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Vremea se menține normală din 
■ i*  punct de vedere termic.JJ C

' , Dimineața La prânz Seara

în
Cerere amânată

Deva (M.S.) - Judecarea cererii de 
arestare formulată de procurori pentru 
cinci dintre inculpații în dosarul brățărilor 
dacice a fost amânată pentru vineri, con
form deciziei luate ieri de instanța Tri
bunalului Hunedoara, /p.6

Fără rampe 
de acces
■ Deva (I.J.) - Lipsa 
unor rampe pentru acce
sul persoanelor cu han
dicap în instituțiile pu
blice continuă să le cre
eze acestora probleme. 
Primăria Deva este pri
ma pe lista instituțiilor i 
!Sre nu numai că nw i 
controlează dacă firmele 
respectă legea, ci chiar 
ea nu are o rampă cores
punzător construită, /p.5

Lansare
Deva (S.B.) - Azi, la 

Casa de Cultură din 
Deva, ora 14, va avea loc = 
lansarea cărții „Fizica- 
Culegere de teste grilă i 
și probleme pentru ! 
ciclul inferior al liceu
lui”, autori prof. Lazăr 
Rodica Mariana și Pâr- 
vu Anișor.

VW după impact

Accident 
la Mintia
Mintia (M.T.) - Con
ducătorul unui Volk- 
swagțțrr Polo, Dan 
U., din Brașov, a fost 
rănit în urma unui 
accident de circulație 
petrecut ieri dimi
neață, pe DN7, în 
localitatea Mintia, 
într-o curbă la stân
ga, pentru că nu a 
adaptat viteza la con
dițiile de drum, auto
turismul a derapat, a 
ieșit în afara părții 
carosabile unde s-a 
izbit violent de un 
copac. în urma 
impactului, șoferul a 
fost rănit și trans
portat la Spitalul 
Județean Deva.

Hidra,
■ Apartamentul lui 
Florin Dumitraș, cercetat 
în dosarul „Hidra", a 
fost spart ieri.

Hunedoara (M.T.) - Totul s- 
a petrecut ieri în jurul 
prânzului, pe bulevardul Da
cia, din Hunedoara, când nici- 
unul din membrii familiei 
Dumitraș nu era acasă. Flo
rin Dumitraș, cercetat în 
dosarul mafiei fierului vechi, 
din Hunedoara, se afla la fir
ma sa, din localitate, iar bona 
și copilul său ieșiseră la 
plimbare. Bărbatul declară că 
cei care l-au jefuit au lipit 
leucoplast pe vizoarele veci
nilor, astfel că nimeni nu a 
văzut ce s-a întâmplat. După 
ce au spart ușa și au întors 
casa cu susul în jos, hoții au

furat, se pare, suma de 50 de 
mii de lei și mai multe biju
terii din aur. Banii pe care 
hoții au reușit, se pare, să-i 
fure din apartamentul lui 
Dumitraș, erau destinați achi
ziționării unui autoturism de 
teren. „în noaptea de du
minică spre luni hoții au 
reușit să pătrundă în sediul 
firmei, de unde au furat o 
geantă, în care nu se aflau 
bani, așa cum probabil aceș
tia se așteptau, ci o serie de 
documente ale firmei”, a de
clarat Florin Dumitraș. 
Purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara a declarat că “a 
fost solicitat ajutorul polițiș
tilor hunedoreni, care au de
marat o anchetă și efectuează 
cercetări în vederea stabilirii 
identității făptașilor și recu
perării prejudiciului”.

SMURD agreat de autorități

Festivalul „Liviu Oros"
Deva (S.B.) - Ediția a VI- 

a a Festivalului național 
de umor, caricatură și 
proză scurtă, „Liviu 
Oros”, se va derula în 24 
- 25 martie la Deva. Ca- 
ricaturiștii trebuie să 

trimită lucrările pen
tru concurs până la 
data de 18 martie, 
data poștei, /p.3
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- milioane euro scădere -

Scădere dramatică la Bursă
Bursa oe ia București a reswntit oin pun scăderea de pe 
piețele internaționale decapitai, notațiile reducâr^ijge, 
luni, cu 13 miliarde euro.

■ Prefectura, pompierii 
și poliția susțin spon
sorizarea SMURD din 
impozitul pe venit.

Deva (M.S.) - Prefectura, 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență (ISU) și Inspec
toratul de Poliție ale județu
lui susțin campania inițiată 
de Serviciul Mobil de Ur
gență, Reanimare și Des- 
carcerare (SMURD) pentru 
atragerea cotei de doi la sută 
din. impozitul pe venitul anu
al în vederea sponsorizării 
acestui serviciu. Primele ce
reri prin care se solicită 
direcționarea cotei prevăzute 
de lege spre Asociația Salvi-

tal, care se ocupă de 
finanțarea și dotarea SMURD 
Hunedoara, au fost semnate 
ieri de ‘prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu, 
subprefectul Attila Dezsi și de 
către șeful ISU Hunedoara, 
colonel Petru Stăncoane. 
„Serviciul SMURD este abso
lut necesar pentru oameni. 
Susținerea SMURD este un 
lucru absolut normal și per
tinent”, a declarat prefectul 
județului Hunedoara, Cristian 
Vladu. Prefectul a menționat 
că va solicita și celorlalți 
colegi din cadrul asociației 
profesionale a prefecților și 
subprefecților să facă același 
lucru ca în județul Hune
doara.

Dati sugestii la Legea pensiilor!
■ Cetățenii pot să vină 
cu sugestii la proiectul 
de modificare a Legii 
pensiilor.

Deva (C.P.) - Propunerile și 
sugestiile dumneavoastră tre
buie trimise pe adresa de 
mail dezbateri@mmssf.ro,

până la data de 12 martie. 
Conținutul proiectului de OU 
pentru modificarea legii pen
siilor se află publicat pe site- 
ul Ministerului Muncii, Soli
darității Sociale și Familiei 
(www.mmssf.ro), la secțiunea 
„Proiecte în dezbatere”. Orice 
persoană interesată poate veni 
cu propuneri pentru a ajuta la

modificarea corespunzătoare a 
unei legi. De aceea, strict pe 
acest proiect, CL oferă citito
rilor săi care nu au acces la 
Internet posibilitatea de a le 
transmite propunerile care ne 
vor parveni în scris, în timp 
util, pe adresa redacției. Ano
nimele nu vor fi luate în con
siderare. /p.3

Avram atacă
Deva (T.S.) - Consilie

rul județean Costel 
Avram acuză faptul că se 
fac manevre privitor la 
clădirea Secției de Pedi
atrie a Spitalului din 
Deva, care ar trebui să 
ajungă pe mâna unui om 
de afaceri devean. /p.3

Se scumpesc utilitățile

Vin scumpirile de la
■ Așa cum ne-am 
obișnuit de mulți ani, 
data de 1 aprilie vine cu 
scumpiri.

Deva (C.P.) - „Păcăliți” vor 
fi consumatorii, pentru că fac
turile vor continua să rân

jească hidos buzunarelor tot 
mai strâmte ale românilor. în 
15 martie vom afla cu cât se 
vor scumpi, din aprilie, ener
gia electrică și gazul metan. 
Dacă pentru curent s-a vor
bit deja de o majorare de 4%, 
pentru gaz se dau asigurări 
că prima modificare de pre-

1 aprilie!
țuri va avea loc în luna sep
tembrie. Ministrul Varujan 
Vosganian ne „încălzește” 
spunând că majorările în 
acest an vor fi de maximum 
7%, așa că prima iarnă se
rioasă în Uniunea Europeană 
va fi tot una cu facturi 
„fierbinți” la utilități.

http://www.huon.ro
mailto:cuvantul@lnformmedia.ro
mailto:dezbateri@mmssf.ro
http://www.mmssf.ro
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• Arestați. Forțele irakiene și americane 
au arestat, duminică și luni, 29 de mem
bri al-Qaida, dintre care mai mulți lideri 
locali ai acestei rețele din Irak. „Am are
stat 22 de membri ai rețelei al-Qaida, în
tre care doi frați ai lui Abu Omar al-Bagh- 
dadi, șeful «Statului Islamic în Irak», la 
Baiji", 220 de kilometri nord de Bagdad, 
a declarat purtătorul de cuvânt al Minis
terului de Interne.

Verdict final: poliție politică

Capturați 
de talibani

Londra (MF) - Taliba- 
nii au anunțat că au 
capturat un britanic și 
doi afgani în provincia 
Helmand, din sudul Af
ganistanului, relatează 
SKY News. Circa 5.000 
de militari britanici 
sunt mobilizați in pro
vincia Helmand. Potri
vit primelor informații, 
cei trei ar putea fi jur
naliști, precizează Sky.

Olmert, tot 
mai nervos

Ierusalim (MF) - O al
tercație violentă izbuc
nită între premierul is- 
raelian Ehud Olmert și 
ministrul Apărării, A- 
mir Peretz, a dus la în
treruperea ședinței săp
tămânale de Guvern, a 
relatat postul de radio al 
armatei. Disputa, de o 
violență fără precedent 
în timpul unei reuniuni 
a Cabinetului israelian, 
a izbucnit în momentul
în care Peretz a dorit să
ia cuvântul într-o prob
lemă 1 cfe liff âtoc&l,f' ■ 
ceea ce l-a determinat pe 
premier să facă o serie 
de glume, a precizat pos
tul de radio citat. Tonul
dintre cei doi politicieni

Marcu Tudor
(Foto: FAN)

rare a Securității fiind imul 
„compromis de interesele po
litice transpartlnice”.

Potrivit Monei Muscă; 
CNSAS nu poate fi o instanaa 
pentru că „membrii Colegw» 
lui • numiți politic - au de
monstrat că nu pot judeca o- 
blectiv”.

Totodată, ea a arătat că va 
continua să lupte în justiție 
pentru a-și apăra drepturile, 
avertizându-șl adversarii ca 
nu vor reuși să o elimine dih 
viața publică.

Potrivit avocatului Valeriu 
Stoica, soluția prin care 
CNSAS a respins contestația 
făcută de Mona Muscă este 
nelegală.

in opinia lui Stoica, CNSAS 
a ignorat dispozițiile legale 
care definesc noțiunea „poli
ție politică” și noțiunea „cola
borator al poliției politice”.

Ulterior, Mona Muscă s-a a- 
dresat Curții de Apel Bucu
rești, care a luat, luna trecu
tă, in discuție reclamația de
putatei.

Mona Muscă a făcut poliție politică (Foto: arhivă)

■ Contestația Monei 
Muscă împotriva deciziei 
CNSAS a fost respinsă 
de Curtea de Apel.

București (MF) - Curtea de 
Apel București a respins, ieri, 
contestația Monei Muscă îm
potriva deciziei CNSAS prin 
care se stabilise că aceasta fă
cuse poliție politică. Decizia 
Curții este definitivă.

Prin decizia de ieri, Curtea 
apreciază că Mona Muscă a 
făcut poliție politică, stabilin- 
du-se astfel că notele informa
tive semnate de aceasta au în
călcat drepturilor omului șl 
ar fi susținut Securitatea în 
instaurarea sau menținerea 
unui regim de teroare.

Mona Muscă a depus, în 12 
octombrie 2006, la CNSAS un 
document prin care contesta 
decizia de colaborare cu Secu
ritatea ca poliție politică pe 
care a primit-o de la Colegiul 
CNSAS.

„Poliția politică presupune

nei Muscă, astfel că rămâne 
valabilă prima decizie luată 
de Colegiu, prin care institu
ția stabilise că deputatul făcu
se poliție politică.
Decizie valabilă

Deputatul independent Mo
na Muscă declara atunci că 
CNSAS a încălcat legea în ca
zul său, procesul de deconspi-

încălcarea drepturilor omului 
și susținerea Securității în in
staurarea sau menținerea u- 
nui regim de teroare, de opre
siune. Din probele din dosar 
nu există niciun element care 
să confirme această ipoteză”, 
explica avocatul deputatei, 
Valeriu Stoica.

CNSAS a- respins, în 7 no
iembrie 2006, contestația MoVot 

anulat
București (MF) - Co
legiul CNSAS a votat, 
ieri, în cazul deputa
tului PRM Marcu Tu
dor, însă rezultatul 
scrutinului nu va con
ta, majoritatea cerută 
de lege nefiind întru
nită pentru că doi 
din membrii Colegiu
lui nu și-au exprimat 
votul și, deși prezenți, 
s-au declarat absenți. 
Potrivit stenogramei 
ședinței de ieri, votul 
Colegiului a fost, de 
fapt, în defavoarea 
deputatului PRM 
Marcu Tudor. Astfel, 
cinci dintre membrii 
Colegiului au votat 
că Marcu Tudor a 
colaborat cu Securi
tatea ca poliție poli
tică, afți trei că acesta 
nu a fost colaborator 
al Securității iar un al
tul s-a abținut. Ceilalți 
doi membri ai Cole
giului, Comeliu Turi- 
anu și Florin Chirițes- 
cu, deși prezenți la 
ședință, figurează ca 
absenți întrucât nu 
și-au exprimat votul.

Scrisoarea lui Tăriceanu către Băsescu Mai aproape 
de sentință

București (MF) - Re- |i 
prezentantul Parchetului 1 
a cerut instanței, ieri, 
condamnarea generalilor . 
Victor Atanasie Stăncu-, 
lescu și Mihai Chițac la 
închisoare pentru omor 
deosebit de grav, deoare- • 
ce au organizat și coor
donat activitatea de re- ; 
primare și au ordonat să ,; 
șe (tjțagă așupra rșvjșju-r.,- 
ționarilor de la Timișpaar 
ra. Procurorul de ședință*-'  
a susținut că există pro- - 
be prin care se dovedește v 
că cei doi foști generali ; 
se fac vinovați de repri- 
marea revoluționarilor.

puns la scrisoarea pe care a- 
cesta i-a adresat-o în data de 
2 martie în legătură cu orga
nizarea în data de 13 mai a 
alegerilor pentru Parlamentul 
European.■
Teme europene

Șeful Executivului sublini
ază că datoria sa, ca prim-mi- 
nistru, este să se asigure că 
„dezbaterea din cadrul alege
rilor pentru Parlamentul Eu
ropean, ,va fl axată pa ternele 
europene ale României, nu pe 
temele conflictuale din plan 
intern”.

De asemenea, premierul 
precizează că, în calitatea sa 
de șef al Executivului, va or
ganiza alegerile pe data stabi
lită, 13 mai, „doar dacă repre

zentanții clasei politice vor a- 
junge la un compromis și vor 
fi de acord să amâne cele do
uă referendumuri”.

Primul-Ministru își expri
mă speranța că, în urma con
sultărilor pe care președintele 
Traian Băsescu le va avea cu 
liderii partidelor parlamenta
re în zilele de 6 și 7 martie,

„Domnule Președinte, îm
preună le-am promis români
lor în 2004: «Să trăiți bine!». 
Guvernul A încercat să își fa
că datoria pentru a puteăTiî- 
deplini acestă promisiune. Vă 
adresez încă o dată apelul de 
a adapta și activitatea noas
tră politică acestui scop”, se 
arată în încheierea scrisorii 
primului-ministru către pre
ședinte.

■ Tăriceanu: Voi organi
za europarlamentarele în 
13 mai, dacă se amână 
referendumurile.

București (MF) - Premierul 
Călin Popescu Tăriceanu a 
transmis, ieri, o scrisoare de 
răspuns președintelui Traian 
Băsescu, în care precizează că 
va organiza alegerile pe data 
stabilită, 13 mai, „doar dacă 
reprezentanții clasei politice 
vor ajunge la un compromis 
și vor fi de acord să amâne 
cele două referendumuri”.

Potrivit unui comunicat al 
Guvernului, primul-ministru 
Călin Popescu Tăriceanu a 
transmis o scrisoare președin
telui Traian Băsescu ca răs

a crescut în 
așa măsură 
încât a fost 
necesară
suspendarea 
în mod ex- 
cepțio 
nai a 
ședin
ței de 
Gu
vern.

Critici foarte dure
Teheran (MF) - Unul dintre oficialii cu 

rang înalt ai regimului iranian, președintele 
Consiliului de discernământ, Akbar Hashe- 

mi Rafsandjani, a lansat un 
atac dur la adresa politicii 
economice a președintelui 
Mahmoud Ahmadinejad, a 
relatat ieri presa iraniană. 

„Proiectul de buget pentru 
anul viitor (2007 - 2008) este 
mai dezastruos decât preceden
tele bugete, deoarece depinde 
și mai mult (de veniturile în
casate) din petrol”, a declarat

fostul președinte Rafsandjani, citat de cotidi
anul Etemad.

Parlamentul discută, în prezent, proiectul 
de buget pentru anul iranian care începe' la 
21 martie, prezentat de președintele Ahma
dinejad.

„Potrivit planului de dezvoltare pe 20 de 
ani, guvernul trebuie să reducă în fiecare 
an cu zece la sută dependența economiei de 
petrol, dar în ultimii doi ani s-a produs toc
mai contrariul”, a adăugat fostul președinte.

Economia iraniană este extrem de depen
dentă de prețul barilului, deoarece venitu
rile sale din petrol reprezintă peste 80 la 
sută din încasările în valută și contribuie 
în proporție de peste 50 la sută la bugetul 
statului.

Președintele la bilanțul 
Ministerului Public
■ Traian Băsescu: Esti
mez că vor fi dosare 
grele, ce vor viza persoa
ne politice importante.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a partici
pat, ieri, la ședința de bilanț 
a Ministerului Public, organi
zată la Palatul Parlamentului. 
H..........•••••••
Estimez că vor fi 
dosare grele, care 
mai devreme sau 
mai târziu se vor 
finaliza și care vor 
viza persoane 
politice importante.

Traian Băsescu

...................  H
La prezentarea bilanțului 

au mai participat ministrul 
Justiției, Monica Macovei și 
ministrul Administrației și 
Internelor, Vasile Blaga.

Este pentru prima dată 
când bilanțul Ministerului 
Public este prezentat într-un 
cadru festiv, precum cel 
organizat la sala C A Rosetti 
a Palatului Parlamentului, 
unde au fost invitați procu
rori șefi de la parchetele de 
pe lângă judecătorii, tribuna
le, curți de apel, precum și câ
te patru procurori de execuție

din fiecare unitate de parchet, 
dar și din DIICOT, DNA și 
alte servicii.

Președintele Băsescu a par 
ticipat și anul trecut la Bi
lanțul Parchetului înaltei 
Curți de Casație și Justiție, el 
declarând, cu acea ocazie, că 
în instanțe este încă un nivel 
ridicat de corupție. Șeful sta
tului a cerut procurorilor, tot 
atunci, să lucreze pentru a da 
semnalul că România a de
venit într-adevăr un stat de 
drept.

Președintele a declarat 
acum că estimează că „vor fi 
dosare grele, care se vor 
apropia de finalizare și vor 
viza persoane politice impor
tante”.
Fără discriminare

El le-a cerut procurorilor să 
aplice legea indiferent dacă 
persoana avută în vedere este 
președintele țării sau omul de 
rând.

„Vă cer un singur lucru: 
aplicați fără discriminare leg
ea”, le-a spus Băsescu procu
rorilor.

El a subliniat că, indiferent 
de campaniile mediatice la 
care procurorii ar fi supuși, 
nu există lucru mai impor
tant pentru români decât o 
justiție corectă.

Noile victime ridică la 3.176 numărul militarilor americani uciși 
în Irak (Foto: EPA)

Americani uciși în Irak
Bagdad (MF) - Șase militari 

americani au murit, ieri, în 
urma rănilor provocate de ex
plozia unei bombe la trecerea 
vehiculelor în care se aflau, 
la nord de Bagdad, a anunțat 
armata americană într-un 
comunicat.

„Șase militari din cadrul 
Forțelor Speciale «Fulger» au 
murit, ieri, în urma rănilor 
suferite, provocate de explozia 
unei bombe la trecerea vehi

culelor în care se aflau, în 
provincia Salaheddin”, se ara
tă în comunicat. J

Provincia Salaheddin se ș| 
flă la nord de Bagdad. Capita
la provinciei, Tikrit, este bas
tionul fostului dictator ira
kian, Saddam Hussein.

Noile victime ridică la 3.176 
numărul militarilor ameri
cani și al personalului auxi
liar uciși de la invadarea Ira
kului, în martie 2003.
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• 8 Martie. Ziua Internațională a Femeii 
va fi sărbătorită în acest an cu o zi mai

■ repede în cadrul AHN Hunedoara, cu 
începere de la ora 15,30. (I.J.)

• • Cafteu. Doi bărbați de pe strada Gri- 
Sigorescu din Deva, Endre F. și Mircea B., 
«^au fost transportați ieri la spital ca 

urmare a rănilor primite în timpul unor 
schimburi reciproce de lovituri. Poliția 
face cercetări privitor la acest caz. (A.S.)

Deținuții, la 
Castel

Hunedoara (M.T.) - 
Un număr de 16 femei și 
patru tineri minori, care 
își ispășesc pedepsele în 
Penitenciarul de Maxi
mă Siguranță din Bâr- 
cea Mare, au vizitat ieri 
Castelul Corvinilor din 
Hunedoara. După aceas
tă vizită deținuții au 
participat la o slujbă 
religioasă care a avut 
loc în cadrul Bisericii 
Penticostale „Golgota”, 
din aceeași localitate.

Festival
Deva (S.B.) - Cei care 

doresc să trimită cari
caturi pentru a partici- 

fna la Festivalul națio- 
-țial de umor „Liviu 
Oros” trebuie să trimită 
minim trei - maxim 5 
caricaturi cu dimensi
uni de 50/35 cm pe 
adresa Casei de Cultură 
Deva, Piața Victoriei, 
nr.4, cod.330085 - Deva, 
jud. Hunedoara. Premi
ile sunt în valoare de 
750 RON. La concursul 

creație literară pot 
participa doritori care 
nu au debutat în volum 
și nu sunt membri ai 
Uniunii Scriitorilor din 
;România, indiferent de 
Vârstă, cu 1-3 creații 
între 3-5 pagini. Infor
mații suplimentare la 
tel. 0354-408907.

Hoții au fost prinși 

Furturi la 
indigo
Petroșani (M.T.) - Doi 
bărbați din Petroșani 
au fost prinși și sunt 
cercetați pentru furt 
calificat de către 
polițiștii Comparti
mentului Siguranță 
Publică și Patrulare 
Petroșani. Virgil H„ 
de 30 de ani, cu 
antecedente penale, 
și Constantin U., de 
18 ani, au fost prinși 
în flagrant în 
noaptea de 
04/05.03.2007, ime
diat după ce au furat 
un radiocasetofon 
marca „Pionnier", în 
valoare de 50 lei, 
dintr-un autoturism 
Dacia 1300, pro
prietatea lui Margit 
B„ de 37 de ani, din 
localitate, și au încer
cat să fure un auto
turism Dacia 1310, 
proprietatea lui 
Eduard B., de 49 de 
ani, din Petroșani. 
Oamenii legii au fost 
surprinși să constate 
că părții vătămate i-a 
fost sustras radio- 
casetofonul pentru a 
treia oară, de fiecare 
dată prejudiciul fiind 
recuperat.

"Atacă" oamenii de afaceri
■ Consilierul județean 
Costel Avram susține 
că se fac „manevre" cu 
Secția de Pediatrie.

Tiberiu Stroia________________
tlberlu.strola@infomimedla.ra

Deva - în stilul caracteris
tic, consilierul județean Cos
tel Avram a susținut ieri în 
cadrul unei conferințe de 
presă că are informații potri
vit cărora clădirea în care 
funcționează acum secția de 
pediatrie a Spitalului Jude
țean Deva va fi cumpărată de 
omul de afaceri devean Dan 
Faur. „Consiliul Județean a 
solicitat Ministerului Culturii 
declasificarea clădirii de la 
statutul de monument istoric 
pentru a putea fi reparată. Eu 
sunt de acord cu declasifi
carea clădirii, dar să știm ce 
facem acolo. Dan Faur (pa-

Propuneri de
■ Autoritățile propun 
două modificări impor
tante la actuala lege a 
pensiilor.

Clara Râs
clara.pas@mformmedia.ro

Deva - Prima spune că 
modificările intervenite în 
starea civilă a persoanei, de 
natură a conduce Ia încetarea 
plății pensiilor, vor fi obți
nute de la instituțiile care au 
ca atribuții evidența per- 
soănbitrt?.'' A doiifâ1 Sd efe-u ' 
doar la pensionHHîț>taF^ilnu 
au înregistrate salariile în 
carnetele de muncă pentru 
perioadele de până în anul 
1963, iar în cele mai multe 
cazuri, posibilitatea dovedirii 
acestora, prin adeverințe, este

4?

~ Premianții concursului 
organizat de 8 Martie

Deva (S.B.) - în cadrul concursului „Pen
tru tine, mamă!”, organizat de 8 Martie de 
Cuvântul Liber și www.huon.ro, au fost 
desemnați, în urma votului exprimat pe 
site-ul nostru, următorii câștigători: Premiul 
I: Andrei Andreea, Deva; Premiul II: 
Dărăbanț Ana, Deva; Premiul III: Barbu 
Flavius, Deva; Premiul special: Adrian 
jSicoară din Sântămărie Orlea. înmânarea 
premiilor va avea loc mâine, ora 12.00, la 
Mediul redacției: Str. 22 Decembrie, nr.37A - 
parter (clădirea Cepromin) Deva. Așteptăm 
premianții dar și pe mamele lor!

Vabam așteaptă ordinulCititorii 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.

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

CUVÂ® Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Transfor

marea Cetății Devei într-un mall 
cultural este o idee bună sau nu?

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

Puteți vota prin SMS 
până vineri, ora 15.

lONATUl HUNII LA CUVÂNTUL LIBER

Premiu donat copiilor de la Leagăn
■ „M-am obișnuit să 
citesc Cuvântul Liber!", 
afirma Petre Domocoș, 
abonat fidel al CL.

Sanda Bocaniciu
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Hunedoara - Câștigătorul la 
concursul publicației noastre 
dedicat abonaților fideli, 
Petre Domocoș, este tehnician 
dentar în municipiul Hune
doara. De ani buni este abo
nat la ziarul „Cuvântul Li
ber” - cel mai vechi cotidian 
al județului. în februarie, 
printr-o tragere la sorți din 
urna cu numele abonaților 
noștri a ieșit câștigător.

Clădirea Secției de Pediatrie a Spitalului Județean Deva Costel Avram

tronul Quasar n.r) se laudă 
prin oraș că va avea clădirea. 
Este aberant. Vrea să o 
cumpere, să o dărâme și să 
facă altceva în loc. Și asta 
pentru că, pentru Faur, con
tează mai mult terenul pe 
care este clădirea”, a spus 
Costel Avram.

Președintele CJ Hunedoara,

schimbare
imposibilă dat fiind faptul că 
multe întreprinderi sau arhi
vele lor nu mai există.
Motivarea modificării

Deoarece pentru perioadele 
anterioare datei de 1 septem
brie 1947 nu se cunosc salari
ile minime și medii din 
fiecare an și nici nu pot fi 
determinate, din cauza lipsei 
informațiilor despre refor
mele monetare, se propune ca 
la determinarea punctajului 
mediu anual să se utilizeze 
salariul mediu, chiar și în 

■ Situațiile' în care există înre- 
‘!gisîrârfîn carnetele de mun

că sau salariile sunt dovedite 
prin adeverințe. Se propune 
totodată înlocuirea salariului 
minim cu salariul mediu și 
pentru perioadele cuprinse 
între 1 septembrie 1947 și 1

Patrupezi
■ Vabam este un 
câine „polițist" aflat de 
șapte ani în „solda" IPJ 
Hunedoara.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Sunt disciplinați, 
ascultători și îndeplinesc 
orice ordin fără să comenteze, 
chiar dacă nu iau nici un ban 
pentru activitatea lor în 
cadrul Poliției. E adevărat, 
câteodată mai au și ei mo
mente de neatenție, atunci 
când întorc capul după câte 
o reprezentantă a sexului 
opus. Gu toate acestea, nici

Premiul, constând într-o 
sumă de bani a fost donat 
Leagănului de Copii din 
Hunedoara. /Aceasta a fost 
decizia abonatului nostru și a 
fost luată pe loc, la aflarea 
veștii că va intra în posesia 
unui premiu în bani. „Am 
luat această hotărâre pentru 
că știu că acei copii trebuie 
ajutați și că din puținul nos
tru, al celor care fac astfel de 
donații, se face mult! Nu 
foarte mult dar pentru ei 
oricât de puțin este mult! Știu 
cât Ie este de greu copiilor 
instituționalizați. I-am obser
vat îndeaproape pentru că 
soția mea lucrează acolo”, 
preciza Petre Domocoș. Des
pre ziarul nostru spune că îl 

Mircea Moloț, a afirmat în 
ședința CJ Hunedoara că este 
nevoie să fie efectuate re
parații la clădire. Cât despre 
directorul spitalului județean, 
Dan Florea, acesta a declarat 
că în acel corp de clădire vor 
fi mutate serviciile adminis
trative ale spitalului. Cuvân
tul Liber a încercat să obțină

Pensionarii sunt consultați în modificarea Legii pensiilor

ianuarie 1963. Soluția are în 
vedere faptul că utilizarea 
salariului minim pe parcur
sul unei perioade de timp 
destul de mari nu este nici 
morală și nici reală. în 
evoluția unei cariere, salari
ile sunt în creștere, astfel 
încât se justifică utilizarea 

în „uniformă"
un infractor nu și-ar dori ca 
ei să vină pe urmele lor. Și 
asta pentru că, atunci când o 
fac, nu mai există cale de 
scăpare. Cam așa ar putea fi 
caracterizați... câinii „poli
țiști”.
120 de misiuni pe lună

Vabam este unul dintre 
câinii care muncesc alături 
de lucrătorii din cadrul IPJ 
Hunedoara. Are șapte ani de 
când, de voie, de nevoie, a 
intrat în rândul... polițiștilor. 
Este un „câine de urmă” care 
efectuează, în medie, circa 120 
de misiuni pe lună. A făcut 
„școala” la Sibiu și este soli
citat ori de câte ori trebuie să 

Petre Domocoș, abonatul lunii la Cuvântul Liber

citește zilnic. Apreciază în 
special faptul că în paginile 
sale sunt multe știri din 
administrația locală „și de la 
Deva și din Hunedoara, dar 
totuși nu sunt destule critice, 

opinia omului de afaceri 
Daniel Faur privind acuza
țiile aduse de consilierul Cos
tel Avram, însă, până la 
închiderea ediției, nu a reu
șit. Cât despre valoarea te
renului din aceea zonă, câțiva 
agenți imobiliari din Deva 
susțin că „este o adevărată 
mină de aur”.

unui salariu mai mare decât 
salariul minim, respectiv 
salariul mediu. Pentru egali
tate de tratament, se propune 
utilizarea salariului mediu și 
pentru persoanele care 
dovedesc pentru această 
perioadă salarii mai mici 
decât salariul mediu anual.

„ia urma” unui infractor.
Ioan Biriș, agent-șef în 

cadrul Serviciului de Investi
gații Criminale, este „șeful” 
lui Vabam. îl cunoaște de 
când avea șase luni și făcea 
instrucție la Sibiu. „Am stat 
alături de el pe perioada 
instrucției. Eu îi dădeam să 
mănânce pentru a înțelege 
cine este stăpânul. Este un 
câine foarte disciplinat care 
ne-a ajutat de nenumărate ori 
în misiune. Vabam este cel 
care „a lucrat” și la dosarul 
aurarilor. El a descoperit 
detectoarele de metale as
cunse de căutătorii de comori 
în Munții Orăștiei”, declară 
Ioan Biriș.

pentru că edilii noștri ar tre
bui scuturați mai mult! Cu 
plăcere constat că pagina de 
sport este tot mai bună! Mi- 
aș dori mai multe informații 
pentru pescari”. (P. Domocoș)

mailto:tlberlu.strola@infomimedla.ra
mailto:clara.pas@mformmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
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1274 - A încetat din viață Toma d Aquino. teolog și 
filosof medieval, canonizat în 1323, autor al lucrării 
Summa Theologiae,___________________________________

1441 - lancu de Hunedoara a 
devenit voievod al Transilvaniei.
1834 - S-a născut Dmitri 
Mendeelev, chimist rus, autor al 
tabelului elementelor (rr 1907). 
1875 - S-a născut compozitorul 
francez Maurice Ravel (m. 1937).
1912 - Roaid Amundsen a

anunțat descoperirea Polului Sud.____________________
1926 - A avut loc prima convorbire telefonică 
transatlantică._________
1999 - A încetat din viață Stanley Kubrick (foto), 
regizor american de film (n. 1928).___________________
2002 - A încetat din viață Alexandru Bălăci, critic și 
istoric literar, membru al Academiei Române (n. 
1912).______________________________________________ __
2004 - A încetat din viață academicianul Nicolae 
Cajal, președintele Federației Comunităților Evreiești 
din România (n. 1919).

VREMEA
12°
maxim

Cer parțial noros. Maxima va fi de 12°C, 
iar minima de 0°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer preponderent noros. Maxima va 

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

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

Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ier. Mc. Vasiîevs, Efrem, Evghenie, Agatador, Elpi- 

die, Eterie și Capiton ai Chersonului.

Calendar Romano-Catolic
Ss. Perpetua și Felicitas, m.

Calendar Greco-Catolic ________
Ss. Efrem, Vasile, Eugen ep. și alții, m.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.30-15.00 în Deva, cartierul Dacia bl.25, 26: 
9.00-18.30 în localitățile Almașu Mic, Almașu de 
Mijloc, Techereu, Poiana, Podul Ionului, Poienița și 
Oprișești;
8 00-14.00 în Hunedoara, str. Viorele, bl.1, sc.A, B; 
bl.2, sc.A, B: Case de odihnă Cinciș; Hațeg, str. 
Cârnești; Călan, str. O. Densusianu, bl.7, 7A, 8, 8A și 
bl. 10;
Valea Jiului
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor bl 54, sc.1; 
bl.60A, sc.6 și pe str. Vișinilor; Vulcan, str. Pinului; 
Lupeni, str. Castanilor bl.14; Uricani, zona Firizoni.

Gaz__ _______ __________________________ ■____
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întrerupta în 
Deva, între orele:
9 00 - 16.00 pe Str. 22 Decembrie bl.41, sc.A și pe 
Aleea Crișului bl.50.

Apă______________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Ciorbă de perîșoare
Ingrediente: 350 g carne tocată de vită, 2 linguri de 
orez, 1 felie subțire de franzelă, 2 ouă, 1 morcov, 
pătrunjel, 1 țelină mică, 1 ceapă, 1 legătură pătrun
jel, 1 roșie, 500 ml borș, smântână, sare, piper.
Mod de preparare: Se pune o oală cu 2 litri de apă 
la fiert ia foc mare. Se pun legumele curățate și 
tăiate cubulețe, se fierb 30 de minute, apoi 
perișoarele preparate se pun și ele la fiert. Se > 
adaugă sare, piper și se acrește cu borș și se drege 
cu smântână.
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TELEFOANE UTILE
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

8:00 Justiție militară (s).
O Cu: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Armonii în natură 

(doc., ep. 18, Italia, 
2004)

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:20 Arhiva de serviciu. 

Tereșkova și Gagarin 
10:30 Garantat 100% (r) 
11:25 Reflector (r) 
12:00 Ne vedem la... 7VRI 

Talk-show. Transmisi
une directă

1320 Zack și Cody, ce viață 
“ minunată I (Ep. 16, 

comedie, SUA, 2005). 
Cu: Dylan Sprouse 

13:30 Desene animate: Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru ane naționalități 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Pe ce dăm banii? 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Sub alt chip.
Două celebrități față în 
față cu decizii care le 
pot schimba viața 

21:20 Ochiul magic. Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:15 Războiul umbrelor 
Spionaj și cooperare 
(ep. 3 doc.)

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Lumea ateștel
24:00 Viata ca-n filme (ep.

60, comedie, SUA, 
1990)

035 Jocurile iubirii (Iove
- gstory, Grecia, 1998). 

Cu: Natalia Dragoumi, 
Leda Matsaggou, 
Natalia Stylianou. 
R.: Olga Malea

2:15 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

320 Războiul umbrelor (r) 
350 Lunea citește (0

B0B0SC0P

Soluția Integrantei din numă
rul precedent: H - B - BIS - 

SĂRĂCI - AB - MOȘI - OCA - 

BABE - GRAS - LATERAL - TIC

- BA - IP - A - EU - VS - O

- CN - DA - IOV - EH - VOR

BA - AMARAT - ER - ILAR - 
UZA - AȘTRI - CEI - PARTI - 

TEAM

7:00 Știrile ProTv. 
ce se întâmplă 
doctore?

s 9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
r)

10J4 Om sărac, om bogat
H(r)

11:15 Walker, polițist texan 
(s, r)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, r)

130 Știrile ProTv
t 13:30 Academia de politie

14:1 i Walker, polițist texan 

(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris, 

—.Clarence Gilyard Jr.
15ff5 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
170 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu 

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Academia de poliție 
0(ep. 5, acțiune, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty. R.: Doug Moli- 
dor, Alanh Moskowitz 

21:45 UEFA Champions 
League: Bayem 
Mundien - Real 
Madrid (transmisiune 
în direct) 
- Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 
League

1:00 Culisele K1 
125 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
1:30 Știrile Pro Tv 
230 UEFA Champions 

League: Bayem 
Mundien - Real 
Madrid (r)

400 Rezumat Champions 
League (r)

500 Apropo Tv (r) 
600 Academia de poiție 

(r)

6:00 în gura presei 
cu Mircea Badea

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv * 
11:00 Vn/ere (serial, Italia, 

g1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, J 
Francesca Bielli 

12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 Opt reguli simple

(serial, comedie, SUA, !
TQ2003). Cu: Katey 

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

1430 Din dragoste (divertis
ment) (r) 

1600 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:30 Ziua judecății
(divertisment) 

2200 Vocea inimii (serial, 
0 dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Maria 
Dinulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

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

24:00 Senzații tari 
(dramă, SUA, 2000) 
Când soarele apune 
sâmbătă seara, Colin și 
Harmony trec la un 
nivel superior al relației 
lor, Leyla (o tipa înne
bunită după duburi) 
stă pe net pentru o 
Upeaiași David incear 
că să ajuigă ritreg 
acasă.

Berbec

Dacă intenționați să faceți schimbări în casă, acum este 
momentul. Vă puteți baza pe ajutorul rudelor și al priete
nilor. Este o perioadă excelentă!

Taur

Chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat, nu vă negii- i 
jațl sănătatea. Găsiți-vă timp și pentru odihnă! Reușiți 
faceți schimbări în cămin.

Gemeni J

Dacă puteți să plecați într-o excursie cu partenerul de viață, 
vă recomandăm să nu ezitați. O ieșire în mijlocul naturii 
vă poate.apropia și mai mult.

Rac

Traversați o perioadă favorabilă relațiilor sentimentale și 
inițiativelor cu privire la cămin. Dimineață aflați că nu mai” 
trebuie să plecați într-o delegație.

Leu

începeți o serie de schimbări în cămin. Țineți cont și de 
părerile partenerului de'viață. Puteți să vă faceți planuri 
de viitor, norocul este de partea dv!

Fecioară

Doriți foarte mult să faceți schimbări în casă și reușiți să 
faceți rost de banii necesari. Mergeți la cumpărături împre
ună cu partenerul de viață!

Balanță

S-ar putea să primiți un cadou consistent pentru casă. Aveți 
o zi foarte aglomerată, dar și satisfacția este pe măsură. 
Sunteți foarte apreciat de colegi.

Scorpion

Dimineață sunteți hotărât să terminați o serie de modi
ficări începute în casă. Vă ajută cu bani o persoană, dar 
va încerca să-și impună punctul de vedere.

Săgetător

Sunteți preocupat de probleme legate de cămin. Dimineață Ț 
aveți ocazia să cumpărați o casă nouă sau să faceți un ■ 
schimb de locuință. Mult noroci

Capricorn

Dimineață primiți o sumă importantă și reușiți să vă puneți 
în practică planurile de a face schimbări în casă. Puteți să 
începeți lucrări de reparații și zugrăvit.

Vărsător

Ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri, pentru că nu vă 
aflați într-un moment foarte bun. Ar fi bine să vă găsiți 
timp pentru problemele familiei.

Pești CI

Doriți să cumpărați un obiect de valoare pentru casă. Nu 
luați nici o hotărâre fără să vă consultați cu partenerul de 
viață! Se poate să nu fie de acord.

9:00 Jurnalul Euronews :10 
Vânătorii de comori (r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Lege și 
ordine (r) 12:25 Supraviețui
torii dezastrelor (doc. r) 13:00 
Omul între soft și moft (r) 
14:00 ABC... de ce? 1430 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa. Puls - 
Clubul criticilor 16:00 Jurnalul 
TVR (r) 1630 E Forum 17:00 
Vânătorii de comori (s) 18:00 
Lecția de... istorie. Povești de 
la palat (doc., Marea Britanie, 
2005) 1835 Lege și ordine (s) 
19:25 Decoratori la mâna a 
doua (doc.) 20:00 Bugetul 
meu. Prețul banilor 2030 
Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Whisky (comedie, 
Uruguay/ Arg./Germ./Sp.) 
23:50 Transfer 0:20 Familia 
mea dementă (d. a.) 0:50 
Tonomatul DP2 (r)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 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 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) (r) 
1430 Miezul problemei (r) 
1630 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Râul 
Amundaray, Susana Bena- 
vides 1730 Naționala de bere 
1830 Știri 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
2030 Sărut mâna, mamă!

1230 Descoperă România (r) 
13:00 Fetițele Powerpuff (s) 
1330 Taz-Mania (s) 14:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 15:00 Entertainment News
(r) 15:15 Terapie intensivă (r) 
16:15 Entertainment News (r) 
1630 Viața lângă Fran (r) 
17:00 Joan din Arcadia (s) 
18:00 Spitalul de urgență 
19XX) Terapie intensivă 2020 
Ele spionează (s) 2130 Viața 
lângă Fran 22:00 Jurassic 
Shark (thriller/dramă, SUA 
2003) 24:00 Joan din Arcadia
(s) 1XX) Juassic Shark (film, r)

9:00 Gitanas (s, Mexic, 2004) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s, Mex- 
ic/SUA, 2004) 1330 Jură
mântul (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
1530 Iubire de mamă (s) 
1630 Duelul pasiunilor (s) 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, r) 2130 Zorro (s, 
SUA/Columbia, 2006) 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s) 24:00 
Jurământul (r) 1:00 Poveștiri 
adevărate (r)

8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 830 Autofo- 
rum (r) 9XX) Imobiliare blitz (r) 
10:00 Al 7-lea cer (s, r) 11:00 
Tele RON 1230 Quizzit - emi
siune interactivă 14:10 
Dragoste și putere (s) 1445 
Legătura de sânge (dramă, 
SUA, 2002). Cu: Kathy Bates, 
Elizabeth Perkins 16:25 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 20:00 Cronica 
Cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 15) 2230 Focus 
Plus 2330 Poliția în acțiune 
(r) 030 Focus (r)

7:00 Matinal 10:00 Automo
tor 11:00 Ne privește. Talk- 
show pe teme sociale. Mo
derator Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Briefing (reluare) 
1435 Lumea cărților 1535 
Euromaxx (documentar) 16:00 
Nașul. Taik-show cu Radu 
Moraru (reluare) 18:00 6! Vine 
presa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Destinația Mah- 
mudia (dramă, producție 
România, 1982) 22XX) Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! (reluare) 
2:00 Destinația Mahmudia 
(reluare) (film artistic, dramă, 
producție România, 1982) 
44» ChatTV

06.30-07.00 Observator (r)
1630-1645 Știri locale c
730 Aproape celebri (aven

turi, SUA, 2000) 930 Din nou 
acasă (aventuri, SUA, 2005) 
11:10 O nevastă ucigașă 
(comedie, SUA, 1993) 12:40 
Să-ți trăiești viața (dramă, 
SUA, 2004) 14:10 A doua 
șansă (dramă, Irlanda, 2005) 
1530 Tu și eu (comedie, 
Franța, 2006) 17:05 Băi, care 
mi-ai șutit mașina? (comedie, 
SUA, 2000) 1830 Magia 
zăpezii (dramă, SUA, 2005) 
20:00 Pus pe jar (acțiune, SUA, 
2004) 2225 Credința părinților 
mei (război, SUA, 2005)

9X30 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:0011 XX) Deschide lumea 
13:20 EU, România 14:50 
Realitatea bursieră 15:20 Fab
rica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 

-Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20X35 
Realitatea zilei 21XX) Reali
tatea de la 21:00 2150 Prima 
ediție 22X30 100%. Cu Robert 
Turcescu 23 XX) Ultima oră ,

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10X30 Vânătorii 
de mituri 11X30 Mașini pe 
alese: Golf 12X30 Megacon- 
structori 13X30 Curse și fiare 
vechi 14:00 Brainiac 15XX) 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 17XX) Construc
torii de motociclete 18X30 
Motociclete americane 19XX) 
Vânătorii de mituri 20XX) Cum 
se fabrică divere luaui? 21X30 
La un pas de moarte: Scafan
dri în pericol 22X30 Explozia 
de la Ensched 23X30 Curse 
24XX) Cum se fabrică diverse 
lucruri? 1X30 Viaductul din 
Miiau
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Dan (C.P.) - Oficiul da Stat pentru Invenții șl Mărci 
înregistrează țl examinează cererile din domeniul pro
prietății Industriale, eliberând titluri de protecție care 
conferi titularilor drepturi exclusive pe teritoriul 
Romlnlel pentru Invenții, mărci, Indicații geografice, 
desene țl modele Industriale, topografii ale circuitelor 
integrate $1 noi soluri de plante.

Ținuți la ușile instituțiilor
■ Persoanele cu handi
cap spun că sunt lăsate 
de izbeliște chiar de 
instituțiile publice.

INA JURCONE____________________
lna.Jurconeolnformmeclli.ro

Deva - De la Finanțe la 
Primărie, de la Consiliul 
Județean la Spital, instituțiile 
publice de pe raza municipi
ului Deva nu sunt dotate cu 
rampe de acces pentru per
soanele cu handicap. Deși 
câteva sute de persoane aflate

Marius Boldor

Societatea Preț Variație
închidere (lel/acț) (%)

SNP 0.5650 4,63
SIF1 2.7400 1,86
BRD 20.500Q 2,50
BIOFARM 0.6600 4,76
ANTIBIOTICE 1.7800 3,49
TEL 44.7000 4,20
ROMPETROi 0.0920 0,55
SIF3 2.8600 1,42
SIF5 2.9600 2,78
SIF2
Rubrici realizați 
b-dul Decebal, b 
221277.

2.6800 3,08
de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
. R, parter (lingă QUASAR), tel.:

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm”, non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.

DEVA
Farmacia „Bella Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl.
5. 231515.

Amplasarea aparatelor radar în data de 
07.03.2007: ___________
- DN 7: Leșnic - llia - Tătărâști;
■ Oi 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mlhai Emlnescu.

„Unde este societatea civilă?"
■ O cititoare a CL din 
Deva este șocată de 
lipsa simțului civic al 
comunității.

Adrian SAlAgean_____________
adrian.siligeanftinformmedia.ro

-- •< J - r ;

Deva - Am primit recent o 
scrisoare de la o cititoare. Su
biectul principal îl constituie 
intenția autorităților de a 
transforma Cetatea Devei în- 
tr-un mall cultural. Sunt însă 
câteva idei în această scrisoa
re care m-au făcut să tresar. 
Cititoarea Irina Sînjoan, din 
Deva, este revoltată de lipsa 
de combativitate civică a 
devenilor. Vă prezint câteva 
pasaje din scrisoare:

„Sunt locuitoare a orașului 
Deva de 40 de ani. Când m-am 
mutat aici am citit tot ce se 

în această situație ar avea 
nevoie lunar de efectuarea 
unui drum către una dintre 
instituții, accesul in clădiri le 
este imposibil. în urmă cu doi 
ani, la intrarea in vigoare a 
legii care obliga firmele să 
construiască rampe de acces 
pentru persoanele cu handi
cap, unele s-au conformat. 
Cele mai multe n-au dat 
importanță legii, mai ales că 
în tot acest timp nu i-a tras 
nimeni la răspundere.

„Mi se pare umilitor ceea 
ce se întâmplă. E adevărat, 
unele instituții s-au confor
mat legii, dar lucrarea este 
făcută de mântuială. Nu este 
un secret că de foarte multe 
ori s-a întâmplat ca persoane 
cu handicap să cadă de pe 
cărucioare tocmai pentru că 
panta rampei a fost prea încli
nată. La spital, spre exemplu, 
există rampă, dar ușa de 
acces in clădire este încuiată 
permanent. Nu mai spun de 
transportul în comun! Pri
măria, cea care dă avizul de 
transport, n-a mișcat un deget 

putea despre istoricul Cetății 
Devei. Ce se întâmplă acum 
este uluitor, este șocant cu 
câtă ușurință și rapiditate 
întreprinzătorul nostru pri
mar vrea să modifice, să 
denatureze aspectul Cetății și 
funcția sa de monument isto
ric. Dacă tot a colindat și co
lindă în lung și-n lat mapa
mondul în interesul nostru, 
firește, chiar nu s-a interesat 
că în țările spre a căror ci
vilizație tindem, nici măcar 
exteriorul unui grajd de o 
anumită vechime nu poate fi 
modificat și din această cauză 
putem admira atâtea monu
mente în orașele Europei. Nu 
înțeleg deloc ce se întâmplă 
în acest oraș al nostru: opo
ziția tace, în ziarele locale 
apare doar câte un articol 
care ne informează destul de 
timid, fără nicio implicare.

Lipsa rampei ține persoanele cu handicap la ușile instituțiilor

pentru a ușura accesul per
soanelor cu handicap în auto
buze. Mi se pare că este o 
totală lipsă de interes din 
partea tuturor”, apreciază 
Marius Boldor, președintele 
Asociației de Tineret a Han- 
dicapaților Neuromotor Hune
doara. în ceea ce privește 
acțiunile de control ale Pri
măriei Deva, ele au rămas

Unde sunt intelectualii, socie
tatea civilă, istoricii? De ce 
tăcem cu toții? Vă întreb: mai 
avem dreptul să căscăm gura 
și să ne exprimăm părerile și 
să le impunem dacă formăm 
o majoritate? Pentru că din 
ziarul dumneavoastră am 
aflat despre așa-zisul „Mall 
cultural” din incinta Cetății, 
v-aș fi recunoscătoare dacă în 
acest al 12-lea ceas ați iniția 
o consultare a locuitorilor 
Devei cu privire la aceste 
proiecte aberante care ne 
afectează direct! Rămân a 
dumneavoastră cititoare fide
lă, Sînjoan Irina”.

Stimată doamnă, ziarul 
Cuvântul liber are creat un 
forum pe teme civice sub ti
tulatura „Agora CL”. Noi am 
lansat această temă de dis
cuție pornind de la scrisoarea 
dumneavoastră. Fac un apel 

doar la faza de... constatare. 
„Există câteva treceri de pie
toni care nu au rampe de 
acces, spitalul, unele farma
cii. Nici chiar primăria nu 
are în regulă rampa de acces. 
Săptămâna viitoare vom trece 
la amenzi drastice pentru toți 
cei care nu respectă legea”, 
declară Ioan Inișconi, vicepri- 
marul municipiului Deva.

Adrian Sâlăgean, redactor-șef CL

tuturor cititorilor care au o 
opinie privitoare la aspectul 
prezentat să ne scrie, sau să- 
mi trimită un e-mail pe 
adresa adrian.salagean@infor- 
mmedia.ro dacă doresc să-și 
exerseze simțul civic pe orice 
problemă doresc în cadrul 
forumului nostru de pe Inter
nei „Agora CL”.

SUDOKU

Regulii:

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

RiapunUsm cititorilor
ÎNCEPĂTORI

9 8 3 7 6
4 7 1 6 9 8 3
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Finanțări pentru firme .j Ericsson
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O scrisoare venită la 
redacție ne întreabă 
cum se poate obține 
finanțare pentru IMM.

Deva (C.P.) - Călin Emedy 
din Deva a solicitat detalii de
spre finanțările oferite de 
ANIMMC.

Răspuns: „Detalii despre 
cele 13 programe de finanțare 
ce vor fi derulate pe parcur
sul acestui an de către Agen
ția Națională pentru între
prinderi Mici și Mijlocii și 
Cooperație se găsesc pe site- 
ul www.mimmc.ro. Proce
durile de implementare ale

acestor proiecte vor fi defini
tivate în curând”.

NOTĂ: CL vă răspunde. 
Scrisorile cititorilor noștri 
sunt binevenite, cu condiția 
să fie semnate și să aibă spe
cificate adresa și numărul de 
telefon ale semnatarului (a- 
cestea din urmă nu vor fi pu
blicate, fiind necesare doar 
pentru redacție). Nu se iau în 
considerare scrisorile anoni
me! Adresa noastră este: De
va, Str. 22 Decembrie, nr. 37 
A, specificați pe plic: „Cuvân
tul cititorului”. Scrisorile pot 
fi trimise și prin e mail, la 
adresa adrian.salagean@in- 
formmedia.ro.

Angajați in vacanță
Soluțiile jocurilor din numărul precedent

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

htoepători Avansați

București (M.F.) ■ Deputății 
au adoptat, ieri, o inițiativă 
legislativă privind stimularea 
încadrării în muncă a elevilor 
și studenților, pe perioada 
vacanței, firmele urmând să 
beneficieze de un stimulent 
financiar. Valoarea ajutorului 
lunar va fi egal cu 50% din 
salariul minim brut pe țară, 
pentru fiecare elev sau stu
dent, pe o perioadă de maxi
mum două luni dintr-un an

calendaristic. Diferența dintre 
stimulentul financiar lunar 
acordat și salariul realizat de 
tânărul angajat se suportă de 
către firmă din fonduri pro
prii.

Stimulentul financiar se 
acordă la cererea angajato
rilor din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj. Inițiativa legis
lativă a trecut de Senat, Ca
mera Deputaților fiind Ca
meră decizională.

' Noul telefon 
W«10iWdlkman 

la cel mai bun preț:

Preț fără TVA, valabil 
ta abonament și fidelizare. 

Detalii în magazine saa pe 
site-ul: www.eurogsm.ro

W810Î

MAI MULT

DECÂT MUZICĂ

Tehnologia de înaltă 
calitate și pasiunea 
pentru muzica sunt 
perfect îmbinate în noul • 
WS1 Ui. Walkmanuî 
incorporat, camera foto 
digitală, și designul 
elegant al W810I dau 
vieții tale cutau sunet 
muzică și stiL
Vino acum în magazine» 
£uro-GSM și profită de ] 
oferta noastră de 
primăvară. _■

• EURO G5M Hunedoara; B-dul Daria, nr. 6A; B-dul Dacia, nr. 10; B-dul Corvin, nr. 8
• EURO-GSM Deva; Ulpia Shopping Center, etaj 1

RECLAMA

www4%25c2%25bbim.ro
lna.Jurconeolnformmeclli.ro
adrian.siligeanftinformmedia.ro
mailto:adrian.salagean@infor-mmedia.ro
http://www.mimmc.ro
mailto:adrian.salagean@in-formmedia.ro
http://www.eurogsm.ro
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• Amenzi. Poliția Rutieră a aplicat 122 
amenzi șoferilor care nu au respectat re
gulile de circulație pe drumurile publice. 
Au fost suspendate șase permise auto, iar 
36 de șoferi au fost sancționați pentru 
depășirea vitezei legale. (M.S.)

Semnul de aur 
pentru un 
hunedorean

Hunedoara (I.D.) - în 
această după-amiază, în
cepând cu ora 18,00, la 
Hotelul Rusca din Hune
doara va avea loc cere
monia de decernare a 
distincției „Semnul de 
Merit din Aur” al Re
publicii Austria pentru 
ziaristul hunedorean 
Franz Remmel. Distinc
ția va fi înmânată de că
tre Christian Zeileissen, 
ambasadorul Austriei la 
București. Franz Rem
mel a desfășurat o acti
vitate de peste 40 de ani 
în presa de limbă ger
mană, semnând în zia
rul Newer Weg și fiind, 
după 1989, corespondent 
la ADZ. Bănățean ca loc 
de naștere, el a venit 
din 1955 în județul Hu
nedoara și a predat, 
timp de 10 ani, la Școala 
de limbă germană din 
Orăștie. Presa l-a atras 
insă mai degrabă. în 
paralel, a publicat 14 vo
lume și a făcut cercetări 
asupra situației sociale 
a romilor din zonă. Pen
tru toate acestea, Guver
nul Republicii Austria a 
considerat că merită a- 
ceastă înaltă distincție.

Finanțare 
elvețiană
Hunedoara (I.D.) - A- 
sociația „lancu de 
Hunedoara", înființa
tă în 1995 cu princi
palul scop de a im
plementa măsuri ac
tive de combatere a 
șomajului și de a 
promova dezvoltarea 
economică a zonei 
Hunedoara, este sin
gura de acest fel în 
județ a cărei activi
tate este susținută fi
nanciar de guvernul 
elvețian și este, de 
asemenea, prima în 
județ acreditată în 
recrutarea și selecția 
de personal. Princi
palele proiecte de 
anvergură derulate 
sunt PAEM (1996), 
destinat persoanelor 
aflate în căutarea 
unui loc de muncă; 
„Servicii de Informa
re și Orientare Profe-’ 
sională" (1997- 
1998), destinat per
soanelor disponibili- 
zate din minerit și si
derurgie; SESAM 
(1998) destinat copii
lor proveniți din ca
sele de copii; PHARE 
- RICOP (2003), pro
gram de restructu
rare a întreprinderilor 
și reconversie profe
sională, program pus 
în practică prin apli
carea unor măsuri de 
sprijin pentru găsirea 
unui loc de muncă.

Elevul Călin Nucuța, de la Liceul 
Teoretic „Avram lancu” din Brad a câș
tigat premiul întâi la concursul de foto
grafie „Nu violența te face mai puter
nic”, organizat de Poliția Română. Lo
cul doi a revenit lui Vereș Robert - de 
la Gr. Șc. Teglas Gabor Deva, iar locul 
trei a fost ocupat de Iulian Drăghici - 
de la Gr.Șc. Grigore Moisil Deva.

(Foto: CLI

Cerere amânată
Deva (M.S.) - Judecarea cererii de arestare 

formulată de procurori pentru cinci dintre 
inculpații în dosarul brățărilor dacice a fost 
amânată pentru vineri, conform deciziei lua
te ieri de instanța Tribunalului Hunedoara. 
La proces au, fost prezenți trei dintre cei 
cinci inculpați. Iulian Ceia nu a. avut 
apărători, deoarece unul dintre avocații săi 
avea o altă cauză pe rolul unei instanțe din 
București, iar celălalt avocat al său era bol
nav. Instanța a amânat judecarea cererii de 
arestare formulată de procurori până vineri, 
9 martie, când este programată și o nouă 
înfățișare din procesul pe fond.

Accident la Cristur
Cristur (M.T.) - O persoană a fost rănită în 

urma unui accident de circulație petrecut 
ieri, în zona Macon, în apropiere de localita
tea Cristur. în timp ce conducea un autotu
rism Dacia, pe șoseaua Hunedoara-Deva, 
Constantin Ș.. din Deva, din cauza neaten
ției, a pierdut controlul volanului și a ieșit 
în afara părții carosabile, unde l-a accidentat 
ușor pe Anton M., din comuna Ilva Mică, ju
dețul Bistrița Năsăud, șoferul unui camion 
care staționa regulamentar pe acostament.

Liceul celor 100 de PC-uri
■ La CT „Matei Corvin" 
va fi dat în folosință cel 
de-al cincilea loborator 
de informatică.

CAlin BicAzan

Hunedoara - La sfârșitul a- 
cestei luni conducerea Cole
giului Tehnic „Matei Corvin” 
din Hunedoara va pune la dis
poziția elevilor cel de-al cin
cilea laborator de informatică. 
Dacă pentru celelalte patru 
banii necesari au venit din 
fonduri Phare, 150.000 de euro, 
de această dată dotarea va fi

C. Dobra F.Anghelescu

făcută din fonduri proprii. 
„Laboratorul de informatică 
aflat momentan în curs de a- 
menajare va avea 20-22 de cal
culatoare. în total, vom avea 
circa 100 de PC-uri la dispozi
ția elevilor. Deocamdată lu
crările sunt la stadiul de insta
lare electrică. Practic, doar 
cablurile și prizele ne-au cos
tat 2.000 de lei, iar finalizarea 
lucrărilor presupune alocarea 
altor 10.000 lei. Deși ritmul de 
lucru este încetinit din cauza 
panoului electric prea vechi, 
sperăm ca până la sfârșitul lu
nii să dăm în folosință cel de
al cincilea laborator de infor
matică din cadrul colegiului”, 
afirmă Corina Popovici, direc
torul colegiului tehnic.

Dotarea de ultimă oră îi 
mulțumește pe elevi. „Avem 
toate condițiile să învățăm. 
Calculatoarele nu sunt foarte 
performante, dar sunt bune”, 
crede Flavian Anghelescu. Nu

Credeți câ femeile fân România sunt i

Nu cred că femeile 
sunt respectate 

îndeajuns. Prea puține 
românce pot spune 
acest lucru! Tinerii 
sunt, mai ales, cei 
nepoliticoși cu 
femeile.
Diana NicuțA, 
Deva

Nu pot spune că 
femeile sunt 

respectate mai puțin 
la noi ca în alte țări! 
Cred că româncele nu 
știu să se facă respec
tate. Nici copiii nu le 
respectă!
Tania Rădulescu, 
Deva

Prefectul - 
chemat la poliție

Deva (M.S.) - Prefectul ju
dețului Hunedoara, Cristian 
Vladu, a declarat ieri, într-o 
conferință de presă, că a fost 
chemat la Poliția Deva pen
tru declarații, după ce împo
triva sa au fost depuse două 
plângeri penale. „în fața legii 
suntem egali, cu toții. Voi 
cere ca poliția să-și ducă, 
până la capăt, cercetările în 
aceste cauze”, a afirmat pre
fectul. în cazul în care plân
gerile penale se vor dovedi 
neîntemeiate, prefectul va lua 
în calcul posibilitatea de a se 
îndrepta, la rândul său, îm
potriva celor care l-au acuzat 
și să ceară ca aceștia să fie 
cercetați pentru denunț ca
lomnios. Prefectul a mai spus 
că va solicita procurorilor 
DNA Timiș un răspuns în 
scris referitor la un dosar în 
care a fost audiat ca martor. 
Primarul orașului Hațeg, 
Nicolae Timiș (PNL), și con
silierul județean Costel A- 
vram (PRM) au depus, la 
sfârșitul anului trecut, câte 
o plângere penală împotriva 
prefectului județului Hune
doara pentru abuz în servi
ciu.

Cristian Vladu

fc.--
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Elevii sunt încântați că nu mai stau la coadă la calculatoare

se mai întâmplă să nu prin
dem loc la calculator”, com
pletează Cătălin Dobra. Nu 
doar laboratoarele de infor
matică au fost dotate, ci și- 
laboratorul auto. începând cu 
vara anului trecut, la colegiul 
tehnic au sosit echipamente 
didactice specifice acestui tip 
de laborator. „Prin programul 
Phare avem acum utilaje noi,

echipamente de bază, truse de 
scule, elevator, dispozitive de 
măsură, testere, simulator al 
echipamentului și al insta
lației de injecție cu benzină”, 
spune Dan Constantinescu, 
titular al laboratorului de 
auto. Suma care cuprinde 
toate echipamentele cu care 
s-a dotat colegiul tehnic se 
ridică la 40.000 de euro.

Oricât de bună ar fi 
o româncă în

România nu dăte apre
ciată și respectată ca 
atare! Dacă pleacă din 
țară, este cea mai fru
moasă, mai harnică și 
mai inteligentă!
Nela Rădulescu, 
Deva

Femeile nu sunt 
respectate nici în 

familie! Prea puține 
pot spune acest lucru! 
De lucru își găsesc 
mult mai greu decât 
bărbații, iar patronii 
nu le respectă!
Elena Rupă, 
Deva

Cred că suntem 
respectate! Asta ' 

simt eu! Totuși, sunt 
de părere că 
româncele nu sunt 
apreciate îndeajuns și 
că există discriminare 
între sexe!
Adriana Andrei,-.
Deva

Descoperă 
bogăția mineralelor 
din inima muntelui!

RECLAMA



Regele futsal la promenadă

: • Succese. La CN de juniori, desfășurat 
: recent la Azuga și Predeal, Sorina Sandu 
: și Dan Vlăduceanu, de la CSS Petroșani, 
: au fost laureații ediției. Sorina a cucerit 
I titlul național la proba de slalom și două
• medalii de argint la probele slalom uriaș
• și combinată. Dan s-a clasat pe locul III - 
;■ la proba combinată. (V.N.)

:■ • Promovare. Pentru Minerul Lupeni, 
: obiectivul declarat cu care a început retu-
• rul actualului campionat al Ligii a ll-a de 

fotbal este promovarea. Pentru a susține 
acest lucru, CL a aprobat 15 miliarde de 
lei. Deocamdată „minerii" se află pe locul 
5, cu 29 de puncte, la 12 de lider. (V.N.)

Deva (C.M.) - Programul etapei a 20-a, miercuri 7.03: 
Cosmos Pitești - Poli Tm.; Clujana - United Galați; 
Metropolis București - Municipal Constanța; FC CIP 
Deva - Moldocor Piatra Neamț; CSM Focșani - Athle- 
tic Club București; Quasar Deva - Energoconstrucția

■ FC CIP Deva, Quasar 
Deva și Olimpic Simeria 
joacă, azi, în fața pro
priilor suporteri.

C1PRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinutginforniniedia.ro

Deva - Fotbalul în sală, 
sport care și-a câștigat mulți 
admiratori în ultima perioadă 
în județ, ține capul de afiș al 
evenimentelor sportive pro
gramate azi în județ. Trei din
tre cele patru echipe hune- 
dorene din ligile I și II joacă 
pe teren propriu și promit 
meciuri care să demonstreze 
că futsalul concurează cu suc
ces fotbalul pe teren mare la 
titlul de sport rege.
Campionii deschid balul

Primul meci al zilei îi va 
avea în prim-plan pe cei de la 
FC CIP, campionii României. 
Echipa antrenată de Karoly 
Gașpari va juca la Sala Spor

■

o

Etapa a 21-a, 11 martie: Cosmos Pitești - United Galați, 
Clujana - Metropolis București; FM Constanța - FC CIP 
Deva; Moldocor Piatra Neamț - CSM Focșani; Atțile- 
tif ^iJcurești - Quăsâr^Erfergoconstfi/cțjîaicfălcSva -5t 

Informatica Tm.; Poli Tm. -ACS Odorheiu Secuiesc.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 19 18 1 0 127-44 55
2. Athletic Buc. 19 14 1 4 93-52 43
3. Enerqo Craiova 18 13 3 2 127-59 42
4. ACS Odorheiu >19 13 3' 3 122-58 42
5. FM Constanța h9 11 2 6 130-90 35
6. Poli Timișoara 19 9 2 8 87-72 29
7. Informatica Tm. 19 9 2 8 95-107 29
8. Clujana Cluj 19 8 3 8 84-77 27
9. CSM Focșani 18 8 2 8 63-74 26
10. Cosmos 19 5: 1 13 64-112 16
11. Moldocor 19 4 2 13 59-93 14
12. United Galați 19 3 3 13 61-110 12
13. Quasar Deva 19 3 0 16 59-120 9
14. Metropolis Buc. 19 1 1 17 50-153 4

.'I F-’

Disciplină
■ Reprezentanții 
echipelor din CJ de 
Fotbal cer mai multă 
disciplină și ordine.

Deva (V.N.) - La Deva s-a 
desfășurat ieri adunarea ge
nerală a Asociației .Județene 
de Fotbal, la care au partici
pat reprezentanții echipelor 
din CJ, seriile I și a Il-a. Cu 
acest prilej s-a analizat mod
ul în care s-a desfășurat turul 
campionatului, s-a făcut pro
gramarea returului și s-a ales 
un^pu reprezentant,în,Biroul 
Exepțițiv.al AJF. Din discuții 
și materialele prezentate a

Molomfălean e suspendat și nu va juca în partida de azi (Foto cl)

turilor din Deva, de la ora 
17.00, cu Moldocor P. Neamț și 
un alt rezultat în afara victo
riei devenilor ar fi o surpriză 
imensă. „întâlnim un adver
sar modest și sper să avem un 
meci mai ușor, pentru că 
echipa e obosită după cele trei 
derby-uri din ultima perioadă. 
Moldocor nu ar trebui să ne 
pună nici o problemă chiar 
dacă avem doi jucători impor
tanți suspendați (Molomfălean 
și Al-Ioani n.r.), dar aceste 
meciuri cu echipe din sub

în teren si tribune!
reieșit faptul că, în general, 
turul s-a desfășurat fără pro
bleme deosebite, în cele mai 
multe cazuri existând spri
jinul financiar și organiza
toric al primăriilor. în prin
cipal, dezbaterile s-au axat 
asupra necesității întăririi 
ordinii și disciplinei, atât pe 
teren, cât și în tribune. S-a 
insistat asupra nevoii unor 
măsuri organizatorice urgen
te care să ducă la amenajarea 
de vestiare la terenurile de 
fotbal de la Boșorod, Păclișa, 
Ghelari, Ribița și General 
Berthelol. Aici sunt necesare, 
de asemenea, asigurarea apei 
potabile și împrejmuirea ba- 

solul clasamentului simt întot
deauna periculoase. Vom 
încerca să jucăm cu maximă 
seriozitate, cu toate că nu cred 
că nemțenii vor avea forță să 
ne încurce planurile de a 
câștiga”, comenta antrenorul 
FC CIP. După partida campi
onilor, de la ora 19.00, pe par
chetul Sălii Sporturilor va 
intra deținătoarea Cupei Ro
mâniei, Energoconstrucția 
Craiova, care va juca în com
pania celeilalte echipe devene 
din Liga I, Quasar. „Pentru

Returul Campionatului se va 
relua la 15 aprilie

zelor sportive. Returul Cam
pionatului Județean se va 
relua la 15 aprilie a.c. 

noi va fi un meci greu în care 
ne propunem să ne ridicăm la 
nivelul adversarilor, singurii 
care i-au bătut pe cei de la FC 
CIP sezonul trecut în Cupă și 
au remizat, recent, cu ei chiar 
la Deva. Dacă vom juca la fel 
ca duminică la Odorhei, poate 
vom scoate un rezultat onora
bil, iar echipa va avea un mo
ral bun la meciurile decisive 
cu contracandidatele la evita
rea retrogradării”, afirma Ma- 
rius Sîrbu, antrenorul Quasar.
Care pe care

Ultimul meci al zilei va fi 
unul eliminatoriu și se va 
desfășura la Simeria, de la ora 
18.00, în cadrul etapei a IlI-a 
a Cupei României. Protago
niste vor fi echipele din liga 
secundă, Olimpic Simeria 
(locul 3 în seria I) și Auto- 
globus Baia Mare (locul 5 în 
seria a Il-a). Cei de la Olimpic 
vor să promoveze în faza 
următoare pentru a-și măsura 
forțele cu o echipă din Liga I.

Jiul în pericol
Petroșani (C.M.) - Jiul 

riscă să retrogradeze îna
inte de finalul campio
natului, după ce Comisia 
pentru Statutul Jucătoru
lui din FRF a decis, ieri, 
ca gruparea din Petroșani 
să plătească 150.000 de 
dolari plus TVA clubului 
U. Craiova, reprezentând 
25% din transferul jucăto
rului Alexandru Bădoiu 
de la Jiul Petroșani la 
Poli Tm. Jiul a fost so
mată să achite datoria, în 
caz contrar, urmând să 
nu fie programată la par
tida cu Poli Iași.

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a IX-a, din 3 martie 
a.c.: Electro Conat Deva - Magic Geogiu 6-5; Rodostar 
Deva - Power Brad 5-7; Anonimii Deva - Ety Dual Deva

Programul etapei următoare, din 10 martie, a.c.: Ma
gic Geoagiu - Rodostar Deva; Power Brad - EFC Anon
imii Deva; Avantaje Deva - Electro Conat Deva. Eti Dual 
Deva și City Taxi Deva s-au retras din campionat.

3-0; City Taxi Deva - Avantaje Deva 0-3.
Clasamentul
1. Power Brad 9 8 1 0 83-25 25
2. Avantaje Deva 9 8 0 1 67-38 24
3. Rodostar Deva 9 5 1 4 50-33 16"

4. Anonimii Deva 9 : 5 0 4 61-44 15
5. Electroconat Deva 9 5 0 4 43-51 15
6. Maqic Geoaqiu 9 3 0 6 30-53 9
7. City Taxi Deva 9 1 0 8 27-90 3
8. Eti Dual Deva 9 0 0 9 15-42 0

Oferte?
Deva (V.N.) - Se pare că pen

tru preluarea echipei de Liga 
a II de fotbal, Corvinul 2005 
Hunedoara, există unele 
oferte. Teodorul Favatâs, un 
om de afaceri grec, a declarat 
că s-a întâlnit cu oficiali ai 
clubului și a negociat termenii 
unei eventuale tranzacții. A 
făcut și o ofertă în acest sens, 
dar nu a primit nici un 
răspuns. Se vorbește, de ase
menea, despre interesul pen
tru club al ALRO Slatina, tran
zacția învârtindu-se în jurul a 
600.000 de euro. Patronul echi
pei, Florin Uscatu, a declarat 
că „sunt povești la o cafea”.

1 lună=10,llei
2 tuni=20,2 lei
3 iuni= 303 lei
6 hmi= 60,6 lei

12 luni=12L2 lei

4/211275, int. «811 
pestra a profita de această OFERTA!

te lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber îți 
loferă acum un MARE AVANTAJ:
MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru că 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a rămas 
același, pe rețeaua proprie de distribuție!

J
IMSn’RÎBUJ’ÎE 

PROPRIE:

1 lună=8,9 lei
2 luni= 17,8 lei
3 luni=25,9 lei
6 luni= 48,9 lei
12 luni=89,9 lei

Numele

Prenumele

Adresa: Str.

Telefon
da □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATOlT, timp de o lună, la adresa de mai sus. cotid
ianul Cuvântul liber.

vreau să devin ABONAT, sau să im? pre 
abonamentul la Cuvântul liber

Nr.____ Bl..

Localitatea

Sc.___ Ap.

(H
17

W
)

ciprian.marinutginforniniedia.ro
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• Elton, 86. Jucătorul brazilian Elton Jose 
Xavier Gomes va evolua la Steaua cu 
numărul 86 pe tricou, pe care l-a ales 
pentru că este născut în anul 1986, la 7 
aprilie, cu o lună înainte ca echipa din 
Bulevardul Ghencea să câștige Cupa Cam
pionilor Europeni.

Au revenit la cârma Federației

Cu polonezii
București (MF) - UCM 

Reșița va întâlni forma
ția poloneză Zaglebie 
Lubin, în semifinalele 
Challenge Cup, s-a sta
bilit, ieri, la Viena, în 
urma tragerii la sorți. 
Turul va avea loc în 24 
sau 25 martie, la Reșița, 
iar returul, o săptămână 
mai târziu, în Polonia.

Au vrut 
Chelsea

București (MF) - Pa
tronul Formulei 1, Ber- 
nie Ecclestone, a dezvă
luit că în urmă cu câți
va ani a încercat, împre
ună cu actualul director 
general al echipei Re- 
nault FI, Flavio Bria- 
tore, să cumpere clubul 
de fotbal Chelsea Lon
dra.

Arbitri 
străini
Craiova (MF) - Pre
ședintele clubului 
Universitatea Craiova, 
Gheorghiță Geolgău, 
l-a anunțat, luni 
seara, pe președintele 
LPF Dumitru 
Dragomir, în cadrul 
unei emisiuni difuzate 
de o televiziune 
locală, că dorește ca 
la meciurile formației 
oltene să fie aduși 
arbitri străini.
„Am pierdut puncte 
importante pe mâna 
arbitrilor în acest 
campionat, 7-8 
numai din vina lor. 
Acum ne băteam 
pentru cupele 
europene, nu pentru 
retrogradare. Știm că 
greșelile sunt 
omenești, însă prea 
se întâmplă toate 
împotriva noastră, 
vrem să fim arbitrați 
de fluierași de afară" 
- a spus Geolgău.

■ Conducătorii forului 
fotbalistic din Polonia au 
fost repuși în drepturi, 
cu ajutorul lui Blatter.

Varșovia (MF) - Conducerea 
Federației Poloneze de Fotbal 
(PZPN) a fost repusă în drep
turi, luni, de ministrul Spor
turilor, Tomasz Lipiec, care o 
suspendase la 19 ianuarie pe 
motiv de „pasivitate” față de 
corupția din campionat.

Suspendarea, care a fost 
însoțită de numirea unui ad
ministrator al federației până 
la numirea unei noi condu
ceri, a fost aspru criticată de 
FIFA și UEFA, care au ame
nințat sancționarea forului 
polonez, ca urmare a inter
venției politicului în lumea 
fotbalului.

Anunțul repunerii în drep
turi a conducerii PZPN a ve
nit la numai câteva ore după 
sosirea la Varșovia a preșe
dintelui FIFA, Joseph Blatter, 
care s-a deplasat în Polonia 
pentru o discuție cu președin
tele polonez Lech Kaczynski 
pe marginea acestui caz. Mi
nistrul polonez al Sporturilor

TTX «

Real Madrid, fără Beckham ș Reyes
■ Cei doi jucători s-au 
accidentat grav, în me
ciul cu Getafe și au 
nevoie de recuperare.

Madrid (MF) - Mijlocașii 
echipei Real Madrid, David 
Beckham și Jose Antonio Re
yes, care s-au accidentat la 
genunchi, vor fi indisponibili 
câte o lună, a anunțat grupa
rea spaniolă.

Beckham a suferit o entor
să a ligamentului intern 
drept, în timp ce Reyes are 
entorsă a ligamentului intern 
stâng, ambii având nevoie de 
o pauză de trei-patru săptă
mâni pentru recuperare.

Cei doi fotbaliști s-au acci
dentat în partida pe care Real 
Madrid a terminat-o la egali
tate, duminică, pe teren pro
priu, scor 1-1, cu formația Ge
tafe, în etapa a XXV-a a cam
pionatului Spaniei. Reyes s-a 
ciocnit cu portarul lui Getafe,

american al echipei Sacramente Kings, 
Ron Artest, a fost arestat, luni, pentru 
violență conjugală, a anunțat cotidianul 
SacramentoBee, care a citat respon
sabili ai poliției locale.
Artest, una dintre vedetele ligii profe
sioniste nard-amencane de baschet 
(NBA), a fast plasat în detenție și i-a 
fost stabilită o eliberare pe cauțiune de

Zicu mai așteaptă o lună, pentru a-și cunoaște soarta
(Foto: EPA)

Zicu mai
București (MF) - Princi

palul acționar al FC Rapid, 
George Copos, a declarat, 
ieri, că va negocia cumpă
rarea definitivă a atacan
tului Ianis Zicu peste apro
ximativ o lună când patro
nul clubului Inter Milano, 
Massimo Momtti, va sosi la 
București.

„Deocamdat*  nu am re
zolvat prnhbvai cu Zicu, 
dar o vot face la Bavești. 
Peste o bm*.  la MfeMbd lui 
martie tocepteSM bă am"L 

suspendase conducerea PZPN 
sub acuzația de „lipsă de reac
ție în fata corupției” existente 
în fotbalul din această tară.

Peste 60 de persoane, prin
tre care arbitri și membri ai 
conducerii PZPN, au fost au
diate în ultimele 20 de luni în 
cadrul unei ample anchete 
privind corupția din fotbalul 
polonez.

FIFA l-a somat pe Tomasz 
Lipiec să permită „conducerii 
PZPN, recunoscută ca atare la 
nivel internațional, să orga
nizeze alegeri la data de 31 
martie, sub supravegherea 
FIFA și a observatorilor 
UEFA”. în caz contrar, forul 
fotbalistic mondial urma să 
suspende federația poloneză 
și pe toti membrii acesteia 
(cluburi, jucători și oficiali) 
la nivel internațional, din toa
te competițiile și să le inter
zică acestora organizarea de 
meciuri internaționale și 
desemnarea de oficiali pentru 
misiuni internaționale.

Polonia candidează împre
ună cu Ucraina pentru orga
nizarea Campionatului Euro
pean din 2012, alte țări înscri
se în cursă fiind Italia, Croa

David Beckham ar putea sta pe margine până pleacă de la Real
(Foto: EPA)

Abbondanzieri, iar Beckham 
s-a accidentat după ce a intrat 
în panourile publicitare de pe 
marginea terenului.

Real Madrid va întâlni, as
tăzi, în deplasare, echipa Ba-

așteaptă
nergiei alternative. S-ar pu
tea chiar să facem afaceri 
Împreună, dar este prea 
devreme să vorbim despre 
asta acum. Eu mă bucur că 
a acceptat să vin*  la Bucu
rești”, a spus Copoa.

In luna iulie a anului 
2006, Inter l-a îmța umutat 
pentru un sezon pe Seu la 
Rapid, echipă penii u < 
atacantul a marcat i 
goluri In Liga L Bapâi 
tește 150.000 Ba am
salariul de BOOlM*  <

Până la urmă, ministrul Lipiec (îh dreapta) a cedat și a dat mâna 
cu șeful FIFA, Joseph Blatter (Foto: epa)

ția și Ungaria, ultimele două 
depunând o candidatură co
mună. Decizia finală privind 
tara organizatoare a Euro-2012 

yern Munchen, în manșa se
cundă a optimilor de finală 
ale Ligii Campionilor, iar 
sâmbătă va juca derby-ul 
campionatului spaniol, cu for
mația FC Barcelona.

Telefoane ascultate
București (MF) - Președin

tele LPF, Dumitru Dragomir, 
a declarat, luni seară, într-o 
emisiune televizată, că tele
foanele conducătorilor din fot
bal sunt ascultate de peste doi 
ani.

„Telefoanele sunt ascultate 
de peste doi ani... O să se 
spargă buboiul cât de cu
rând”, a afirmat șeful LPF la 
emisiunea Fanatik. întrebat 
dacă o să vedem cel puțin un 
conducător de club anchetat, 

va fi luată în timpul Comi
tetului Executiv al UEFA, ce se 
va desfășura în 17 și 18 aprilie^ 
la Cardiff (Țara Galilor).

La închisoare (
Saint-Etienne (MF) - £ 

Un suporter al echipei 
Olympique Lyon a fost , I 
condamnat la două luni ’<! 
de închisoare de către un Fj 

j tribunal corecțional din ’ 
i Saint-Etienne, după ce a .

aruncat o fumigenă în di- 1 
recțja suporterilor adyggj ' I 
în timpul unui meci

j putat sâmbătă în camC, 
pionatul Franței 

Suporterului lyonez, în 
vârstă de 25 de ani, care ‘' 
mai are la activ cinci 

i condamnări, fără vreo 
legătură cu meciurile de 
fotbal, i-a fost interzis și 

I accesul pe stadioane pen- 
tru o perioadă de șase 
luni.

Procurorul solicitase o 
pedeapsă cu închisoarea • 
de patru luni și patru ani . 
de interdicție pe stadioa- ■ 

, ne.

Dragomir a răspuns: „Dacă a 
făcut prostii, da.”

Referitor la afirmațiile 
antrenorului rapidist Răzvari 
Lucescu, care a spus că îp 
fotbalul românesc ar trebui 
să fie aplicat modelul italiah 
în ceea ce privește corupția, 
președintele LPF a spus; 
„Dacă începe cu cei de le 
Rapid? Ei pot să vorbească și 
să acuze, dar nu-și dau sea
ma ce vorbesc. înseamnă că 
Răzvan știe ceva”.
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Informația te privește

Vând ap. 2 camere (03)

• iigent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• decomamtatej vede + faianță st 55 mp, balcon 
închis, termopane, et 3, zona Romstal, preț 45000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et 3, 

,<Wevardu Decebal, preț 42.000 eură tel.
>7210780. (Al)

v (decomandate, contorizări, balcon, gresie, 
faianță et 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796 (Al)
• Mnendui, dec, centrală termică gresie, 
faianță lavabil, parchet, balcon închis, mobilă 
nouă preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tei. 
221712,0724/305661. (A2)

zona Pieței, et2, semidec., faianță gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
^0724/305661. (A2)

• Gojdu, dreuit, centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri, preț 85000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Mnendrd, et 4, dec., balcon, CT parchet, 
gresie, faianță preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
•.dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0>42/290024. (A3)

• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1200 mld, neg, tel. 0742/290024 (A3)
• drodt {perie* * faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
țel. 0742/290024,232060. (A3)
• ingent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona ultracentral, cu balcon, bine 
întreținut, contorizări, preț 130.000 ron nego
ciabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)

■ Deva, zona Sala sporturilor, semidecoman- 
date, balcon, etaj 3, ocupabilă în 2 zile, preț 
62.000 ron, negociabil. Tel. 0720/812063. (T)

• Simeria, ultracentral, 27 mp, balcon 
închis, ușă metalică proaspăt zugrăvită 
variante, apartament sau teren, preț 49900 
lei. Tel. 0722/281322. (7/5.03)

• semidec, superamenajată zona Gojdu, preț
75.000 ron, tel. 0740/210780. (Al)
• semidec, contorizări, et. 1, zona luliu Maniu,
(gării), Deva, preț 80.000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

d 2 apartamente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial, 50 mp, zona piață ambele 
ci :entrală termică bucătărie modificată 
parchet, ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
rieg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4) 
j». 60 mp, decomandate, zona Romtelecom, 
parchet, gresie, faianță, bucătărie mare, 
debara cămară hol central, fără modificări, 
preț 140.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vâna ap. 3 camere (05)

• foarte avantajos, 60 mp, zona Eminescu, etaj 
bun, modificări, bucătărie mare, cu balcon mare 
închis, centrală termică parchet gresie, faianță 
preț 130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, parter, zona Oraș Nou, preț atractiv, tel. 
0254/613366, 0788/040.490,0788/158.483. (A1O)>
• Brad, semidecomandate, amenajat modem 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchetat termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
97884)40490 0?8K/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

.imediat cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (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) j
• Deva, zonă bună et. 1, balcon, centrală 
termică parchet îmbunătățit, preț 154.000 ron, 
tel. 0726-710903. (Al)

| • urgent zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, 
garaj, boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică 
termopane, gresie, faianță 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)

• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024.232060. (A3)
• ofertă foarte bună zona Școala Gen. Nr. 6, etaj
1, contorizări, igienizat total, ocupabil imediat, 
preț 88.000 ron negociabil, tel. 0730/474275. 
0740/535095. (A4)
• cu sufragerie și bucătărie modificate, centrală 
termică, termopane, balcon, parchet gresie, 
faianță amenajat și igienizat recent, zona 
Decebal. preț 160.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,232808. (A4)
• in blocurfle noi, decomandate, 2 băi. centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau la schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• Brad, 2băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț'atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabii, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad,2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camele •">?

• In Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, 135600 ron până la 
230000 ron, cu plata urgent tei. 0730/474275, 
0740^35005.(44'

Vând ap. 4 camere (07)

• decorând*,  zona Progresul, et 3/4, balcon 
mare, 2 băi, centrală termică parchet st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semidec, parchet apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3) ’
• dec,CT,2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital, ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot 
parchet 2 băi amenajate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi preț 55.000 euro negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări, sau amenajări, poziție deose
bită accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• tn Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec, neairienajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• urgent, Deva,scară interioară amenajat occi
dental, centrală termică, garaj, 150 mp, deosebit, 
95,000 euro negociabil, tel. 0722'564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă in Deva, Viile noi, 4 camere, curte, 
grădină garaj sau schimb cu apartament 3 ■ 4 
camere, în Deva, plus diferență, exclus interme
diari. Tel. 0254/219588. (T)
• casă in Simeria, 95.000 euro, toate utilitățile, 
teren aferent 1026 mp: corp 1 ■ 4 camere; corp 2
- 2 camere, garaj. Tel. 0788/507819. (T)
• 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 camere, 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 difierență 0742/290024,232060. (A3)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, F5=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel-0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria, P+M, s-190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, cașă și 2;ha teren, zona Dealul Mare, 
88?' pri ■ negociabil, tel. 0254/613.366,

■0<îa»0.49J: (A10) "
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior. preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613368 
07884)48490.(410)
• foad. cu 4 camere, cute, garaj, azxaf. 300 mp. 
lângă Primărie, preț negooaM. teL 025V613366 
078EVD40.490L (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorânești, 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. (A10)
• Brad, casă cuScamere, living, anexe, garaj, zona 
centrală încălzire proprie, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788'040.490. (A10)

. parte a unei corporații internaționale mass-media
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Intemet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro

• 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. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
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. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)

• cabană de lemn de brad prefabricat, 6 x 
6 compusă din parter, mansardă plan 
proiect aferent, preț 4500 euro. TeL 
0722/437730. (15/503)

• P+l cu terasă'« statknea Geoagnj-Bău Relații 
la teL 241044, după ora 17. (T)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living. CT. termopane. utilată mobilată teren 
concesionai 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 754)00 euro, neg, 0742/290024, 
232060 (A3)

Vând case la țară (17)

• 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică pe lemne, parchet gresie, faianță 
termopane, toate condițiile, anexe, livezi, 
pădure, la 12 km de Geoagiu, preț 37.000 
euro, negociabil. Tel. 0728/735828 (6/26.02)

(83179)

• casă formată din 2 corpuri și anexe, fosă 
septică apă gaz, curent cu terenurile afe
rente 70 ari și 21 ari pădure, în satul Bejan, 
comuna Șoimuș, nr. 34. Tel. 0729/991037. 
(7/1.03)

• casă In Pricaz, nr. 141,3 camere, 2 bucătării, 
baie cu fosă septică gresie, faianță grajd, șură 
șopru, grădină viță de vie, gaz metan, cablu tv. 
Tel. 240473,0744/391866. (T)
• casă In Pricaz nr. 206,3 camere, bucătărie, 
curte mare, șură grajd, grădina 50 ari. Tel. 
240473,0724/315194. (T)
• casă in Sântuhalm, garaj, pivniță grădină 
livadă de pomi. Tel. 210920. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele + gară, 900 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent 80.000 euro, 
teL 0722/564004. (Al)

Vând garsoniere (19)

• (MțBe, Str. Pricazului, bl. 57, ap. 39, sc. B. 
etaj 4, 27 mp, acoperiș țiglă Tel. 
0744/9819C. (4/603)

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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• te, bucătărie, sate, faianță, gresie, balcon. 
certa uă-i. zona M. Eminescu. preț 63.000 RON, 
tei. 8741/154401. 227542. seara. (A2)
• an & Enescu. suprafață mare, preț 100.000
RON. neg. teL 074VL54401,227542. seara. (A2) |
• te, padiet, bucătărie, baie, balcon, i 
s^orafață 42 mp. zona Bălcescu, preț 110.000 i 
RON. tel. 0741/15440L 227542. seara. (A2) i

• te, bucătăria, baie, balcon,suprafață35 mp, 
zsra bp. Deceoal. preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741'154401,227542. seara. (A2)
• Dacia, et 4. semidec., s=26 mp, baie, 
oucătăne. balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON. tel. 0745/367893. (A2)

• ana 22 Decembrie, dec., etl/8. s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• wgent, semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,eta] 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)
• una Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, - urgent - preț 68.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

OMNIASIG
VlENNA In SUR ANCE GROUP

• 1 cameră, zona Dorobanți, decomandate, 40 
mp, cu centrală termică, boxă la demisol, 
parchet, gresie, faianță se dă mobilat șl utilat, 
preț 120.000 ron negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, decomandate, etaj bun, suportă 
modificări, bloc de cărămidă 30 mp, contorizări, 
gaz 2 focuri, apometre, parchet, preț 76,000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• tona Dorobanți, etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță, bine întreținută preț 
31.500 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnaicu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg, tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, pate, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg, tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• Brad-Deva, intravilan 1800 mp, 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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negpciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș,

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, ita Viorele, bl. 5, suprafață
100 mp, amenajat, apă, gaz, centrală 
termică uși șl ferestre termopan, preț 
negociabil. Tel. 0744/561244. (14/5.03)

nr. 101, jud. Hunedoara, angajează 
-contabil calificat, cu studii medii 

sau superioare, vechime în domeniu

Alte Informa li la tel.: 0^44/36847*  aau 0254/771681,
7 \ .. ■ v? . . / / ’. << b U <; ■■ • * < (83334.

______ ___ __ ____ ___ ;______________ ____________ _"___- i-----■_----------------- ----- _-----------------—---------

* 'REDUCEREpentru doamnele și domnișoarele 
a w care încheie o asigurare CASCO 
J v la Omniasig in perioada 1 -31 martie! 

îngltis, vor primi GRATUIT o asigurare a locuinței
• taenrie MNSMM ■ Im, Mm kaeeteaM H. J. parter; M. HUM 21MH 3
• M MM • *.  laeMteCM bl 07 pete; M. 211 «7.2M «U ~
• ăg. MM ■». fiapaMM; MI11H1 • âg. CiUN ■ M. Utartăț*;  W. 7 H111
• fc. MtțM •». bete M 2MM4 e ««. MNtMMă H. Cenri*  bi 2. <*.  U; fel. NUM
• tg. KTMțâM ete. 1 taeabrie. M. III. parter M. MI.M1, MLKS
O âg. «mu ■». «epabM bL M. ap. II e âg. umi rtr Hepte M. 1, parter M NUM
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

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

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(82628)

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

Prinț publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh ș
bannere - panouri Ci

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă!

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistici $1 
agro turistică

• Manager în turism 
înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
până la data de: 20.03.2007

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A 
TeIJFai: 0254 2181118 E-maH: mastertâ'softs.ro (74251

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

3

• foarte urgent garsonieră în Deva, zona: Dacia, 
Gojdu, Progresu, Decebal, se oferă preț bun, de 
la 60.000 ron, până la 100.000 ron, plata imediat, 
cu sau fără amenajări, tel. 0730/474275, 
J740/535M6.,(A4)

Vând terenuri (21)

• 1000 mp teren, zona Deva, facilități curent 
gaz. Tel. 0726/158688. (T)
• grădină In Brad, Intravilan, pe str. Decebal, 600 
mp, fs 20 m, cu toate utilitățile, informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan In Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671.(T)
• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Săntiihalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (A2)
• uigont, imn intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zena prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• uigont, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• toran htravian, st=6251 mp, fs 20 m, idea) pt 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ăi Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt investiție, construție 
casă acte la zi. preț de la 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• la ÎS km de Deva, poziție deosebită ideală ' 
pentru investiție, parcelare, construcție casă I 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la i 
stradă acte la zi, preț 45 euro/mp, tel. ; 
0740/535096.0723/251498.  (A4)
• Brad, agricol L3 ha. zona str. Una. preț 
atractiv, tei. a254AU36ă onWMBă 
Om'lSMBWOJ
• Brad, pădn fag, 6 na. zona Bttieni. preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158.481 (A10)
• Brad, OS ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/813366,0788/040490. (A 10)

• 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)
• Deva, 32 mp, parter, amenajat cu intrare 
stradă funcționabil, ocupabil imediat, 28.000 
euro, tel. 0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6.700 mp, zona Deva preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pontau închiriat spațiu cpmercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060.(A3)

Vând alte imobile (27)

• hală sl construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, 
prelată cu schelet metalic, dimensiuni 60 mp, 
preț negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490. 0788/1 1.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• tochăta gare| ■ hală 60 mp, Ideal pentru 
depozit sau alte activități, situat pe Str. 
Plevnei, Intersecție cu str. Grlvlța, Intrare șl 
Ieșire din șoseaua DN, vad foarte bun, preț 
220 euro/lună, negociabil. Tel. 0722/307325. 
(KV5D3)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat complet preț 150 euro/lună Tel. 
0722/564004. CD

• K Mm Comlmpex SRL Brad închiriază 
hală Industrială sltiaiăIn Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090,

TV9G IQ/L03)

• Deva, 21 mp. zona Piață 250 euro/lună tel. 
0722/564004. (Al)
• lt*ngx  preț lSeuuAnpiteL 074tV210780 (Al)
■ peraMM, Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartante2 camere, Deva, complet mobilat, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dac, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR

S.C. AGROTRANSPORT S.A.

S.C AGROTRANSPORTS.A.. cu sediul în Deva, Str. Portului, nr. 2, județul 
Hunedoara, înregistrata la O.R.C. Hunedoara sub numărul J20/127/1991, având 
Codul unic de înregistrare 3190511, convoacă Adunarea Generală Extraordinară 

a Acționarilor pentru data de 09.04.2007. ora 11.30. la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea formei juridice a societății.
In situația neîmplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea 

Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru data de 10.04.2007. cu 
menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(83650)

Dtâiimaier
Firma: S.C. LISA DRĂXLMA1ER AL TOl’ART ROMAN IA S.R.L,
Punct de lucru Hunedoara; Fabrică producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:
/ Domeniul de activitate: producerea de cablaje electrice și 

elemente de interior pentru industria auto
J Client: «MW
’ Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII C APACITĂȚII DE 

PRODUCȚIE
i 

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA ȘI LOCAUTĂȚILE

LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe: 
-minim 8 clase
-conștiinciozitate, seriozitate și flexibUtte

Responsabilități:
- efectuarea de operații specifice, la

* ■

- îndeplinirea normei in unitatea de tep Becnalc
- respectarea întocmai a I Rulante ate rie Oattet teraisăc

munca în echipă ți orientarea spre

PERSOANELE INTERESATE SUNT ■LCAVES*  HKWĂ Ot 
CV LA ADRESA: HUNEIMIARA. B-DtT. ■«.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ L.K PO*aE>  HBMD

TEI- O2S4/M77XJ M •AMAM373J
FAX. *2M/M772I  eon •AMĂMriZ|

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

• zona Befon, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare,încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Mcul Dallas, hală s=IOC mp, H=3,5 m, apă 
gaz, curent canalizare, pretabi I producție, depozit, 
preț 5 eUro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)

• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)

Imobile schimb (30)

• garsonieră confort 1, zona Teatru Hune
doara, cu apartament 2 - 3 camere, exclus 
Micro 5, 6, 7, ofer diferență Tel. 0726/219741, 
0726/042363.(T)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, elemente 1310, af 1984, stt M • 
de funcționare, preț 1100 ron, negociabil. Te” y 
0741/120713. (T)

■- ’■ ■.
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ÎN POSTUL SFINTELOR SĂRBĂTORI DE PAȘTI. MĂICUȚA 

PARASCHIVA, BINECUVÂNTATĂ DE DUMNEZEU. ȘI-A UNIT PUTERILE 

CU PREASFINȚII PREOȚI DE IA MĂNĂSTIREA DIN GHIGHIU PENTRU 

PURIFICAREA SUFLETELOR Șl A TRUPURILOR CELOR NĂPÂSTUIȚI l)f 

SOARTĂ.

Acum ea vine în ajutorul tuturor oamenilor lipsiți de orice speranța 

și deschide cartea sfântă, vizionează cu exactitate trecutul, prezentul 

și viitorul celor care o contactează.

Sunt Inna din Simeda și aduc mii de mulțumiri Maicii ParaschiraJ| 

pentru că mi-a dezlegat cununia și acum sunt căsătorită și am o famiSE 

fericită, V
Sunt Dan, și Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Măicuța Paraschiva 

că m-a lecuit de beție și a îndepărtat farmecele și blestemele din familia 

mea doar prin telefon.

Aduc mii de mulțumiri măicuței, că după 3 de ani de despărțire 

m-am ;mpăcat cu soțul, acum sunt fericită și mulțumită.

Apelați cu încredere și veți fi ajutați, tel. 0748/946177.

(83475)

SC SMMT SA
SBCORSALA TIMI|OARA

CENTRUL DEVA,

* -

organizează concurs în data de 15.03,2007. ora 10.00 

pentru ocuparea unui post de inginer, specialitatea elec- 
troenergetică (electrotehnică), la cențrul Deva.

Informați la telefon:

0745/988198 - Adam Mihaela.

------—.._____ ___A.

GUVERNUL ROMÂNIEIUNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Solidarității 
Sociale și Familiei

Lansare de Proiect

S.C. INFOMIN S.A. DEVA 
organizează la DEVA următoarele cursuri: 
MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI 1

BAZAT PE NOI TEHNOLOGII DE 
COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE

Proiectul este finanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin 
Programul Phare 2004 - Coeziune Economică ți Socială - 
Dezvoltarea Resurselor Umane - Promovarea Capitalului 

Uman
Grupurile țintă:

• Toate nivelurile manageriale de IMM-uri 
Înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN SJk. din DEVA, STR.

22 DECEMBRIE, NR. 37A 
TELEFOANE: 213915, 214718, 0744/524480 a ’ 

Rurtzu mai multe informații despre rdațiiie tfintre România a ' 
ți Uniunea Europeană, vizitează:

w infoeurGp * *:

mailto:stamprod@rdslink.ro
softs.ro
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care oeține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii întemet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș. Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută pentru colaborare

Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:
Inform Media SRL.
Bajusz Andrăs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andFas.bajusz@informmedia.ra
Informații: 0724-22-03-65

Corector
pentru punctul de lucru din Deva

Condiții:
• absolvenți de liceu cu diplomă de 

bacalaureat și experiență în mass-media;
• cunoștințe operare PC (Word, Excel, Microsoft

Outlook);
• abilități comunicare și muncă în echipă,
• seriozitate și disponibilitate la program de lucru 

fexibil;
• cunoașterea limbii engleze (constituie avantaj).

SC HERAL CONSULTING SRL 
Oriftle,

Srtfcfator d/SC ALEXCOM S/tL-h/lînfenț, a sediul în Otișfe, str. Eroii Wdki 
Munteanu, nrl5,jud :turedoara, 

antlfd vOizaeo Io Udtaie publică o urmdtosrafor active’ 
iSuiuaMnistra»/, abator isecțleorelucrore,
' teren Jfsupnțbțd de 2594 tepsKiate Jn Orăștie, str. &ou (Mdlu Munteanq rv.

15. JhscrtsehO1® 4EMf7. r. top (3243/t/b/ifa/2Si/i/i)/2/i;3242/l; 
pr’țu) de pornite a llctației este de 179 850 Ron + 7VA’

- Corp ptindpat de # tem în suprafață de 997 mp, atuate ta Orăștie, s®
Emu CMdlu Murrteanu. « 75, înscrise înCFnr. 4670/7, nr top 

(3243/t/bW2/1/1/1)/2/2: 32420;
prepJ de pornirea citației estede170.500RON* *TVA.

• efectuez lucrări în domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)
• mamă a 2 copii, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță parchet clasic și laminat; 
oferim seriozitate și prețuri avantajoase! Relații 
latei. 0724/492920. (13/5.03)
• transport mobilă cu auto de 1,21 și 14 mc 
volum; asigur demontare și încărcare la mutări. 
Tel. 0254/225578 0744/934462,0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

• caut cioban, la 10 km de Deva, se asigură 
casă cu toate dotările plus salariu atractiv. 
Tel. 0721/338924. (8/6.03)

• Motel Lowe Sântuhalm angajează barman - 
recepționerși bucătar. Salariu atractiv. Relații la 
tel. 0254/210935,0720/230181. (5/1.03)
• societate comercială angajează contabil, în 
Deva, salariu atractiv. CV-urile se transmit pe fax 
nr. 0254/221424. (5/6.03)
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații univer
sale, Hunedoara, 4 posturi, data limită 20.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 23 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 14.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Lupeni, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.

Udtaffa va avea 9> data de 05M.20O7, ora 12,00,
la sedii tribunalului Hunedoara.

Garanfla de participare la Ocltcfe reprezintă tOHanpRȘddeporrtnatidtațielși 
poate ț achitau cu ordin de liotă sau chitanță 

este obligatorie pentru ofertați ți poate fi găsit ta «W din Orăștie,
str. N. B&cescu, nr. 42, te 0254-240807, 0744861763,fax(Q54-206241

(83597)

Centrul te Transfuzie Sanguină a 
Județului Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva,

Str. 22 Decembrie, bl. D1, parter, 
tel./fax: (254/225297, 0254/225265,

în vederea efectuării achizițiilor pe anul 2007, roagă furnizorii 
să-și depună oftrtele pentru următoarele produse și servicii: 

servicii de curițenie; reparații; servicii frigidere; materiale 
sanitare (vad, feși, mănuși, alcool sanitar, leucoplast); 

papetărie; retarații, service și consumabile calculatoare, 
materiale de curățenie; lucrări de dezinsecție, dezinfecție, și 

deratizare la sediul unității noastre până la data de 26 martie, 
sau frin fax la numerele: 225265, 225297.

in domeniul publicitar
Relații suplfrnentare se obțin la sediul societății din Deva, 
str. I. Crdangă, bl. 29, parter, sau la tel. 0728/913.083. 
■Mr » depun la sediul firmei sau se pot trimite la hm 
0354/409976 sau email: publiartdesian@yahoo.cain.

• vând tablou din secolul XIX pe pânză „Diana la 
scăldat” și o betonieră confecționată acasă. Tel. 
0743/132742. CD

• vând distantieri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569. (T)’

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic, stare foarte bună, 240 I. 
preț 240 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, cadă fontă, centrală Bosch tiraj normal. 
Tel. 0746/053955. (T)
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TEHNICIAN SERVICE
CERINȚE:
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Comemorări (76)

Cu nemărginită durere anunțăm că în data de 1 martie s-au împlinit 2 ani de când am condus-o pe ultimul drum pe cea care a fost o soție model, mamă și bunică
URSA ELENAdin Turdaș.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
t

Camioane, remorci (39)

• vând autoepedalâ furgon izoterm frig 
DAF Euro 3, af 2004, capacitate 25 tone, 
sarcină utilă 12,5 tone, stare perfectă, 
licență transport internațional, preț 
negociabil. Tel. 0744/561244. (14/5.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cadru disc în tiranți, 2 calorifere de tablă 
noi, dimensiuni 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 
264161. (T)

• vând tractor, 42 cp, stare foarte bună de 
funcționare, preț 10.500 ron, informații la 
telefonul 0744/521309. (2/27.02)

• vând circular electric 2 kw și mașină de tăiat 
sfeclă furajeră, tocat mare; aparat de sudură 220
V, mașină de cusut Singer. Tel. 0722/706952. (T)

Mobilier și interioare (47)

• dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 4 
fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439. (T)
• urgentași 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 dormitor sculptat, deosebit, oglinzi 
cristal, set canapele piele Italia. Tel. 
0720/948386.(4/2002)

• vând 2 uși cu toc, 50 lei bucata, geam dublu, cu 
toc, 30 lei, 16 geamuri simple fără toc, 10 lei 
bucata. Tel. 0723/455092.711063. (T)
• vând mobilă Luxor, birou, scaune, masă, 
diferite componente, dulapuri, stare foarte bună 
Tel. 221996.
• vând ugent mobilă bucătărie, albă "^asca 
chiuvetă lemn masiv, servantă mahon, birou, 
mobilă hol, bibliotecă copii, lustră mochetă Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă mărimea 42, culoare 
alb-auriu cu corset brodat. Tel. 219386, după ora 
20. (T)
• vând rochii șl compleuri de seară, cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 ■ 46. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045, (T)

Materiale de construcții (53)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

(3/5.03)
• vând urgent aragaz, combină frigorifică 
mașină automată, calculator, combină 
muzicală, mașină de cusut electrică Singer, 
mașină de cusut Monica chitară tocuri duble cu 
geamuri; 218084,0722/586808,0724/643045. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând purcel 9 săptămâni, scroafe pentru 
îngrășat, vier pentru reproducție rasa 
Pietrain, satul Boholt, comuna Șoimuș, nr. 
52. Tel. 0729/232960. (19/5.03)

• vând vacă de rasă Săltata românească vârsta
9 ani, foarte productivă peste 25 litri lapte/zi. 
Tel. 0744/605251. (T)

• vând dopuri pentru scaune. Tel. 0723/227569.
(T)
• vând pavilion apicol, nou, înmatriculat, veri
ficat, 51 familii, faguri clădiți în magazii, roți 
duble spate, vârtej. Tel. 0254/231129,214319. (T)

Pierderi (62)

• pierdut atestat taxi seria GPT nr. 0069454 eli
berat de ARR, pe numele Orșa Aurelian. Se 
declară nul. (1/6.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Radu Daniela Se declară nul. (2/6.02)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Timișan Maria. Se declară nul. (11/6.03)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Burlică Virginia Nicoleta. Se declară 
nulă (12/6.03)
• pierdut ochelari cilindrici, fumurii, cu toc 
negru, zona Termocentrala Mintia Găsitorului 
recompensă Tel. 0722/541196. (9/6.03)

Solicitări servicii (71)

• caut femeie pentru îngrijit copil de 3 ani, I 
fără obligații, de preferință fost cadru ' 
didactic. Tel. 0740/015402 (8/2.03)

Prestări servicii (72)

Cu adâncă durere în suflet anunțăm moartea fulgerătoare a celei care a fost
BOANCĂ MARIANAîn vârstă de 39 de ani. înmormântarea va avea loc joi 8 martie, la Cimitirul ortodox din Vețel.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Rămân veșnic nemângâiați mama Doina, soțul Petru, 

copiii Emilia și Alin, soacra Doina, precum și 
surorile, fratele și nepoții.

LI

Un ultim omagiu celei care a fost
BOANCĂ MARIANAdin partea colegilor de la Secția CSU - SC Electrocen- trale Deva - Mintia SA.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

Familia îndurerată anunță încetarea din viață a celei care a fost
prof. ANGELA MARINA înmormântarea va avea loc joi 8 martie, ora 13, la Cimitirul ortodox din localitatea Păroși, comuna Sălașu de Sus.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Fiii Mihai și Dorina Popa și nepoții Ramona și Darius Coste se despart cu durere în suflet de draga lor mamă și bunică
IRENIUC ROZALIAîn vârstă de 79 de ani. înmormântarea are loc azi 7 martie, ora 13,30, de la Casa mortuară Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• lăcătuș mecanică fină, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș-montator, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 22.03., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.03., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș-montator, simeria, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcuitor lemn, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 15.04., persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lucrător In ateliere de modele, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• macaragiu, Călan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

(7/6.03)

(10/6.03)

(6/6.03)

• manipulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 4 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manipulant mărfuri, Petroșani, 15 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mașinist pentru utilaje specifice la extracție, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mașinist pod rulant, Deva, 2 posturi, data 
limită 22.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 6 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara, 
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• medic stomatolog, Petrila, 1 post, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• modefier lemn, Brad, 2 posturi, data limită 15.03., 
perioadă determiantă Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator accesorii pentru calapoade, Petrila,
8 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• montator accesorii pentru calapoade,
Petroșani, 9 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 1 post, data limită31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator pereți șl plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator placaje Interioare si exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• montator placale interioare și exterioare, 
Lupeni, 2 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator, reglor, depanator aparataj electric, 
Deva, 3 posturi, data limită 21.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montator, reglor, depanator aparataj electric, 
Deva. 4 posturi, data limită 30.03., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16. 
lirrttiîSETeL213244,oreleM6POStlJn' ata

• ■aMu sMmmmMMl Hunedoara. 98 
OOStLft data limită 3104. TeL 213244. orele 9 ■ 16.
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• Cântă în România. Cântărețul britanic 
George Michael va susține pe 31 m’ai un 
concert la București, pe stadionul „Lia Ma- 
noliu", se arată pe site-ul oficial al artistului. 
Concertul pe care Michael îl va susține în 
România face parte din turneul „25 Live".

Portretul robot al lui Bond

Prototip Rinspeed eXasis va fi 
prezentat la Geneva Motor Show și este 
primul automobil cu caroserie transpa
rentă din plastic și care funcționează 
cu alcool etilic. Târgul de la geneva se 
va deschide mâine. (Foto: epa)

■ Psihologii britanici au 
realizat pe computer 
portretul robot al unui 
James Bond perfect.

Londra (MF) - Portretul ro
bot al agentului James Bond 
perfect, în viziunea lui Ian Fle- 
ming, autorul acestui personaj, 
indică faptul că acesta sea
mănă mai mult cu Sean Con- 
nery decât cu Daniel Craig, 
potrivit unei reconstituiri pe 
computer realizată de o echipă 
de psihologi britanici.

Pentru a descoperi cum 
anume și-a imaginat Fleming 
eroul, profesorul Rob Jenkins, 
de la Universitatea din Glas- 
gow, și profesorul Richard 
Wiseman, de la Universitatea 
din Hertfordshire, au utilizat 
tehnica de realizare a por
tretelor robot. Studii anterioa
re au indicat faptul că dacă se 
combină mai multe fotografii 
se poate crea un portret robot 
corect al unei anumite per
soane. Aceeași tehnică a fost

Bono, editor
Los Angeles (MF) - 

Bono, solistul trupei 
irlandeze U2, vâ colabo
ra ca editor pentru ediția 
din luna iulie a presti
gioasei publicații Vanity 
Fair, parte a campaniei 
sale pentru combaterea 
sărăciei din Africa. 
Bono, implicat în mai 
multe campanii uman
itare pentru eliminarea 
datoriilor țărilor sărace, 
eradicarea sărăciei din 
Africa și ajutorarea bol
navilor de SIDA, va scrie 
mai multe articole 
despre problemele de pe 
continentul african.

Spune adio „0- 
mului Păianjen"

Los Angeles (MF) - Ac
torul Tobey Maguire a 
confirmat că lungmetra- 
jul „Omul Păianjen 3” va 
fi ultimul din această 
franciză de succes în 
care îl va mai încarna pe 
marele ecran pe celebrul 
supererou. Totuși, regi
zorul Sam Raimi nu este 
foarte sigur că aceasta 
va fi ultima parte a 
aventurilor Omului Pă
ianjen.

Campbel (Foto: EPA)

l-au găsit carbonizați
Dhaka (MF) - Cel puțin 21 de 

persoane au murit într-un 
incendiu izbucnit într-un dis
trict al orașului-port Chit- 
tagong, din Bangladesh, ieri 
dimineața, au declarat poli
țiștii. între morți se numără 
zece copii și opt femei, iar alte

| Menajeră 
i New York (MF) - Top 
; modelul Naomi 
i Campbel va părăsi 

podiumul de modă
i pentru a lucra ca
I menajeră într-o clădire 

publică din New York, 
timp de dnd zile, pen-

i tiu ași satisface 
î pedeapsa de muncă 
i în folosul comunității 
i la care a fost con- 
î damnată pentru că și- 
; a bătut menajera.
i Luna trecută, Camp- 
ț beli (36 ani) a 
i recunoscut, în fața 

unei instanțe din Man-
i hattan, că și-a atacat 

menajera, Ana Scolavi- 
ț no. Campbell mai tre- 
: buie să plătească și o 
ț amendă de arca 300 
î de dolari.

Locuință distrusă de flăcări
(Foto: EPA)

Zeci de morti în Sumatra

Onca, un pui de jaguar, s-a născut pe

■ S-au găsit cel puțin 
82 morți în insula Suma
tra, în urma unui seism 
produs ieri.

Jakarta (MF) ■ Un seism pu
ternic care s-a produs, ieri, în 
Indonezia și a fost resimțit în 
Singapore s-a soldat cu 
moartea a cel puțin 82 de per
soane în insula Sumatra, a 
anunțat Biroul local al organi
zației Unicef. Seismul cu mag
nitudinea de 6,3 pe scara 
Richter a avut loc la ora 05:49, 
ora României și a provocat 
prăbușirea a zeci de clădiri.

Purtătorul de cuvânt al 
președintelui indonezian anun
țase anterior că cel puțin 70 
de persoane și-au pierdut viața 
în urma seismului. „Există

Kidman a învățat să castreze tauri
11 ianuarie la grădina zoologică din Ta- 
nivet, Mexic, și a fost prezentat pentru 
prima oară publicului luni. (Foto: epaj

Afli cât mai ai de trăit
New York (MF) - Un site de internet, spe

cializat în umor negru, numit Death Clock, 
poate calcula pe baza unor factori ce țin de 
stilul de viață cât mai are de trăit o persoană. 
Site-ul www.deathclock.com se promovează 
drept „o alarmă prietenoasă care îți amintește 
că viața se scurge”. Pentru a afla câți ani 
mai are de trăit, utilizatorul trebuie să indice 
vârsta, sexul, greutatea corporală și dacă 
fumează. Autorii site-ului accentuează asupra 
faptului că metoda nu este una științifică. Pe 
pagina web se mai găsesc necrologuri ale unor 
celebrități care încă sunt în viață, Unul din
tre cele mai populare este cel al cântăreței pop 
Britney Spears, recent internată într-o clinică 
de dezintoxicare.

■ Celebra actriță a 
învățat să castreze tauri 
pentru rolul din noul ei 
film, „Australia".

Los Angeles (MF) - Starul 
australian va juca rolul unei 
aristocrate britanice în vârstă 
de 30 de ani care moștenește 
o fermă de vite, în filmul său 
„Australia” programat pentru 
lansare în 2008. în film,

I

Portretul robot (Foto: fan)

utilizată în premieră de psi
hologi pentru a crea portretul 
unui personaj fictiv.

în 1961, Fleming a făcut o 
listă a câtorva actori de la Hol- 
lywood care aveau, potrivit 
autorului, caracteristicile 
faciale potrivite pentru a juca 
personajul James Bond. Profe
sorul Jenkins a folosit por
tretele acestor actori - Cary 
Grant, David Niven, James 
Mason, Patrick McGoohan, 
Rex Harrison, Richard Burton 
și Stewart Granger.

douăzeci și cinci de persoane 
rănite au fost duse la spital.

Focul a izbucnit în bazarul 
Bau și a distrus cel puțin trei
zeci de locuințe până ca pom
pierii să poată controla situația 
după patru ore de luptă cu 
flăcările. Alte șase zone de 
depozitare ale unei fabrici âe 
confecții, situate în apropiere, 
au fost nimicite de flăcări. 
Polițiștii și pompierii au reușit 
să recupereze 21 de corpuri 
carbonizate și desfășoară în 
continuare căutări. Autoritățile 
au precizat că focul ar fi fost 
cauzat de un scuPtcîrbuit 
într-un spațiu de depozitare.

Agenția meteorologică de la Singapore a anunțat 6,6 grade pe 
scara Richter. (Foto: epa)

sute de victime. Cerem inter
venția unor echipe de salvare 
dotate cu aparatură medicală.

Nicole (39 ani) trebuie să 
învețe tot despre ceea ce 
înseamnă administrarea unei 
astfel de ferme, inclusiv cum 
să castreze tauri. „Nu știu 
dacă va trebui să fac acest 
lucru, dar este bine să fii 
pregătit”, a declarat Nicole.

Cu acest rol Nicole, care 
s-a căsătorit cu cântărețul 
Keith Urban anul trecut, se 
ya întoarce la rădăcinile sale, 
deoarece acțiunea filmului

Infrastructura noastră de aici 
este insuficientă”, a declarat 
Samsurahim, primarul locali 

are loc în Australia. Starul 
din „Cold Mountain” s-a 
născut în Hawai din părinți 
australieni și s-a mutat 
împreună cu familia în Aus
tralia pe când avea patru ani.

Actrița va juca în film 
alături de starul din seria „X- 
Men” Hugh Jackman, care 
joacă rolul unui mare pro
prietar de vite de care se va 
îndrăgosti personajul inter
pretat de Nicole. 

tății Solok, jentru postul de ra
dio Elshinti. „Cea mai mare 
parte a deceselor a fost provo
cată de prăbușirea unor clă
diri". a preqțat un alt oficial 
locali Institutul american de 
Geofizică (USȘS) a anunțat că 
seismul a avuț magnitudinea 
de 6,3 grade pi scara Richter 
iar hipocentruța fost localizat 
la o adâncime cț 30 de kilome
tri. Agenția meteorologică de 
la Singapore a anunțat că, po
trivit măsurătorilor sale, seis
mul a avut 6,6 giade pe scara 
Richter. La Padqng, capitala 
insulei Sumatra de Vest, seis
mul a provocat o panică uriașă 
în rândul locuitorilor, care 
s-au temut că acesta ar putea 
fi urmat de un val leismic. Cu 
toate acestea, autoritățile nu 
au emis o alertă de țsunami.

Orfani cămludgîehi,. 
ai cârtiși părinți au 
murit de ■ primesc 
bani de la înșelătorul 
lor. Cambodgia este 
printre țările cu rata 
cea mai mare de 
purtători ai virusului 
HIV din sud-estul Asiei.

(Foto: EPA)
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