ceea ce gândește, dar se găsesc repede foarte mulți care să comenteze vorbele. El ține foarte mult la Steaua, dar a jucat și la echipa națională, chiar și accidentat. Referitor la inteligența lui

Rădoi, pot să spun că este unul dintre cei mai inteligenți jucători de fotbal cu care am lucrat, dacă nu chiar primul. E mai inteligent decât cei care își dau cu părerea despre el”, a replicat Olăroiu.
Nemulțumit de criticiTehnicianul Stelei s-a arătat deranjat și de comentariile pe seama jocului roș-albaștrilor făcute în ultima perioadă în diverse medii. „Despre noi au ajuns să-și dea cu părerea tot

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams a câștigat turneul WTA de la Memphis, dotat cu premii în valoare de 175.000 de dolari, informează AFP.Ea a invins-o în finală pe sportiva israeliană Shahar Peer cu scorul de 6-1, 6-1. (MF)
(Foto: FAN)

(Foto: Feher Jozsef)felul de personaje. De la prostituate la infractori, tot felul de ratați și eșuați, dar noi nu am comentat nimic. Au și ei dreptul la un punct de vedere”, a spus Oii.. Din nefericire pentru el, Rădoi pare să se afle într-o pasă nefavorabilă în acest sezon. Eliminarea din Cupa UEFA, unde n-a jucat prea bine pentru Steaua, a fost urmată de cartonașul roșu primit la Oradea, în meciul cu UTA.
Mourinho vrea 8 milioane salariu
■ Presa engleză crede 
că antrenorul portughez 
urmează să fie 
îndepărtat de la Chelsea.

Londra (MF) - Tehnicianul portughez Jose Mourinho vrea ca gruparea Chelsea să-ff mărească salariai SnÄiiMela 5 la 8 milioane delire sterline, informează publicația The People.„Deși Mourinho a spus că nu pleacă de la Chelsea și că va trebui să fie demis pentru a-1 determina să facă acest Sucru, agentul său, Jorge Mendes, se pregătește să lanseze o bombă, cerând un nou contract. Această situație ar putea crea mai multe probleme între Mourinho și patronul clubului, Roman Abramovici. «Cel special» a semnat un contract ce include un salariu de 5 milioane de lire sterline în urmă cu puțin mai mult de un an, dar se crede că acum vrea mai mult”, notează The People.Publicația menționează că situația lui Jose Mourinho la Chelsea s-ar îmbunătăți dacă echipa londoneză ar câștiga un trofeu important. „Dacă nu, este sigur că Abramovici

va da la o parte o solicitare de contract care ar putea ajunge la 8 milioane de lire sterline pe sezon”, adaugă The People. Potrivit Sunday Mirror, Roman Abramovici a alimentat în această săptămână speculațiile potrivit cărora Jose Mourinho ar urma să părăsească Chelsea în această vară. Miercuri seară, după meciul dintre Chelsea și Porto, din Liga Campionilor, scor 1-1, Abramovici a avut o discuție de trei ore cu fanii echipei

londoneze și a evitat în mod repetat să își exprime susținerea față de Mourinho sau să dea asigurări că „războiul civil” de la Chelsea s-a încheiat. „Jose va pleca la vară. în nici un caz nu se va ocupa se echipă și în sezonul următor. Ar fi trebuit să îl vedeți pe Abramovici. De fiecare dată când noi am menționat numele lui Mourinho, el și prietenii lui se uitau în podea furioși”, a declarat un suporter prezent la întâlnirea cu Abramovici.
Terry s-a accidentat grav

Specialist Internaționalul de tineret | Claudiu Keșeru a devenit un specialist al golurilor marcate prin șuturi de la" distanță. Sâmbătă, a intrat în minutul 61 și a punctat un sfert de oră mai târziu cu un șut de la 30 de metri, in meciul din Ligue 1, FC Nantes - Auxerre. (T.B.) (FUtt FAN)
v J

M Căpitanul ethipei 
Chelsea s-a accidentat 
grav ieri seară, în finala 
Cupei Ligii Angliei.

Cardiff (G.N.) - Căpitanul echipei Chelsea, John Terry, abia reintrat în formația sa după accidentarea de la Porto, din optimile Ligii Campionilor, a suferit o accidentare gravă în repriza secundă din finala Cupei Ligii Angliei. Terry a fost recuperat mai rapid decât se credea după leziunea la gleznă din partida cu FC Porto, refacerea sa surprinzând staff-ul medical al clubului Chelsea. Din nefericire pentru 
el, Terry a recepționat o lovi
tură violentă în plină figură, in 
careul celor de la Arsenal, in 
urma căreia și-a pierdut 
cunoștința. Au urmat momente 
de panică, suporterii kndoneei 
«mtrrHvwtruai d» anririontaHia ta

John Terry (Foto: fan)fel de gravă suferită de un alt jucător al lui Chelsea, portarul Petr Cech. Terry și-a recăpătat cunoștința, fiind transportat 
apoi direct la spital. Chrlsm a 
obținut ieri primul trofeu 
important din acest an. 
câștigând Cupa Iâgîi Angliei, 
după victoria icinitMă in 
finală in fața formației Arse
nal. scor 2-1.

Râșniță s-a resemnatConstanța (MF) - Antrenorul Lucian Râșniță a declarat ieri, după înfrângerea echipei HCM Constanța în fața formației RK Zagreb, scor 26-28, că deocamdată atât se poate face pe plan internațional, apreciind că trebuie schimbată mentalitatea începând cu juniorii.„Știam că e o echipă pragmatică, care are calități deosebite. Au un joc specific echipelor nordice și nu întâmplător i-am comparat cu cei de la THW Kiel. HCM Constanța a jucat imprecis, am dat numeroase mingi din cauza greșelilor tehnice și am ușurat mult misiunea Zagrebului Deocamdată atât putem pe plan internațional. Trebuie să schimbăm mentalitatea începând cu 
echipele de juniori”, a afir-

Lucian Râșniță (Foto: j.b.)mat Râșniță, care este și i antrenorul echipei naționale a României. HCM Constanța a pierdut pe teren propriu, cu scorul de 26-28 (10-12), meciul cu RK Zagreb, contând pentru prima manșă din sferturile de finală ale
Cupei Cupekr. Partida retur ( 
va avea k)C duminica 4 mar
tie. ia Zagreb.

ajansspor.com
trodor.blrlselnformmedlg.ro
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Pentru tine, Mamă!

Avem o singură mamă și o singură viață. Nu așteptați mult timp până să le 

spuneți mamelor voastre că le iubiți!

, COMOD Șl SIGUR

lA-HKU
148.0749/037604

De • Martie, Cavăntai Ubar și www.hnon.ro oferă posibilitatea atât celor 

de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-XII să-și exprime cele mai frumoase 

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 12:00! 

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 cei 

premiați și mămicile lor.
In 8 Martie, Cuvântul Liber vă oglindește sentimentele într-o pagină specială, 

iar www.huon.ro vă ajută ca toate felicitările dragelor voastre mame să 

meargă la sufletele celor atât de drage! Succes!

Șl MAI APROAPE DE TINE PRIN ȘTIRILE SALE LOCALE:

e cie iunt 16 30
a’ observator Deva"

ON JURNAL

■TO—
o cameră la parter, 8 mp, lângă Baroul de 
avocat, și hală și construcție parțial finalizată, 
lângă RAR. Tel. 0723/514133. (T)

Vând ap. 2 camere (03)
• urgent, confort 1, zona Miorița Deva, 
contorizări apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. 
CD

• decomandate, greda + faianță, st 55 mp. 
balcon închis, termopane, et 3. zona Romstal. 
preț 45.000 euro, negociabil, tel. 0742/0194'"

contorizări. BalctrflînchisTî. cTkistateț

vardul Deceba!, preț 42.000 euro, tel. 
0740/210780. (Al)

• decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță, et. 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zonă ultracentrală, et. 2, semidec, amenajat, 
CT, termopane, gresie, faianță, parchet, instalații 
sanitare noi, preț 153.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
o Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfoncu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță, termopane, CT, 
preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Mtoendut.et 4, dec., balcon, CT, parchet, 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
W 42)

Mintiei, șteOnp, amenajat 
_______  ... instalații noi, parchet, gresie, 
termopan etc, preț 155.000 RON, neg., tel. 
0740/013971. (A2)

« ci© luni pfcriâ joi I» 23 26
Deva

« sAmbit» <•» î.a
Retroiipftr.liVB nftptAm Arwi '

Cei »nai «tte-tatemei de toeatÄ //WW anîcnalcteva.fQ
fwum d® dflicuțH döwchH bunedrjrenrior. 
Oa acum, flaéH mai apraapt» de tctespectalorii

• urgent zona Dacia, etaj intermediar, 
amenajări moderne, centrală termică, preț 
80.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)

• urgent zonaBălcescu. 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, I ianțălB<. ț : laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., teL 0742/290024. (A3)

• ckodt îjeste, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• urgent zona Kogălniceanu, etaj 3, balcon,
termopan, parchet bine întreținut ocupabil în 2 
zile, preț 120 000 ron negociabil, tel. 0730 474275, 
0740 535095,(A4).................... . ,

• decMMiyfefenl» IflțqjMgb j
termopaa.c^rAlAftțntția buțtoij^mțd• 

ficat« partnet gresie, faianță, box« preț 155 DOu 
ron, neg, tel. 0788165702,0740 535095. (A4)

• decomandate, zona Zamfirescu, centrală 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată, preț 120 000 ron, nego
ciabil, tel. 0730 474275,0788165703,232808. (A4)

• zona Dada, etaj 3, termopan, parchet, gresie, 
faianță centrală termici preț 81000 ron, nego
ciabil, tel 0730 474275,0740 535095. (A4)

• etaj 2, zona Zamfirescu, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135 000 ron, negociabil, tel. 0723 251498, 0745 
302200. (A4)

• centrală termică proprie, suprafață mare, 
bucătărie modificată zugrăvit, Eminescu - 
Astdria, preț 125.000 lei, neg., tel. 223400, 
0720/387896.0751/573684. (A5)

• etaj L încălzire proprie, termopane, tavan fals, 
faianță gresie, balcon închis, bloc cu 4 etaje, 
Micro 15. preț 69.000 lei, ușor neg., tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

• contorizări, pardset, repartitoare, balcon,
Aleea Armatei, preț 86.000 lei, tel. 223400, 

,, 07?0/387896,0751/573684. (A5)

iff, etaj intermediar, centrală termică 
e, ușă metalică parchet, lului Manlu, preț 

'33.0 0 euro, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
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VREI O ORĂ GRATIS

SPRE SPANIA, ITALIA, GERMANIA SAU UNGARIA?

Tarife valabile în rețele fixe

public sunt conforme cu lista completă a tarifelor valabilă din 1 septembrie 2006

Bună gratuit la numărul 0800-88-1689 și dacă te înregistrezi acum primești o oră de 
convorbiri gratis în Spania, Italia, Germania sau Ungaria. Continuă cu noi și forrr ând codul 
1688 înaintea numărului apelat poți economisi, în funcție de destinație, cu până la 70% I
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• tataalKMț beci, parchet contorizări, Aleea 
Constructorilor, Gojdu, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,07SV573684. (A5)
• zona Dada, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Util Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Emlnescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• In 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, neamenalat balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)

• zona Llc, Auto, dec., et. 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 205003,230324. < A7) 

■ zona Mâță, 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamflrascu, 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 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Phone 0254-772366,0744707144

TEL/FAX 0254-770561, E-mail: tridenthateg0yahoo.com

EXECUTA Șl MONTEAZĂ
• Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan

Jaluzele verticale
(74538)

1 eAnade și uși glisante 
I »Hase țânțari • Ja

S.R.L Deva
DN 7 - Intrarea dinspre Arad 

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.
(76609)

1 ysw •

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele,£ 

vânzări calculatoare, Ș 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 21144b

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR C.A ROSETT! Nr. 2 ■: CEAHGA!) Tel 227.829

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE 
ÎMBRĂCĂMINTE SECOND-HAND

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

• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• dec, multiple îmbunătățiri (gresie, faianță, 
geamuri termopan, parchet laminat), etaj 3, 
zona Zamfirescu, preț neg., tel. 0740/317.314. 
(A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• 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, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandat«, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,07HR/1W483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04) Vând ap. 3 camere (05)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

• COLABORATORI REPORTERI ARTICOLE
TILEFOH: 9721/0^.674

3 Í
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• 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, Crlșulul, Emlnescu, 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, Kogălnlceanu, 
piață, se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără am. ■<■1.0730 «r: 740 535095. (A4)

• 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, et. 1, balcon, centrală 
termică, parchet, îmbunătățit, preț 154.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică, amenajat, 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane. ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld„ neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băl, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Scoale Generală Nr.6, etaj 1, contorizări, 
igienizat total, ocupabll imediat, preț 88 000 ron, 
negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)
• cu sufragerie șl bucătărie modificate, centrală 
termică, termopane, balcon, parchet, gresie, 
faianță, amendat și Igienizat recent, zona 
Decebal, preț 160 000 ron, negociabil, tel. 0730 
474275,232 808 (A4)
• In blocurile noi, decomandate, 2 băl, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 0723 
251498 0745 302200,232809. (A4)
• cu garai, st 160 mp, zona 22 Decembrie, etaj 
intermediar, cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță 3 balcoane, 2 băl, poziție 
deosebită zonă liniștită preț 80 000 eura,nego- 
crabi 1, tel. 0723 251498 0745 302200,232809: (A4)

• dec, sta| 3, contorizări, balcon, parchet, 
geamuri termopane, nezugrăvit, Progresul, preț 
160.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387898 
0751/573684. (A5)
• drcult, stal 1, contorizări, balcon închis, 
parchet, Kogălniceanu, preț 180.000 lei, neg., tel. 
223400,0720/387898 0751/573684. (A5) 

•Sfoi.l,. 2 balcoane, vedere în 2 părți, 
contorizări, Aleea Păcii, Gojdu, preț 16CLD00 lei, 
neg, tel 223400,0720/387898 0751/573684 (AS)

• zona Gojdu, semidec., etl, neamenajat, 
ocupabil imediat preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dadă 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, tei 206003,230324 (A7)

• zona I. Creangă parter înalt dec, balcon 
închis, beci, termopane peste tot, parchet 
laminat, 2 băl 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) Ș

• 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)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tet. 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. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.368 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• semidec, superamenajată zona Gojdu. preț 
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)

• semidec, contorizări, et. 1, zone Iru Maniu, 
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• Zamfirescu, amenajată dec., izolare, preț
. 83.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)

• Dada, et 1, dec., contorizări, zugrăvită preț
60.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2) .
• Bd. Decebal etaj intermediar, central 
termică mobilată, preț 30.700 euro, tel. 22171/ 
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, p-eț 20.000 euro. tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)

• Gojdu, et 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)

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)

• decomandate, zona Progresul, et 3/4, balcon 
mare, 2 băi, centrală termică parchet st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semidec, parchst, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)

• Í Ml p
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• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• zonă centrală decomandate, 100 mp, centrală 
termică termopan peste tot, parchet, 2 băi 
amenajate, fără modificări, preț 80 000 euro, 
negociabil, tel. 0730 474275,0740 535095. (A4)

• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55 000 euro, negociabil, tel. 
0730 474275,0740 535095. (A4)
• decomandate, «tal 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, dec., 2 balcoane, CT proprie, zona 
Progresul, preț 200.000 lei, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0724/169303. (A5)
• dec, otal 1, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, garaj sub bloc, Poiana Narciselor, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• ota| 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. Carpațl, 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)
• 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, sc 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)
• legeni, Deva, scară interioară amenajat occi
dental, centrală termică garaj, 150 mp, deosebit, 
95.000 euro negociabil, tel. 0722-564004. (Al)
• ama 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. 
OMVfflfiSTR (AH)____  _____

l v-.ls (13}

• casă In Deva s'au schimb cu apartament 3 
camere, loc central, etaj 1, plus diferență în 
Deva. Tel. 0254/215795. (T)
• inert, casă zonă centrală cu anexe și 
grădină preț 190.000 lei. Tel. 229962. (T)
• In 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 camera, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă, sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și d ifierență 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+l, 4 camere. 2 băi, garaj, CT proprie, parțial 
termopane, st=I.2OO 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 (AS)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• lnSărtuh«lm,5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, 
ST=400 mp, preț 90.000 euro, neg., tel. 
0745/511.778 (A9)
• ugenăln Deva, zonă centrală 3 camere, baie- 
bucătărie-hol-terasă încălzire centrală, garaj, 
curte, piscină preț 150000 euro, neg., tel. 231800, 
0740/317314. (A9)

S.C. producătoare de încălțăminte, > 
cu sediul in Hunedoara, str. Sântuhalm, nr.10, 

angajează: muncitori necalificați și calificați 
in domeniul de încălțăminte, 

personal birou cunoscător de limba italiană,
șofer, mecanic.

Informații între orele 9.00-16.00, la telefon: 0254/748.510.
CV-urile se depun la sediul firmei. (7g4g5|

Firma: S.C. LISA DRĂXLMAIER ’ÎMPART ROM ANI A S.R.L.
Punct de lucru Hunedoara; Fabrică producătoare de cablaje 
electrici pentru aulolurișnie;
Descrierea companiei:

/ Ikwmr.ail de arii-, itute: priulnn-rea de cablaje »teci ri.'r și 
elemente de interior pentru industria auto

./ Client: BMW
’ Angajează: MUNCITOARE - MONTA TOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII IJE 
PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA ȘI LO< XLITAȚH J
LI.M (TRQFEI IUN EDOAREI.

Cerințe:
■minim 8 clase
■conștiinciozitate. seriozRrile ~i flexibilitate rapiditate și calitate a muncii

Responsabilități:
- efectuarea de operații specifice, la standarde de înaltă calitate;
- îndeplinirea normei în unitatea de timp necesară;
- respectarea întocmai a Regulamentului de Ordine Interioară;
- munca în echipă și orientarea spre client:

PERSOANELE INT ERESATE SI N I Rl G X IE SĂ DEPUN X UN
CV LA ADRESA: HUNEDOARA, B-DUI. TRAIAN, NR. 19.

FORMULARELE DE C.V, SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEI.. 0254/207733 sau 0354/403733
FAX. 0254/21)7721 sau 0354/403721 (81454)

------------------------------------------------ 1
• (D+P), 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. 
231.800,0745/511.776. (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 omi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț ne ciabil. tel. 
0254/613366,0788/040.490; (A10)- . «a,:. ■■
• 'Arați 3 camere, teren 5 ari.zonaCrițctor; fereț 
atractiv, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
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.0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel.0254/613.366, 0788/040.490. 
(Aia)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490,' 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgent, cu grădină, Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

• casă in satul Bretea Mureșană teren agricol, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T) 

• casă in satul Prăvăleni, comuna Vața, 3 
camere, anexe, grajduri, șură grădină preț 
negociabil TeL 0726/374681. (1/22.02)

UNIVERS SIMERIA SOCIETATE COOPERATIVA scoate la licitație în data de O5.O3.2OO7, ora 9,00, în vederea închirierii, un spațiu situat în Simeria, Str. 1 Decembrie, bloc 104 parter, suprafață utilă 115 mp.înscrieri la sediul central din Simeria, bloc 104 parter, ,â| până la data de O3.O3.2OO7. Informații la telefonul 0254- ; 260520. !

RECLAME

• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 80.000 euro, 
tel nw/raw (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 garsoniere (19)

' •WȘfrnerta, na feței, etaj 4, 'tna 
metalică, balcon închis, 27 mp, preț 52.9®; 
lei; accept variante, teren. Tel. 0722/281322. 
(3/20.02)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW-COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marțiJoLsAinbâtâ 
Informații telefon: 0257-254 440 

(81220)

tridenthateg0yahoo.com
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OSPĂTAR J
. .. 00 Condiții:
experiență minimă în domeniu
cunoștințe limbi străine, preferabil limba engleză 

prezență plăcută 

abilități de comunicare și relaționare.

CV-urile se depun la sediul Hotelului W1E.X,
Calea Zaraudului nr.55 sau se trimit pe fax 233 331. 

email Georgiana®hotelwien.ro. până la data de 

02.03.20117.

angajează muncitori 
pentru depozit Deva. 

Informații la telefoanele: 
0729-009776, 0254-226149.

• 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 puntni 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)

• dea, apometre, faianță, bucătărie mărită 
zonă liniștită Eminescu, preț 57.000 lei, neg., tel 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
o dea, 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, zona ultracentrală preț 
40.000 euro, mobilată sau 35.000 nemobilată. 
Prețurile sunt negociabile, tel. 223400, 
0720/387896,0751/573684. (A5)

_ • urgenț zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
■bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron. 
- neg., tel. 0745/786578. (A8)

• 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)
• dea, amenajată (gresie, faianță), mobilată 
cameră cu parchet CT, zona Dacia, preț 21.000

- euro, neg., tel. 231800,0740/317314. (A9)
A.» Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
■reț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
*0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• urgent, In Deva, orice zonă se oferă preț bun, 
de la 75 000 ron, pănă la 90 000 ron, plata imediat 
cu sau fără amenajări, tel. 0730 474275, 0740 
535095. (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300,0740/317314. 
(A9)

Vând terenuri (21)
• grădnă In Brad, intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• pădure to comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387.(1)
• teren, to Deva. 820 mp, Viile Noi, Str. Cireșilor, 
nr. 5. Tel. 0727/767575. (T)

• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)

ANUNȚ LICITAȚIE
în data de 2 Martie 2007, ora 13,00, se organizează, la 

sediul S.C. AGROMEC S.A., în municipiul Orăștie, str. 
Luncii, nr.6, jud. Hunedoara, a treia licitație pentru lichi
darea unor tractoare U650, U445, buldozer S1500, 
camion Raba, benă de cereale, Saviem, Aro, TV, Dacia, 
stivultoare, tocătoare CSU, pluguri, discuri, semănători, 
pavilion apicol etc.

Vânzarea se face prin formarea unor pachete ce sunt 
evidențiate în caietul de sarcini, unde se regăsește și 
prețul/pachet șl toate detaliile. Caietul de sarcini costă 10 
lei și poate fi achiziționat la sediul societății.

înscrierea la licitație se poate face până in ziua de 1 
Martie 2007, ora 16.00.

Informații privind caietul de sarcini, la teL 
0254/244407, 0788/029510, 0788/412977.

■-343

• 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)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel 0740 
535095,0723 251498 (A4)
• Intravilan, In zonă pitorească st=4.400 mp, la 
15 km de Deva, Preț 9 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• «t=17.000 mp, la lkm de Simeria, în spatele 
plantației, preț 3 euro/mp, tel. 223400, 
0721/577366,0740/914688. (A5)
• Intravilan, «1=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)
• Intravian, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. de 
casă, 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, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (A8)
• Intravian In Deva, zona Zăvoi, S-1000 mp, FS- 
18 utilități în zonă, preț 80 euro, tel. 212.141, 
231300,0745/511.778 (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
8 euro/mp, tel. 231800,0745/511.776 (A9)

• zona Sântuhakn spre Macon, pe ambele părți,
diferite suprafețe și prețuri, teL. 0746/5M ¿76 
(A9) v-tete
• Intravian Deva, zona Dorobanți, S-2200 mp, F- 
22 m, pentru construcție casă toate utilitățile, 
tel. 0745/511.776 (A9)
• wgent, Mravlan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcelă bitre 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.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel.0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, ă5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel.0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, 
tel.0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad-Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 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, ă5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacantă la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel.0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. r Al)

vând spații comerciale (25)
• Devă 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 MârâștL st 24 mp, toate facilitățile, gruo 
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)
• 45 mp, Deva, zonă centrală preț 150000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală 5=60 mp, ofer preț bun, 
tel. 231.800,212.141. (A9)

Vând alte imobile (27)
• fermă cu toate dotările, pentru creșterea 
melcilor, 1900 mp, preț negociabil. Tel. 
0722/857732.(T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, 
tel.0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez depozit, In Deva, 900 mp. Relații 
la teL 0724/285438. (10/20X12)

• Deva, 20 mp, zona Piață, 250 euro/lună, tel. 
0722/564004.(Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsonieră Devă complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament2 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. 07330024,232060. 
(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 $=434 mp, zona centrală Deva, preț 
15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231300,0740/317.314. (A9)Au

f
• vând Dada 1310, af 1992, stare de 

, funcționare bună preț negociabil. Tel.
0721/856802.(3/23.02)

Auto străine (37)
• vând Lada 2105, af 1981 -tare bună, motor 
nou. Tel. 616481, după ora 18. (T)

Microbuze. Dube (38)

■vând autoutStaiă „Frumoasa americană" af 
1996, cu prelată sarcină udă 3 tone, ITP la ri, 
stare perfectă de funcționare. TeL 744664, 
0721/239364.(6/2032)

Camioane, remorci (39)

Piese, accesorii (42)

Garaje (43)

• vând pat suprapus+saltele. Preț negociabil. 
Tel. 0254/226227,0720/400455. CT)

• vând uși șl geamuri pentru locuințe sau 
anexe gospodărești, stare foarte buna, preț 
avantajos. Tel 0254/770887, 0749/063432. 
(3/2242)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând aparat foto semiprofesional pe film 
Nikon 601, stare perfectă de funcționare, cu 
Obiectiv Zoom 28 • 70, AF. Tel. 0720/400448. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

■ ojswosoœ, BțHSMl —

BENE
internațifinal

« ■ oixbom ptin limitastocului l
îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

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

Materiale de construcții (53)
• vând bile (grinzi) noi, pentru acoperiș, 
lungimea 4$ m; 2 legături lațuri noi, lungimea 4,5 
m; scânduri; fereastră în 2 canate, nouă, cu toc, 
dimensiuni 1,20/1,30 m, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Plante și animale, agroali 
mentare (57)

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

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

Prestări servicii (72)
• începând cu data de 1.03.2007, operatorii de 
transport SC Tirius Transtur SRL și SC 
ManoJache Transcom SRL majorează costul bile- 
țu Irtdecjjl^arle.pe rutaDeva-Simeria, la 3 ron.

Pote-Mix - puterea bărbăției

•0 —•

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în r,ândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(sufaa Ikttnrw)

Spre deosebire de alte produse similare. Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale, în Ioc de una-două.

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mat mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs 
natura] nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsului
Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 

fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se atlă în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 

■. lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat, întreruperile pol produce tulburări de efect, 
în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în 
acest fel efectul dorit se va manifesta în termen de 
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil c 
conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Arc efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON 
(1.490.000 lei) + taxe poștale.

in DEV'A căutați în farmacia GALEN1CA de pe Calea Zarandului, Bl. 43. parter

Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
isStzs î

: două luni. Tabletele se vor administra 
ti apă minerală fără acid carbonic. O cutie

■ Creșa Gojdu Deva. Al. Viitorului, nr. 5 (lângă 
Crucea Roșie) face înscrieri copii 1 ■ 4 ani; 
program zi - 4 ron; săptămânal - 4,9 ron. Tel. 
230250, orele 6-16. (1/23.02)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)
• transport marfă mobilă materiale construcții, 
local și în țară cu camion acoperit ae 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)
• producător de flori caut colaboratori din zona 
rurală și urbană pentru desfacere la domiciliu, 
în târguri sau magazine. Informații la tel. 
0744/577942. (81022)
• societate comercială angajează montatori 
tâmplărie pvc.. Relații la tel. 0724/524803. 
(7/23.02),
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați. Tel. 223950,0744/605685. (5/22.02)
• societate comercială angajează urgent 
montator tâmplărie pvc; oferim salariu atractiv. 
Tel. 0723/025015 și 0254/232969. (7/20.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează gestionar. Condiții: experiență minim 2 ani, 
cazier curat. CV-urile se trimit la fax nr. 
0254/224111.(10/20.02)
• 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)
• 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., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad. 4 posturi, data limită28.02.Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 17 posturi, data limita 
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.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 3 posturi, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Vulcan, 1 post, data limită 28.02., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent de pazăîn incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 2802. TeL 213244, orele 9 -16.

• agent ImobRar. 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.(HTri.2iJ74rt)reie^ie:'Ț-«p=v^^

• Angalâm vânzătoare cu experiență 
pentru magazin de saltele. Informații la 
telefonul 0728-878163. (bon 9/23.02)

• 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 ■ 16.
■ 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.
• ambalator manual, Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 29 posturi, 
data limită 30.04., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• arhivar, Petroșani, 1 post, data limită 28.02., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• artificier la lucrări de suprafață Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent farmacist. Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent manager, Vulcan, 1 post, data limită
2802., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 

•16.
• asistent medkal generalist, Hațeg, 1 post, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist, Petroșani, 2 
posturi, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• asistent social, Orăștie, 1 post, data limită 
2802. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. 
Tel, 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.x

• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Shneria, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Simeria 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• barman, Vulcan, 1 post, data limită 2802. Tel. 
213244, orele 9-18
• betonisl Brad, 1 post, data limită 28.02., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.

• betonisl Deva 10 posturi, data limită 14.03. 
TeL 213244, orele 9-18
• betonisl Hațeg, 2 posturi, data limită 28.02.
Tel. 213244, orele 9-18

• braacardte, Petrla 1 post, data limită 28.02. 
Tel. 213244, orele 9-18
• brancardte, Petroșani, 4 posturi, data limită 
2802. TeL 213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 28.02. Tel.

ICOAME

• vând/dezmembrez autospecială fri
gorifică tip Raba 10215, perfectă stare de 
funcționare. Tel. 744664, 0721/239364. 
(6/2032)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• închiriez buldoexcavator; relații la teL 
0722/319442; vând țiglă la prețul de 030 
ron/bucata, relații la teL 229733. (11/1632)

• vând motor Opel Kadet injecție 13, preț nego
ciabil. Tel. 0720/507557. (T)

• vând urgent garaj metalic din tablă zincată. 
Tel. 229611,0740/953297. (T)

Mobilier și interioare (47)
• regent și foarte convenabil canapea exten
sibilă pentru 2 persoane, stare foarte bună 200 
ron; dulap cu 2 uși, preț 200 ron; negociabil. Tel. 
0723/040707. (T)

■ vând mobBâ second-hand, mochete, combină 
'ngorificâ 4 sertare, mașină automată tocuri cu 
geamuri pentru un apartament cu 2 camere, 
yeț negociabil. Tel. 218084, 0722/586808, 
3724/643045. (T)
• «tei «tete veche, aragaz nou Bosch; pretată j 
cu schelet metalic in suprafață de 60 mp. TeL 
¡1723/514133.235570 0)
• tete drac mobilă tip Luxor, stare toarte tară 
preț conrenabiL Tel. 221996. (T)
• tete roarate cu ladă și sptaar. IX rare 
dor-neză pentru o persoană 35 m Sdtot 
ducârine <Sn scânduri. 20 ron. TeL 2S2S. .Tl
• tete retete cortoraă și ora. w. net 
Stare toarte ară TeL072Q/40DG2 i*}

Georgiana%25c2%25aehotelwien.ro
http://www.potemix.ro
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Kscvrr Patru premii Zmeura de Aur

* «-Colaborare. Actorul american Ben■ Stiller a declarat că îl încântă o posibilă colaborare cu Tom Cruise pentru o nouă
i ecranizare a cărților de aventuri pentru copii „The Hardy Boys". Filmul ce va purta titlul „Hardy Men" este încă la stadiul de proiect.

După ciclon Orașul Vilankulo din Mozambic a fost distrus în proporție de 95%, sâmbătă, de ciclonul Favio,
Acident de 
mașină

Los Angeles (MF) - Starul pop britanic James Blunt a fost implicat într-un accident de mașină soldat cu rănirea unui bărbat, sâmbătă, după ce a părăsit o petrecere exclusivistă de dinaintea Oscarurilor, au declarat surse din poliție citate de revista People. Blunt, care onorase invitația Creative Artists Agency, nu a fost rănit și nici nu s-a stabilit cu exactitate in ce fel este implicat în acest accident. Managerii starului nu au vrut să facă vreun comentariu.
Vizita la clinică

Malibu (MF) - Kevin Federline, fostul soț al starului pop american Britney Spears, a vizitat-o pe aceasta la clinica de dezintoxicare Promises din Malibu, unde a fost internată. Potrivit unor surse, Federline a stat aproximativ 30 de minute alături de Spears.

Coldplay (Foto: EPA)

■ „Instinct primar 2" a 
fost în centrul atenției la 
gala de sâmbătă a 
Zmeurei de Aur.Los Angeles (MF) - Sâmbătă seară a avut loc cea de-a 27-a ediție a galei Zmeura de Aur, care pune reflectoarele pe cele mai proaste producții și prestații actoricești ale anului. John Wilson este președintele fundației care face de râs Hol- lywood-ul cu doar o zi înaintea Oscarurilor.Nominalizat la șapte categorii, „Instinct primar 2” a câștigat la patru: cel mai prost film, cea mai proastă actriță - Sharon Stone, cel mai prost scenariu și cea mai proastă continuare.Comedia „Ala micu”7„Little Man”, realizată de frații Wayans, s-a ales cu trei premii, inclusiv la categoria cel mai prost remake/rip-off. Shawn și Marión Wayans au fost numiți cel mai prost cuplu de pe ecran și au împărțit premiul pentru cel mai prost actor.Cineastul M. Night Shya- malan, care a pierdut un contract cu Disney după ce compania i-a criticat filmul „Lady
Gary Barlow cântă la nuntă

Scuze 
pentru 
preț
Formația Coldplay și- 
a cerut scuze în mod 
oficial fanilor din 
America de Sud pen
tru prețul exagerat 
(160 de dolari) al 
biletelor la concertele 
pe care trupa le va 
susține în Chile. 
Membrii Coldplay, 
care în prezent se 
află în turneu în 
America de Sud, au 
descoperit recent 
faptul că prețul exor
bitant pentru con
certele lor reprezintă 
peste un sfert din 
salariul mediu din 
Chile și au dorit să-și 
domolească fanli 
furioși.

Londra (MF) - Componentul trupei Take That, Gary Bar- low, a acceptat să cânte la nunta fotbalistului Steven Gerrard, dar a refuzat-o pe logodnica jucătorului Wayne Rooney, Coleen McLoughlin, care dorea ca el și colegii săi de grup să susțină un concert la aniversarea ei, scrieThe PeopleThe People menționează că Barlow a acceptat deoarece
Lady Chatterley ia Césarul
■ Filmul „Je vous trouve 
tres beau", cu Medeea 
Marinescu, a luat premi
ul César pentru debut.

Urangutanul Mila își ține puiul pe care l-a născut în urmă cu trei zile la Wonokromo zoo din Surabaya, Indonezia. (Foto: epa) |

Paris (MF) - „Je vous trouve tres beau”, în care Medeea Marinescu interpretează rolul principal, este unul dintre succesele de box office ale anului trecut în Hexagon, cu peste 3,5 milioane de spectatori la cinema. în comedia lui Isabelle Mergault, ea interpretează o tânără mamă singură din România, care visează la un trai mai bun în Franța.Marele câștigător al celei de-a 32-a ediții a premiilor industriei franceze de cinema a fost „Lady Chatterley”, care a obținut cinci trofee César :

Premiile Indie Spirit
Los Angeles (MF) - „Little Miss Sun- shine”, nominalizat la Oscar, a câștigat, sâmbătă seara, patru premii Independent Spirit, inclusiv premiul pentru cel mai bun film. O producție cu un buget de doar 7,7 milioane de dolari, filmul prezintă călătoria unei familii de-a lungul Statelor Unite pentru a ajunge la un concurs de frumusețe la care trebuie să participe fiica lor cea mică. La ceremonia Indie Spirit, care recompensează performanțele din cinematografia independentă, premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a revenit lui Alan Arkin, pentru rolul din „Little Miss Sun- shine”, iar Jonathan Dayton și Valerie Faris au câștigat la categoria cel mai bun regizor. Premiile pentru cele mai bune roluri principale au fost revendicate de actorii din drama „Half Nelson”, Ryan Gosling și Shareeka Epps.

Grant cu cătușe (Foto: epa)

rahua, în apropiere de orașul ecuadorian Quero, a început de sâmbătă să arunce cenușă. (Foto: EPA)

Fondatorul John Wilson (Foto epa)in the Water”, a primit două premii Zmeura de Aur cu acest lungmetraj: cel mai prost regizor și cel mai prost rol secundar masculin, pentru propria sa prestație în film. Zmeura de Aur pentru cel mai prost rol secundar feminin i-a revenit lui Carmen Electra pentru două filme: „Date Movie” și „Scary Movie 4”. „Excursie cu suprize”, o comedie cu Robin Wflliams, a fost câștigătorul Ia cea mai proastă scuză pentru divertisment de familie.
este un fan al echipei Liver- pool, ceea ce i-a înfuriat pe Coleen McLoughlin și Wayne Rooney. „Coleen își dorea cu adevărat ca Take That să cânte la petrecerea ei, dat băieții au refuzat-o. Acum a auzit că prietena ei Alex se laudă că ea și Steve l-au convins pe Gary să cânte pentru ei”, a afirmat o șurs^ de The People.

(Foto: EPA)Marina Handspentru cel mai bun film, cea mai bună actriță (Marina Hands), cel mai bun scenariu adaptat (filmul se bazează pe
Hugh Grant a fost încătușatAmsterdam (MF) - O admiratoare a lui Hugh Grant s-a legat cu cătușe de actor, la premiera olandeză a celui mai recent film al său, „Muzica și versunle’7„Music and Ly- rics”. Starul a rămas stupefiat când Cielke Sijben, jurnalistă la televiziunea olandeză 101 TV, s-a apropiat de el în timp ce acesta pășea pe covorul roșu și i-a agățat un capăt al unei perechi de cătușe

romanul lui D.H. Lawrence), cele mai bune costume și cea mai bună imagine. Filmul „Ne le dis r personne” de Guil- 
de încheietura mâinii. Grant a fost nevoit să rămână zece minute legat de ziarista olandeză, până când poliția a reușit să o convingă pe aceasta să îl elibereze. Ulterior, actorul în vârstă de 46 de ani s-a întors pe covorul roșu, iar Sijben a fost reținută de poliție. „Ea a apărut de nicăieri și lui Grant nu îi venea să creadă ce se întâmplă”, a declarat un martor.

laume Canet a câștigat patru premii: pentru cel mai bun regizor, cel mai bun actor (François Cluzet), cea mai4| bună muzică și cel mai bun™ montaj. „Indigcnes”, al franco- algerianului RachidBouchareb a obținut premiul pentru cel mai bun scenariu original.Premiul César pentru cel mai bun film străin a revenit producției „Little Miss Sun- shine”, în timp ce trofeul pentru cel mai bun documentar, acordat în premieră, a fost acordat filmului „Dans la peau de Jacques Chirac”.Actorii Jude Law ți Marlene Jobert au primit câte un César onorific, în timpul ceremoniei dedicate memoriei lui Philippe Noiret (1930-2006).

vulcanul Tungu-


