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Tensiuni în 
coaliție

Petroșani (M.S.) - A- nunțul primului ministru, prin care informează că data alegerilor pentru Parlamentul European va fi modificată, a țâmit un val de reacții pro și contra. în valul declarațiilor s-au prins și politicienii care s-au aflat, în zilele sfârșitului de săptămână, la Petroșani, pentru a-și susține candidații în alegerile la funcția de primar al municipiului, /p.6

ier pe... pâine!
Deva (T.S.) - Dacă proiectul Ministerului Sănătății Publice va fi aprobat, hunedorenii vor mânca pâine îmbunătățită cu fier și acid folie. Măsura vine ca urmare a numărului mare de anemii înregistrat în •tara noastră. Practic, țeste 59 la sută dintre copiii sub 14 ani și 31 la sută dintre femeile cu vârste între 15 și 64 de ani suferă de anemii feriprive. Măsura este însă contestată de brutari care se văd nevoiți să facă noi investiții, /p.3

Bogdan Nițu

Minori 
spărgători 
Hunedoara (T.S.) - 
Polițiștii din Hune
doara au reușit să 
identifice un grup de 
spărgători format din 
opt persoane, dintre 
care șase minori, ca
re au dat o spargere 
la o unitate comerci
ală din Hunedoara. 
„1h urma cercetărilor 
efectuate, polițiștii au 
stabilit că făptuitorii 
au pătruns în incinta 
societății pe timp de 
noapte prin spar
gerea unui geam, 
după care au sustras 
mai multe sticle cu 
băuturi alcoolice, 
prejudiciul fiind de 
2.888 RON. în cadrul 
aceleiași investigații, 
polițiștii au reușit i- 
dentificarea unui cu
noscut spărgător de 
locuințe, Lucian T„ 
din Hunedoara.’’, a 
declarat Bogdan 
Nițu, purtător de 
cuvânt al IPJ Hune
doara.
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L-a servit pe Douglas
■ Un devean ce mun
cește pe un vas de croa
zieră ha servit, printre 
alții, pe Kirk Douglas.

Deva (S.B.) - După ce fratele său a ales să plece din țară pentru a munci pe un vas de croazieră, Alex B., din

Deva, a plecat, în urmă cu șapte ani, pe urmele fratelui. Proaspăt căsătorit, împreună cu familia a decis să lucreze ca barman „prin toată lumea”. Spunem aceasta pentru că a munci într-un astfel de loc înseamnă să cutreieri întreaga lume, de la pol la pol, pe toate mările și oceanele.

„Zece luni pe an sunt pe vas, alături de turiștii care pleacă în croaziere. O croazieră durează, în general, 12 zile care sunt riguros împărțite: două pe mare și zece zile în zece porturi diferite. Nu este o muncă ușoară! Dimpotrivă, fiind la dispoziția clienților noștri, muncim minim 70 de

ore pe săptămână. Suntem un echipaj de 600 de oameni, toți cu grade militare, reprezentanți a 40 de națiuni. Munca este grea dar și bine plătită! în plus mi-a oferit posibilitatea de a vedea întreaga lume și de a cunoaște celebrități de talie mondială!” spune, mulțumit, Alex. /p.6

IrnpdCl frontal în Simeria. Un 
accident soldat cu avarierea gravă a 
mașinilor și cu rănirea ușoară a con
ducătorilor auto a avut loc, sâmbătă 
seară, la intersecția DN 7 cu DN 66 
situată în apropierea localității Sime- 
ria Veche. Cauza accidentului a fost 
Viteza excesivă, /p.3 (Foto: T. Mânu)

Mașina cu metal radioactiv
3

■ Un transport de me
tal radioactiv a fost oprit 
la poarta combinatului 
hunedorean.

Hunedoara (I.J.) - O mașină care transporta pentru Mittal Steeal o încărcătură de metal a fost oprită la poarta combinatului, după ce aparatele au înregistrat prezența unor urme de radioactivitate. „Anga- jații firmei au semnalat Agenției prezența în metal a unor urme de cesiu și cobalt, materiale radioactive, după ce au măsurat cu un aparat portabil

încărcătura. Pentru că au considerat că este un risc pentru populație, au refuzat transportul care provenea de pe platforma Călan. în urma măsurătorilor s-a depistat 0,17 psv/oră, sub limita de atenționare de 0,20 psv/ oră”, declară Elena Bădescu, director APM Hunedoara. Chiar dacă ar fi fost folosit, materialul nu ar fi prezentat risc pentru populație. Hunedorenii sunt mai rezistenți în fața materialelor radioactive ca urmare a faptului că radioactivitatea este mai mare ca în alte zone.

Legea chiriilor criticată
■ Legile din domeniul 
locativ vor fi elaborate 
de un consultant ce va 
fi desemnat.

Hunedoara (C.P.) - Proiectul legii chiriilor publicat săptămâna trecută pe pagina de Internet a Ministerului Transporturilor a stârnit vii reacții. Proiectul a fost criticat de specialiștii din domeniul imobiliar, care au apreciat că aplicarea acestor prevederi

ar încuraja tranzacțiile „la negru”, afectând și companiile multinaționale și sistemul bancar. Pentru a liniști spiritele, ministrul Radu Berceanu a declarat că proiectul, postat chiar pe site-ul instituției pe care o conduce, nu ar fi fezabil și că se caută un consultant care va propune un pachet legislativ ce va conține mai multe legi ce vor reglementa sectorul locativ, legea chiriilor fiind una dintre ele. /p.3

Bătaie pe
Adevărul

Oradea (A.S.) - în țară există patru publicații locale care poartă în titlu Adevărul: la Arad, Cluj, Vaslui și în Covasna. IJ- nele din ele (Adevărul de Arad și Adevărul de Cluj) au apărut înaintea Adevărului de București. /p.3
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j # » f » » t tutut»»» ii •• • • •« • < 4 ’i < ■* •< ’< i44'-VtX4w,»vJwt• Fără azil. Judecătorul Rauf Rashjd Abdel Rahmane, cel care a pronunțat sentința de condamnare la moarte a fostului președintre irakian Saddam Hussein, nu a cerut azil politic în Marea Britanie, așa cum a relatat sâmbătă presa, a anunțat, ieri, înaltul Tribunal Penal irakian, într-un comunicat citat de AFP.

Tăriceanu dă ultimatum PD-ului

Situație 
haotică

Londra (MF) - în cele 14 luni de .când Guvernul palestinian este condus de mișcarea Hamas, Ministerul Finanțelor se află într-o situație haotică, încât nu se poate ști pe ce au fost cheltuite fondurile, explică Salam Fayyad, 54 de ani, care urmează să preia portofoliul Finanțelor.
La egalitate

Paris (MF) - Francois Bayrou, candidat la președinția Franței, a atins pentru prima dată același nivel al popularității ca și socialista Sego- lene Royal, fiind creditați cu aproximativ 23 la sută din intențiile de vot, relatează AFP.

Francois Bayrou
(Foto: EPA)

George W. Bush
(Foto: EPA) 

Plus de 
efective

■ Primul ministru este 
decis să recurgă la amâ
narea alegerilor pentru 
Parlamentul European.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunțat, sâmbătă dimineață, că va propune amânarea alegerilor pentru Parlamentul European, decizie care ar urma să fie aprobată astăzi într-o ședință specială de Guvern, și a precizat că nu va ceda unor presiuni politice, fie că ar veni din partea partenerilor de coaliție sau a opoziției.Premierul a apreciat că discuțiile de la Palatul Cotroceni inițiate de președintele Tra- ian Băsescu cu liderii partidelor parlamentare nu au condus la nicio concluzie și 
??••••*....................................... .. ...................

Washington (MF) - 
Președintele american 
George W. Bush a 
aprobat suplimenta
rea cu 4.400 de efec
tive a forțelor ameri
cane desfășurate în 
Irak, în încercarea de 
a restabili securitatea 
în această țară, a 
anunțat, sâmbătă, 
Casa Albă, citată de 
Reuters. Bush a cerut 
oficial fonduri în va
loare de circa 3,2 mi
liarde de dolari nece
sare pentru supli
mentarea trupelor, 
deși se ciocnește de 
opoziția congresme
nilor democrați cu 
privire la strategia din 
Irak; ■■

Hfinfrtrii teaocrati 
pot O in de&eord 
cu ft'i'’ Gnvenmlm

Adriean Videanu... .......................................................că declarațiile șefului statului „lasă de înțeles” că acesta nu a renunțat la referendumul pentru votul uninominal pe care l-ar putea stabili chiar pentru aceeași zi în care sunt programate alegerile pentru PE, respectiv 13 mai 2007.

Chirac se retrage
Paris (MF) - După 12 ani în fruntea statului francez, președintele Jacques Chirac a anunțat, ieri seară oficial, că nu va mai candida la un al treilea mandat, punând astfel capăt unei cariere politice de o longevitate excepțională, relatează AFP. Peste trei sferturi din cetățenii francezi nu mai doresc ca el să rămână în cursă, după ce l-au ales în 1995 și 2002.

f Anunțul lui Chirac intervine pe fondul unei campanii electorale surprinzătoare prin ascensiunea can-

Solidaritate sau opozițiePremierul Gălin Popescu Tăriceanu a declarat, sâmbătă, după ședința Delegației Permanente a PNL, referindu-se la amânarea euroalegerilor, că membrii PD în Guvern trebuie să decidă: ori sunt solidari cu primul-ministru, ori să treacă în opoziție.

Dezacordîn replică, președintele executiv al PD, Adriean Videanu, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că premierul poate să invoce solidaritatea miniștrilor PD doar dacă s-a luat o decizie în CNC-ul Alianței și că miniștrii democrați pot să fie în dezacord cu șefUl Guvernului pe anumite decizii politice.Partidul Democrat a solicitat de asemenea întrunirea, astăzi, la ora 9.30, a conducerii Alianței D.A., urmată de o ședință a coaliției pe tema propunerii premierului Tăriceanu de amânare a alegerilor pentru PE și convocarea abia după aceste consultări a ședinței Guvernului.Președintele UDMR, Marko Bela, a declarat, sâmbătă, la Cluj, că nu-i convine deloc posibilitatea amânării alegerilor pentru Parlamentul European și că va discuta, luni, cu miniștrii Uniunii, poziția pe care aceștia o vor adopta în ședința extraordinară a Guvernului.
Decizie raționalăPreședintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, la Petroșani, că decizia premierului Tăriceanu privind amânarea euroalegerilor este una „rațională”, primul-ministru răspunzând astfel unei situații politice de care trebuie ținut cont în stabilirea priorităților României.Vicepreședintele executiv al PRM, Lucian Bolcaș, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că hotărârea premierului Tăriceanu de amânare a alegerilor pentru Parlamentul European reprezintă o decizie de mare responsabilitate, justificată de situația

Premierul Tăriceanu va propune, în cursul zilei de astăzi, amânarea 
alegerilor europarlamentare (Foto: epa;actuală politică a României.Senatorul PC Codruț Șereș a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că premierul Tăriceanu a luat o „decizie înțeleaptă” propunând amâ

narea alegerilor europarJa mentare, întrucât acestea'HJ pot fi organizate în luna mai în contextul în care pe agenda publică se află „cu totul alte teme”.

Jacques Chirac se retrage din 
Viața politică (Foto: EPA)

în prezența a numeroși oficiali, a fost inaugurat monumentul în 
cinstea victimelor terorismului / (Foto: epa)

Monument in 
memoria victimelor

Madrid (MF) - Un monument în memoria victimelor atentatelor islamiste de la 11 martie 2004, de la Madrid, a fost inaugurat, duminică, de regele Spaniei, Juan Carlos, în apropierea gării madrilene Atocha, la trei ani de la cele mai sângeroase acte teroriste comise vreodată în această țară, relatează AFP. Monumentul translucid, înalt de 11 metri, în formă de cupolă ci

lindrică și compus din bucăț' de sticlă, a fost dezvelit îr prezența regelui Juan Carlos a reginei Sofia, a premierulu Jose Luis Rodriguez Zapatero a mai multor miniștri și re prezentanți din Madrid, ca ș a familiilor victimelor.Această comemorare ari loc la aproximativ o Iun; după începerea procesulu celor 29 de presupuși autor și complici ai atentatelor.dida- tului de centru, FrancoisBayrou, care amenință, în sondajele de opinie, poziția socialistei Segolene Royal și a lui Nicolas Sarkozy.

Instrucție. Jurnaliștii filipinezi au fost instruîți de către ofițeri din armata filipineză privind modul de utilizare a puștii de tip M16. (Foto: EPA)
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Amenințare terorista
Dubai (MF) - O grupare islamistă a cerut Germaniei și Austriei să își retragă trupele din Afganistan, în caz contrar amenințând cu atacuri teroriste, relatează Reuters.„De ce ar risca Germania să îi fie amenințate interesele economice de dragul președintelui american George

W. Bush și al bandei sale?”, a anunțat gruparea Vocea Ca- lifatului într-o înregistrare video postată pe un site isla- mist. Germania s-a opus intervenției americane în Irak, dar a trimis aproximativ 3.000 de militari în Afganistan în cadrul misiunii NATO în această țară.
Alegeri la sfârșit de an

București (MF) - Vicepreședintele PIN, deputatul La- vinia Șandru a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că alegerile pentru Parlamentul European pot avea loc cel mai devreme la sfârșitul anului, după votarea Constituției Europene. „Am fost primii

care am spus că nu e momentul pentru aceste alegeri europarlamentare, pentru că nu am votat Constituția Europeană și nu știm ce se va întâmpla mai departe. Aceste alegeri pot avea loc cel mai devreme la sfârșitul anului”, a declarat Șandru.

Iranul, la Consiliul de Securitate
Teheran (MF) - Președintele iranian Mahmud Ah- madinejad dorește să participe la viitoarea reuniune a Consiliului de Securitate ONU, care va examina dosarul nuclear al Teheranului, a anunțat, ieri, purtătorul de cuvânt al guvernului, citat de AFP. Președintele intenționează astfel „să apere interesele naționale și drepturile internaționale” ale poporului iranian, a declarat Gholam Hossein Elham, citat de postul național de televiziune, pe site-ul său de Inter- net.Consiliul de Securitate urmează să se reunească, la o dată care nu a fost încă

stabilită, pentru a examina un proiect de rezoluție asupra dosarului nuclear iranian, despre conținutul căruia discută în prezent cei cinci membri perma- nenți ai Consiliului, împreună cu Germania.

Mahmud Ahmadinejad doreș
te să ia parte la Consiliul de 
Securitate al ONU (Foto: epa)
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• raw de < uri. Producătorul de ceaiuri din plante medicinale, Fares Orăș- tie, estimează, pentru acest an, o cifră de afaceri de aproximativ 5,6 mii. euro, în creștere cu 25% față de 2006. „Evoluția pozitivă este influențată de cererea tot £iai mare a produselor naturiste", a declarat brand managerul companiei. (T.S.)
* Subventă pentru nțjațS. Administrația Națională â îmbunătățirilor Funciare (ANIF) urmează să primească subvenții de circa 86 milioane lei, pentru repararea infrastructurii sistemului de irigații, potrivit ministrului Agriculturii, Dan Motreanu. (T.S.)

Chirii de minimum 100 euro

Regulament
Deva (S.B.) - Campa- rea în Parcul Național Retezat este permisă astfel: în zona tampon, respectiv la cabanele Gura- Zlata, Râușor, Câmpușel și în Stâna de Râu și în locurile de campare ale Ocolului Silvic Retezat; în zona de protecție specială a PNR este permisă camparea în: zona cabanelor Pietrele, Rotunda, Buta, în Poiana Pe- legii, în căldarea Bucu- rei și în locurile de campare marcate ale Ocolului Silvic pe Valea Lă- pușnicului Mare.

Devine oficial
Deva (C.P.) - Regulamentul de creditare a populației va fi transmis azi la M.O., urmând să intre în vigoare la trei zile de la publicare. Noul regulament privind condițiile de creditare a persoanelor fizice eli- Aiă restricțiile impuse d^BNR, băncilor.

Viol la 
Lupeni
Deva (T.S.) - Profitând 
de imposibilitatea 
acesteia de a se 
apăra, șase tineri cu 
vârste cuprinse între 
15 și 20 de ani, toți 
din Lupeni, au violat 
o minoră de 17 ani 
din localitate. 'Polițiștii 
municipiului Lupeni 
au stabilit că cei șase 
au întreținut raporturi 
sexuale cu victima 
într-un apartament 
părăsit din orașul 
Lupeni, profitând de 
imposibilitatea aces
teia de a se apăra. în 
prezent, făptuitorii au 
fost prezentați 
Judecătoriei Petroșani 
cu propunerea de 
arestare preventivă 
sub aspectul comiterii 
infracțiunii de viol. 
Pedeapsa prevăzută 
de Codul Penal în 
acest caz este 
închisoarea de la 5 la 
18 ani", a declarat 
Bogdan Nițu, purtător 
de cuvânt în cadrul 
IPJ Hunedoara.

■ Adesea chiriașii sunt 
neserioși și pleacă lă
sând datorii de plată în 
seama proprietarului.

Clara Păs_________________
clara.pas@informmedia.roHunedoara - Proiectul „taxat” prevedea faptul că un contract de închiriere a locuinței va fi încheiat doar pe o perioadă de cinci ani, iar acordurile vor putea fi reziliate doar în anumite situații, precum neplata chiriei pe trei luni consecutiv sau degradarea imobilului de către chiriași. Propunerile deschideau porțile unui amplu fenomen

Criză de apartamente pentru închiriat la Hunedoaraevazionist în domeniu, care nici acum nu este de neglijat. „Impozitul de 16% luat pe veniturile din chirii este mare. Așa că se face evaziune fiscală. Cine închiriază pe
(Foto: T Mânu) perioade foarte mari preferă contractele de comodat”, spune reprezentantul unei agenții imobiliare din municipiul Hunedoara. în această localitate chiriile nu coboară sub

100 de euro pe lună și închirierea se face repede, pentru că există puține locuințe libere pe piață. „Chiriașii nu stau mult într-un loc. Pleacă a- tunci când găsesc altceva. Se închiriază pe perioade scurte. Contractele pe durata de șase luni sunt cel mai des încheiate, pe când cele ce depășesc un. an sunt foarte puține. O problemă cu care se confruntă proprietarii este faptul că, după 2-3 luni, chiriașii pleacă neplătind datoriile pe care le au. Este neplăcut și cred că astfel de situații apar pentru că oamenii nu au bani”, ne-a declarat Mihaela Alexandru, reprezentantul Maral Imobiliare din Hunedoara.
Au avut noroc să scape
■ Două mașini s-au 
lovit în plin, sâmbătă 
seară, la ieșirea din 
Simeria Veche.Simeria Veche (T.S.) - Un accident în care două mașini au fost grav avariate a avut loc, sâmbătă seară, la intersecția DN 7 cu DN 66. Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciului de Circulație, Nicolae P., de 46 de ani, din Simeria, conducătorul unui Audi, a intrat în plin într-o autou

tilitară Mercedes, condusă regulamentar de Adrian D., de 33 de ani, din aceeași localitate. Din primele cercetări se pare că viteza excesivă a fost cauza accidentului. Practic, conducătorul mașinii Audi nu a mai putut controla mașina și s-a izbit frontal de Mercedesul condus regulamentar. Din fericire, deși mașinile au fost grav avariate, nici unul dintre conducătorii autoturismelor nu a suferit răni grave. Poliția continuă cercetările.

Hoții halterei, prinșiHunedoara (T.S.) - Polițiștii hunedoreni au reușit să-i identifice pe hoții de fier vechi care, în urmă cu două săptămâni, au furat singura halteră olimpică din județ. „Este vorba de un grup infracțional format din trei persoane, dintre care doi minori, care au pătruns prin efracție în centrul de pregătire pentru atletism al C.S.S. Hunedoara, de unde au sustras discuri pentru haltere și pantofi sport, creând un prejudiciu de 3400 RON. La această dată, cei trei, Adrian H., de 18 ani, D.S., de 17 ani și A.S., de 16 ani, toți din Hu

nedoara, sunt cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunii de furt calificat”, a declarat Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Haltera olimpică furată de cei trei hoți era singura de acest gen din județul Hunedoara. Ea a fost folosită de nume sonore ale atletismului românesc precum fosta campioană mondială la săritura în lungime Marieta Ilcu sau semifondista Maria Cioncan, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena-2004. Discurile halterei olimpice cântăreau 240 de kilograme.
Adevărul sare la gâtul cotidianelor locale

LOCAȚII WH POTTH OT! GMTOT O.

Anumite cabinete și birouri individuale vă pun la dis

poziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt locațiile unde 

puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:

- Cabinet medical doctor Anca Georgeta, din Hune

doara
■ Cabinet medical doctor Chiriac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Barbu Camelia, din Hune

doara

- Laborator Ar Medica, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara

- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune

doara
- Cabinet medical doctor Cordea Viorica, din Deva

- Cabinet medical doctor Josan Elisabeta, din Deva

■ Cabinet medical doctor Marcu Vaier, din Deva

- Cabinet medical doctor Gros Gabriela, din Deva

- S.C. Star Ice S.R.L, din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

■ Adevărul din Bucu
rești dă în judecată 
toate cotidianele locale 
cu același nume.*

Alexandru Seres
alexandru.seres@informmedia.roOradea - Adevărul de Arad este cotidianul local cu cel mai mare tiraj auditat BRAȚ din țară (25.000 exemplare). Confruntat cu o situație financiară dificilă, cauzată de scăderea vertiginoasă a tirajului (de la peste 100.000 exemplare la începutul anului 2005, la 25.000 spre sfârșitul lui 2006), Adevărul bucureștean acuză ziarele locale ce au în titlu cuvântul Adevărul că aduc

prejudicii mărcii prin folosirea fără drept a titulaturii. Sumele cerute acestor ziare (de la 200.000 la 1.000.000 euro) a- rată că cei de la Adevărul de București încearcă cu disperare să-și scoată pârleala, uzând de dreptul de proprietate asupra mărcii, dobândit în mod ciudat prin înregistrarea unui substantiv comun ca marcă.
Un precedent încurajatorAdevărul Covasnei a fost chemat pe data de 8 martie la Tribunalul Covasna, unde SC Adevărul SA București a solicitat ordonanță președin- țială pentru încetarea imediată a folosirii cuvântului „adevărul” în denumirea publicației covasnene, precum și

10.000 de euro pentru fiecare zi de întârziere în cazul în care ar avea câștig de cauză iar cei de la Adevărul Covasnei nu ar respecta decizia instanței.Președintele tribunalului a refuzat însă eliberarea ordonanței, creând un precedent ce ar putea fi folosit și de celelalte publicații aflate în această situație. în cazul Adevărului de Arad, luarea unei decizii de eliberare a ordonanței președințiale a fost amânată în data de 9.03. pentru luna aprilie.
DEX-ul, marcă la OSIM?Conform unei știri AMOS News, redactorul-șef al ziarului Adevărul Covasnei, Doru

Feldiorean, a argumentat în felul următor poziția sa în această chestiune: „Adevărul” este un cuvânt ce aparține limbii române și DEX-ului, nicidecum unei societăți comerciale.„Adevărul” e o marcă diferită de un cuvânt; i-aș întreba pe cei din consiliul de administrație al cotidianului Adevărul de ce au mai simțit nevoia să înregistreze ca marcă Adevărul literar și artistic și Adevărul Economic dacă erau convinși că dețin monopol asupra cuvântului „adevărul”?1 Astfel, i-am putea foarte bine îndemna pe toți cetățenii României să nu mai folosească acest cuvânt, pentru că e o marcă înregistrată”.
Pâine pentru 
anemiciDeva (T.S.) - în curând, pâinea de pe rafturile magazinelor va avea în compoziție o cantitate de fier de aproximativ 9 miligrame, adică sub limita maximă acceptată la nivel european, care este de 10-14 miligrame. Acesta este un proiect al Ministerului Sănătății care dorește să fortifice puțin organismul anemic al românilor. Cât despre brutarii hunedoreni,, aceștia pun foarte multe semne de întrebare. „La cât se va ridica investiția pentru a obține acest nou produs? Eu abia am investit suma de 30.000 de euro pentru ca brutăria mea să fie conformă normelor europene. în plus, cine va supraveghea toate unitățile cât fier pun și cum pun?!”, se întreabă un producător de pâine din județ. Interesant este însă faptul că măsura a fost adoptată cu ani în urmă, pentru anumite perioade, de către Marea Britanie, Irlanda și Suedia și a rezolvat problemele de sănătate ale populației.

Vrei R A<3 l și Cuvântul liber U L ?

Alâtură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat!

Cei care in ziarul de vineri, 9 martie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 10 până in 16 martie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până in 3 aprilie. în 4 aprilie puteți fi câștigătorul celorC.G: J®LI Toți participanții ce se încadrează in re-gula- ment vor primi, timp de o lună. Cuvântul Liber

mailto:clara.pas@informmedia.ro
mailto:alexandru.seres@informmedia.ro


1804 - A murit filosoful german Immanuel Kant 
(«Critica rațiunii pure") (n. 1724).______________________
1838 - A apărut la Brașov ziarul politic șl Informativ 

„Gazeta de Transilvania", cu rol 
Important în lupta de eliberare 
națională,......................................... .............
1894 ■ Au fost puse în vânzare 
primele sticle de Coca-Cola. 
1946 ■ S-a născut actrița șl cân
tăreața Liza Mlnnelll (foto), fiica 

actriței Judy Garland șl a regizorului Vincente Mln- 
nelll. _ , _ ___________ :
1965 -A încetat din viață G. Căllnescu, critic, Istoric 
literar, scriitor șl publicist (n. 1899).
1984 - A murit, la 69 de ani, scriitorul argentinian 
Julio Cortazar („Secolul luminilor", „Recurs la 

! metodă”).

Burbuc
Este posibil ca persoana Iubită să vă reproșeze ci sunteți< 
prea rece $l că vă preocupă prea mult afacerile sau cafr 
era. Ocupațl-vâ mal mult de ramille.

Taur
S-ar putea să înțelegeți greșit un partener de afaceri ți să
vă certați degeaba. Lămuriți toate neînțelegerile, perrtn &
rlscațl să ruD'fți colaborarea.

Gemeni
Prietenii vă fac o surpriza șl vă invită să vă petrecețl dupâ- 
i ' ‘ ‘
cuțle în contradictoriu cu partenerul'.
amiaza împreuna. Spre seară, este posibil si aveți o dte-

£

IIDVBAIFA lfHEilll&l*

/nldure
Fluid

■
Al» din

In plici

2”minim
jnțgJbițiț 
Fruct d» 
pădur*

T

13°maxim
Treu 

jijirjjjț, 
In 

clmirll

Ghldut
Inșjntrul 
Ferestlâr 
cinadlm

T Curg 
țw 

Frumoasa 
ptdarll

Fata... 
dln_ggrt
Riduri

Pici 
din brad

Arați 
uaderea

T

Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 2°C. Calini 
da brad

&

Rac
Ar fl bine să nu vă planificați afaceri Importante, pntru 
că s-ar putea să Intervină evenimente neprevăzute. Nu este 
un an bun pentru afaceri.

Leu

Prognoza pentru două zile
Marți. Averse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 0°C.
Miercuri. Timp însorit. Temperatura maximă va fi de 13°C. Minima va fi de circa 0°C.

Cântat 
In l«aggn

PMure 
tânăr» 

Susțin»

CALENDAR RELIGIOS
Calendar Creștin-Ortodox
Cuv. Mărt. Teofan; Sf. Ier, Grigorie Dialogul al Romei; 
Sf. Simeon Noul Teolog.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Maximilian, m.

Calendar Greco-Catolic
S. Teofan, c.

Soluția Integrantei din numărul precedent: M - FIR - A - ROȘU - ALBA - NASURI - 

S - GEM - MASTI - DIDA - ARS - BAZINE - AT - A - AP - HUSA - IP - OC - LI - 

RIDAȚI - M - TEN - MUTRA - FAD - RASI - PÂINI - CN - N - LUTOS - ȚEPI

Întreruperi apă, gaz, curent

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție ;i trimite-o alături de talonul comple
tat pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie.

IN 20 APRILIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 HON Al CÂȘTIGAT!
i
] Nume............................
' Prenume...................

j Adresa ........................
1 ............................... Tel.

j Localitatea ...............

I

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 
DA □ NU □

i
i

Faceți Impresie cu seriozitatea de cere dațl dovdOâ $1 sunteți. 
căutat pentru sfaturi. Puteți să vă faceți planuri o* termen 
lung și să vă gândiți la Investiții.

Fecioară
Vă pregătiți pentru o călătorie sau o excursie. Ar fl bine 
să țineți seama de sfaturile unei rude mal în vârstă. După- 
amlază sunteți Invitat la o petrecere.

Balanță
Aveți succes în toate activitățile legate de cămin. Dacâ sa

■ ivește ocazia să plecați într-o excursie, refuzați întrucât 
sunteți predispus la accidente.

Scorpion
Dacă doriți să plecați într-o vizită, luați legătura cu gazdele. 
Există riscul să nu le găsiți acasă. După-amlază este posi-

Energie electrică ___________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 
vederea executării de lucrări programate, între orele: 
8.30-15.00 în Deva, Aleea Romanilor bl.GI; 
8.00-15.00 în localitățile Bobâlna și Hărțăgani;
8.00-14.00 în localitățile Cârnești, Sălașu de Sus, 
Tuștea, Ciopeia și Ohaba de sub Piatră; Hunedoara, 
str. Dacilor, G. Coșbuc, D. Cantemir, A. Russo, I. Slavi
ci și Spătar Milescu.
Valea Jiului:
8,00-14.00 în Petroșani, str. Saturn bl.2, Vișinilor, 
Livezeni și Cătănești; Lupeni, str. Castanilor bl. 14; Uri- 
cani, zona Firizoni - Valea de Brazi.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă în 
Deva.

Apă_____________ __________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 10.00 pe str. Cidovinei bl.20, sc.3;
8 00 - 13.00 pe str. A lancu și A. Șaguna.

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

bil să nu vă simțiți prea bine.

Săgetător
Dimineață sunteți foarte ocupat cu probleme de afaceg 
stresante. Dacă o rudă mai în vârstă vă cere ajutorul ftitR 
o problemă de sănătate, ajutați-o!

Capricorn
Depășiți dificultățile cu ușurință și aveți succes pe toate pla
nurile. Aveți noroc la examene, dar vă sfătuim să vă feriți 
de exagerări că veți putea avea probleme.

Vărsător
După-amiază puteți să readuceți liniștea în relațiile senti
mentale, dacă sunteți mai atent cu partenerul de viață. Ar 
fi bine să acordați mai multă atenție familiei.

Pești
Sunteți indispus și chiar irascibil, pentru că nu v-a ieșit o 
afacere. Spre seară, teșiți la o întâlnire cu prietenii și reușiți
să vă regăsiți echilibrul ți buna dispoziție.

DEVA

REȚETA ZILEI

Ciuperci umplute, de post
Ingrediente: 1 kg ciuperci proaspete potrivit de 
mari, ulei, sare, pătrunjel, piper, lămâie.
Mod de preparare: Se aleg ciuperci albe și fru
moase, se spală în apă cu puțină lămâie, ca să nu 
se înnegrească. Se așază ciupercile într-o cratiță și 
se pune în fiecare un praf de sare și o linguriță de 
ulei și se dau la cuptor. Separat se toacă mărunt 
cotoarele și se înăbușă cu puțină sare și ulei. Când 
s-au înmuiat bine și au scăzut, se dau deoparte să 
se răcorească, se amestecă cu frunze de pătrunjel 
tocat mărunt, piper, și se umplu ciupercile răcorite.

Poftă bună! (Foto: arhivă) I

7:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo

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

8:55 Armonii în natură 
(doc., ep. 21, Italia, 
2004)

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

Războiul de Kippur 
10:20 O zi printre dragoni

(doc. M.A.) 
10:35 Teleencidopedia (r) 
11:30 112 (r) .
12:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show. Transmisi

une directă 
13:00 Zack și Cody, ce viață 

O minunată! (ep. 19, 
comedie, SUA, 2005) 

13:30 Desene animate.
Porumbelul Valiant 

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în 

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

Meteo

20:20 Foc încrucișat.
Transmisiune directă 

21:10 Regii blestemați (ep. 
0 7, dramă istorică.

Franța, 2005). Cu: Jean 
Moreau, Gerard Depar- 
dieu

22:05 Reflector. Alimentația 
românească 

22:45 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

23:15 Nocturne. Herta 
0 Muller 

24:00 Viața ca-n filme (ep.
62, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 

S.ben, Denny Dillon.
0:35 Trenul de noapte spre 

Veneția (thriller, SUA, 
1993). Cu: Tahnee 
Welch

1:55 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo 

3:00 Regii blestemați (r) 
3:50 Reflector (r) 
4:20 Atenție! Se cântă din 

nou (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care âduce 

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

10:15 Reuniune de clasă 
(serial, reluare) 

11:00 Râsete în delir (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Singur acasă (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).
0 Cu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 
Thomas Scott 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 
0 (serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Alina Gri- 
gore, Alex Barba, 
Ovidiu Danci, Mihaela 
Damian, Nicoleta 
Drăgan, luliana Luciu 

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

Vremea

20:30 Casa bântuită
S; (comedie, SUA, 2003). 

Cu: Eddie Murphy, Te- 
rence Stramp, 
Nathaniel Parker, Mar- 
sha Thompson. R.: Rob 
Minkoff 

22:15 Cu un pas înainte 
0(serial, România, 

2007). Cu: Oana Pel- 
lea, Cristi lacob, Moni- 
ca Davidescu, Aylin 
Cadâr, Ana Ularu 

23:30 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Dispăruți fără urină 
0(s, SUA, 2002). Cu: 

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery 

1:15 Icstrim Tivi 
1:45 Culisele K1 
2:10 Omul care aduce 

cartea (r)
2:15 Știrile ProTv 
3:15 Pro Vest (r) 
4:15 Pro Motor (r) 
5:15 Icstrim Tivi (r) 
6:00 Parte de carte (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 în gura presei (r) 

cu Mircea Badea. 
Revista presei 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere

0(film serial) 
11:30 Vreau să fiu mare... 

Vedetă I 
(reluare) 
(divertisment) 

13:00 Observator 
cu Simona 
Gherghe

15:00 Piața Divertis 
(divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
teci

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:15 Avionul sub teroare
O(acțiune, SUA, 2001). 

Cu: Eric Roberts, 
Alexandra Paul, Anne 
Openshaw, Kevin 
Jubinville. R.: Jon Cas- 

sar 
22:00 Vocea inimii (serial, 
a dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu

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

2450 Gloria (dramă, SUA, 
1999). Cu: Sharon 
Stone, George Scott, 
Jeremy Northam, 
Cathy Moriarty. R.: 
Sidney Lunet

i

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:10 Atlas (r) 
9:40 Apele care distrug (doc. 
M.A.I.) 10:00 Tonomatul DP2 
1130 Coolmea distracției (r) 
12:30 Bucătăria lui Jamie 
(doc.,r) 13:00 Dincolo de hartă 
(r) 14:00 ABC... de ce? 1430 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune

5:00 Poveștiri adevărate (r) 650 
Rebelde (r) 750 Daria, iubirea 
mea (r) 850 Fetele Gilmore (r) 
9:00 De 3 x femeie (r) 1230 
Inocență furată (s) 1330 Jură
mântul (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Iubire de mamă (s) 

1630 Duelul pasiunilor (s, Me
xic, 2006) 1730 Poveștiri ade
vărate 1830 Betty cea urâtă (s)

063007.00 Observator (r) 

1630-16.45 Știri locale

10:55 Tad și knpușcă-măl 
(comedie, Marea Britanie, 2004) 
1225 CinetTA cinema, cinema 
12:50 Atenție, mor sositei 
(romantic, SUA, 2004). 1420

pentru rromi 16:00 Jurnalul 1930 Rebelde (s) 2030 Iubire
TVR (r) 1630 E Forum 1750 ca în filme (s) 2130 Zorro (s) ( 2OM) IsSsh
Vânătorii de comori (s) 1850 2230 Poveștiri de noapte ,7” !*
Lecția de... știință. întrebări (dive t) 2350 Clona (s,
cu greutate (doc.) 1835 Lege Brazilia, 2001). Cu: Munte Bene ^Ih 'SSn ■?

și ordine (s) 19:25 Populații 
străvechi (doc. it.) 20:00 EU- 
RO Case 20:30 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Sfaturi mortale (come
die, SUA, 1993) 23:50 Raliul
Mexicului. Rezumat 0:50 To- 7:00 Camera de râs 730 

• nomatul DP2 (r)

familia Stein (comedie, SUA, 
2006). 1930Peptatotifedeft> 
mare 2tt00 Gnări fala? (come

die, SUA, 1987). 2135 Soția U 
Gilies (dramă, Belgia, 2004). 
2325 Deuce Mgafcw: Glgoto 
euopean (oomedfe, SUA 2005).

14:50 Realitatea bursieră 
, 1520 Fabrica 16.-00 Realitatea 

, . * i \ de la 16:00 1650 Marfa. Cu
4:05 Dragoste și putere (s ; Dragoș Bucur 1750 Realitatea 
4:40 Cime pasionale (drj , de 717:00 17;45 Edjtorf| 

l6-25/- 7Je* t n m ! Realității 18:00 Realitatea de 
Trăsniți in N.A.T.O. (r) 18.00 ,a 18;(x) 18;50Rea(itateaztej

™ tu Răzvan Dumitrescu 2050 
205° Pohția m acțiune 21:00 Rea|itatea de |a 2Q;00 

t» kt m.îai Realitatea zilei 2050 Marfa
! 21:00 Realitatea de la 2150 

21:50 Prima ediție 2250 
> 100% cu Robert Turcescu 

2350 Ultima oră 2450 Rezt- 
litatea de ia 2450 jjÂ

cio, Giovanna Antonelli, Vera 
Fischer, Debora Falabella 2450 
Jurământul (r)

Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 Levin- 
tza prezintă (r) 9:45 Al 7-lea 
cer (s,r) 1045 TeleRON 1225 

7:00 Poză la minut (s) 8:00 Quizzit - emisiune interactivă : 
Malcolm și Eddie (s) 8:45 
Revista presei 9:00 Dimineața 
cu Răzvan și Dani 11:00 

j www.rebeli.70 (s) 12:00 Look

i

www.rebeli.70 (s) 12:00 Look 
who is winning 13:00 Tele
shopping 1320 Look who is 
winning 1430 Agenția de tu-’ Trădați te dragoste 2250 
rism 15:00 Sare și piper 1630 
Bărbatul din vis (s) 1730 
Naționala de bere 18:30 Știri 
Național TV 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei 2450 
Un nou început (s)

2230 Focus Plus 2330 Alertă 
medicală (ep. 13) 030 Inter
viurile Cristinei Jopescu (r) 
130 Focus (r)

11:00 800 de leghe pe Ama
zon (film, r) 13:00 Fetițele 
Powerpuff (s) 1330 Taz- 
Mania (s) 14:00 Misterele pla
netei albastre (doc., r) 15:00 
Verdict: Crimă! (r) 16:00 Joan 
din Arcadia (s) 17:00 Seinfeld
(r) 18:00 Spitalul de urgență
(s) 1950 Terapie intensivă (s, 
ultimul episod) 20:00 Enter- 
tainment News 20:20 Ally 
McBeal (s) 2130 Fii pe fază! 
(s) 22:00 Dincolo de lege 
(acțiune/thriller, SUA 1996) 
0:15 Joan din Arcadia (s)

10:00 Totul despre casa mea 
(r) 1030 Căminul de cinci 
stele (reluare) 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Kids Mania 
(r) 1335 Hobby Mix (r) 1435 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 1535 Tuning Show 
(r) 16:00 Legea afacerilor 
17:00 Calea europeană. Talk- 
show cu Dan Cărbunaru 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Film artistic 2250 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2450 6! Vine presa! (r). Cu 
Livia Dilă și Nzuzi Mbela 250 
Film artistic (r)

850 Teste 950 Automobile 
americane reaxMfiționate 
1050 Vânătorii de mituri 
1150 Mașini pe alese: Capri 
1250 Big Daddy Kuslomizer 
1350 Curse și fiare vechi 
1450 Teste 1550 Cian se fa
brică diverse tacnai? 1650 
Curse 1750 Rafale șa reparați 
-SUA 1850 Motoodrte ame
ricane 1950 Vânătorii de 
mituri 2050 Cian se fabrică 
diverse lumii? 2150 Trauma 
2250 Dr. G, metfic legist 
2350CampionakdMondfaial 
constructorilor de motoddete 
2450 Cum se fafarid dhrene 
lucruri?
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www.adoptiiromania.ro
Dm (C.P) - Acesta este portalul Oficiului Român pen
tru Adopții. Srte-ul oferă informații legate de proce- 
dunle de adopție a minorilor, despre reglementările 
legislative din domeniu, despre modul în care poate 
fi contactată această instituție etc.

*

M HLOTM BNR • 10 038007

Recalcularea luată la întrebări

1 euro_______________________________________ 3,3761 lei
1 dolar american___________________________2,5675 ei
1 gram aur 53,9667 lei

SIF2 2.7400 1,86
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

TRAMUCȚII BURSIERE

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

SNP 0.5750 0,88
SIF1 2.8000 -0,36
BRD 21.9000 2,82
BIOFARM 0.6700 -1,47
ANTIBIOTICE 1.8400 -0,54
TEL 47.5000 -0,42
ROMPETROL 0.0925 -0,54
SIF3 3.0100 1,69
SIF5 3.0900 1,31

-

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

Clara PAs___________________
clara.pai0lnformmedla.ro

Deva - Benea Lucreția din satul Ormindea dorește să afle dacă i-au fost valorificate sporurile salariale din anii 1992- 1996, deoarece nu se regăsesc în buletinul de calcul.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Sporul de vechime a fost valorificat deoarece, față de punctajul evaluat inițial de 0,94861, a rezultat un nou punctaj evaluat de 0,98287, dar ambele sunt mai mici decât punctajul avut în plată la data evaluării de 1,15553 puncte. Cuantumul pensiei a rămas același până când din înmulțirea punctajului evaluat cu valoarea unui punct de pensie va rezulta un cuantum mai mare decât 342 lei pensia în plată. 0,98287 punctaj evaluat

Adeverințele cu sporurile salariale se valorifică la pensiex 339,3 valoarea unui punct de pensie în septembrie 2006 = 334 lei (e mai puțin decât cuantumul pensiei în plată de 342 lei). 0,98287 punctaj evaluat x 396,2 valoarea unui punct de pensie în decembrie 2006 = ‘390 lei (acesta este cuantumul pensiei din decembrie 2006 și până în prezent)”.2. Miron Popa, din satul Runcu, susține că a depus o adeverință cu sporurile salariale în vederea recalculării pensiei, însă până acum nu a

primit niciun răspuns.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Adeverințele depuse au fost valorificate deoarece, față de punctajul evaluat inițial de 1,04177, a rezultat un nou punctaj evaluat de 1,04604, dar ambele sunt mai mici decât punctajul avut în plată la data evaluării de 1,36293 puncte. Cuantumul pensiei a rămas același până când din înmulțirea punctajului evaluat cu valoarea unui punct de pensie

va rezulta un cuantum mai mare decât 403 lei pensia în plată. 1,04604 punctaj evaluat x 339,3 valoarea unui punct de pensie în septembrie 2006 = 355 lei (e mai puțin decât cuantumul pensiei în plată de 403 lei). 1,04604 punctaj evaluat x 396,2 valoarea unui punct de pensie în decembrie 2006 = 415 lei. în luna decembrie 2006 ați încasat 413 lei, diferența până la 415 primind-o în luna februarie 2007”.
NOTĂ: Cuvântul Liber vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@informme- dia.ro.

HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.
DEVA —Irn-r ■

Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl 

5. ©-» 231515.

r

MMM

Amplasarea aparatelor radar în data de 
12.03.2007:
- DN 7: Zam -liia- Leșnlc - Mintia - limita jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

SUDOKU

Regulii: ÎNCEPĂTORI
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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'14596823 846:317952

tocepători Avansați

Milioane de euro pentru 
investiții în județ

Petroșani (C.P.) - Ministerul Integrării Europene a alocat, anul acesta, 34,16 milioane de euro pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură în județul Hunedoara, a declarat, la Petroșani, ministrul Anca Boagiu. „Sunt pregătite șapte proiecte. Aces- 
•stfea .«unt: pasajul auto și pie- tonal pe B-dul Mihail Kogăl- niceanu ■ Deva de 3,6 milioane euro, infrastructura turism durabil Parâng - 5,5 milioane de euro, reabilitarea

infrastructurii în stațiunea Geoagiu-Băi - 2,4 milioane euro, incubatorul de afaceri Simeria - 2,3 milioane euro, integrarea în circuitul turistic a cetății dacice Orăștie - 8,3 milioane euro, reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății din Deva - 4,4 milioane euro, regenerarea urbană a fostei zone industriale a Hunedoarei - 7,4 milioane de euro. Aceste proiecte vor fl lansate anul acesta in Hunedoara”, a detaliat Anca Boagiu.

Petrom prin Departamentul Produse complementare din cadrul 
Diviziei Marketing, anunță selecție națională pentru distribuitori de 
presă - ziare și reviste ■ în vederea livrării de publicații în întreaga 
rețea de benzinării de pe teritoriul României.

Firmele interesate pot depune oferte până la data de.
IO Aprilie 2007 la sediul Petrom din București, sector 1, 

str. Gh. Polizu, nr. 58-60, etaj 8, în atenția doamnei Anca Sandu 
sau pe e-mail la adresa anca.sandu@petrom.com.

Oferta trebuie să conțină:
• datele generale ale firmei
• capacitatea logistică
• aria de acoperire (județe, orașe)
• portofoliul de produse
• date de contact „

Pentru informații suplimentare puteți contacta g
Departamentul Produse complementare, dna Anca Sandu, 

email anca.sandu@petrom.com,
tel. 021/ 406.87.61 sau 0725.868.761.

PuiețiDeva (C.P.) - în piețele din județ au apărut deja comer- cianți care oferă spre vânzare puieți de pomi fructiferi, arbuști ornamentali sau butași de trandafir. Cei care au o grădină pot achiziționa, la prețuri variind, în medie, între 10 și 12 lei, noi puieți de cais, măr, cireș, piersic, prun. Chiar dacă mulți dintre proprietarii de case pe pământ sunt doar grădinari de week- end, este bine de știut că luna martie este și cea mai potrivită lună a anului pentru plantarea pomilor și igienizarea livezii, prin văruirea trunchiurilor copacilor.

in piață (Foto: T .Mânu)

Fără taxă!?București (C.P.) - Tinerii care doresc să-și construiască o casă în mediul rural nu vor mai plăti taxa pentru scoaterea din circuitul agricol și silvic a terenurilor din extravilanul localităților, potrivit unui proiect avizat recent de ministrul Agriculturii, Dan Motreanu. Potrivit aceluiași act normativ, se extinde și limita de vârstă a celor care beneficiază de această scutire, la 40 de ani. Propunerea legislativă vizează modificarea Legii 18 1991.

Pote-Mix - puterea bărbăției

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

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

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant, să u.ș'urcze păstrarea rezistenței fizice,.poate 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potentă. Deoarece este un produs 
natural nu are efecte secundare.

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

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

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pc 
lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mai importanți at 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, felina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

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

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

Pentru mai multe informații accesați si tul oficial www.potetnix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON 
11.490.000 lei l - taxe poștale.

In DE\ A căutati în farmacia GALEN1CA de pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter -

prixius este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul'

două luni. Tabletele se vor administra 
u apă minerală Iară acid carbonic. () cutie

RECLAME

http://www.adoptiiromania.ro
clara.pai0lnformmedla.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro
mailto:anca.sandu@petrom.com
mailto:anca.sandu@petrom.com
http://www.potetnix.ro
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• Reglementări. Pentru reducerea traficului de copii, consiliile județene trebuie . să deruleze, anual, campanii de informareși sensibilizare a populației pentru reducerea vulnerabilității grupurilor de risc copii instituționalizați, persoane cu handicap, bătrâni ș.a. (S.B.) •
• Proteste. Sindicatele din învățământ vor recurge la proteste ce vor duce la blocarea examenelor și testelor naționale, dacă Ministerul Educației nu va modifica proiectul Legii învățământului. (S.B.)

Balul 
Mărțișorului 
a Pui (A.S.) - De mai bine de 6 ani, în comuna Pui „Balul Mărțișorului” a devenit o tradiție. Anul acesta Balul Mărțișorului a fost prilej de dublă sărbătoare, evenimentul marcând Ziua femeii și inaugurarea modernizării căminului cultural din Pui. Acesta a fost complet renovat în interior cu gresie, instalații sanitare, bucătărie, termopane, instalații de climatizare, scaune noi. Investiția s- a ridicat la aproximativ 2 miliarde lei vechi, fiind suportată din fondurile consiliului local. Primarul Victor Stoica, împreună cu angajații primăriei au împărțit flori doamnelor și domnișoarelor pentru care s-a organizat un spectacol folcloric. www.huon.ro

Copii pe 
stradă
Deva (S.B,) - Scăde
rea potențialului eco
nomic al familiei, re
ducerea numărului de 
locuri de muncă, 
existența unui mare 
număr de șomeri cu 
o slabă calificare pro
fesională, coroborate 
și cu alți factori cum 
ar fi: consumul de 
alcool, familii dezor
ganizate, familii nele
gal constituite, 
violența domestică, 
au dus la accentu
area fenomenului 
copiilor străzii. La 
finele anului 2006 în 
evidențele DGASPC 
Hunedoara au fost 
înregistrate 83 de 
sesizări cu privire la 
cazuri de copii ai 
străzii, fiind confir
mate 76 cazuri. Cele 
mai multe cazuri con
firmate - 42 copii - 
fac parte din catego
ria „copii pe stradă" 
- copii care muncesc 
în stradă și se reîn
torc seara în familie.

Barman pe vas de croazieră
■ „Ca să lucrezi pe un 
vas trebuie să ai o con
duită perfectă și să nu 
greșești niciodată".

Sanda Bocaniciu
sanda, bocamciu@informmedia.ro

Deva - „Profesional, dar și în timpul liber, nu ai voie să greșești! Tot personalul unui vas de croazieră lucrează în regim de armată! Regulile pe care le urmăm zilnic diferă de la croazieră la croazieră! Programul zilnic trebuie urmat la minut, cu nici o abatere! în aceste croaziere merg, de obicei, făcând referire la vasul nostru, Crystal Serenety - un vas de șase -stele, persoane în vârstă. Majoritatea simt americani însă, în ultima vreme, au apărut și europenii (Germania și Țările nordice)” - susține Alex. Zece luni pe an, deveanul este pe mare. Restul sunt rezervate unui „concediu” pe care îl petrece acasă, alături de familie. Soția și fiul lui Alex țin legătura cu el tot timpul. Chiar și pe Inter- net există un site pe care a- ceștia pot urmări, la orice oră, unde se află vasul. în perioa-

Politicieni în Valea Jiului
Petroșani (M.S.) - Municipiul Petroșani a devenit, la acest sfârșit de săptămână, un a- devărat pol al politicii românești, localitatea primind vizitele șefului PSD, Mircea Geoană, a miniștrilor democrați Anca Boagiu și Sulfi- na Barbu, și a secretarului general al PRM, Gheorghe Funar. Toți au dorit să sprijine candidații partidelor pe care le reprezintă în campania pentru funcția de primar la alegerile programate să aibă loc săptămâna viitoare. Nu au lipsit reacțiile la declarația premierului privind amânarea alegerilor pentru PE. „Este o decizie rațională a primului ministru, pentru că astăzi o majoritate de partide parlamentare sunt în favoarea amânării acestora (a alegerilor europarlamentare - n.r). Motivul este foarte clar: trebuie să dăm prioritate absolută rezolvării crizei politice in care ne aflăm”, a declarat Mircea Geoană.

în Egipt Vasul de croazieră Pe insula Paștelui

Concurs
Deva (S.B.) - O nouă ediție a concursului național de filme, pentru elevi, „Europa în liceu”, poartă genericul „România. Filmat în Europa” și își așteaptă participanții. înscrierile se pot face până în data de 23 martie 2007. Pentru informații suplimentare se poate contacta Direcția Județeană pentru Tineret Hunedoara.

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îți aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 
martie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul 
unui

Fii Abonatul lunii 
Martie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat!

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajați) S.C. 
Inform Media S R.l. si nici’rudele 

gradele I $i II 
va desfășură la 
' Liber. in 50 mar 
va face in mod 

de date a 
i suDhmenla-

- ’ " z

nu pot p. 
Inform Me. 
acestora d» 
Extragerea 
redacția Cuea’ 
tie, ora 14 s 
aleator o ■ 
abonași .r C 
re la ■<:

| DEVASAT SHOP

Alex alături de reprezentanți ai populației masaida croazierelor Alex face fotografii pe toate meridianele lumii; în porturi de pe toate continentele. Africa, Asia, A- ustralia și Noua Zeelandă, Ca- raibe, Mediterana, Canalul Panama și Riviera Mexicană îi sunt, astăzi, deveanului foarte cunoscute, dar de fiecare dată găsește ceva nou, incitant, exotic. în marile porturi echipajul Vasului vizitează muzee, fabrici din industria alimentară, obiective turistice renumite și participă la evenimen

Meseria e brățară de aur

O rată mică pentru o casă mare!
Cu doar 21 de RON pe zi, poți fi ia casa ta"! între 1 februarie și 30 aprilie 2007 p- - 
ipotecar pentru achiziție de la OTP Sank, beneficiezi de o perioadă de rambursare . 
la 35 de ani,

în plus, ai șansa de a câștiga unul din cele 12 premii"’ în eJectrocasnice $ 
o mașină Toyota Avensis.

" Această calculați* are titlu de exemplu s< este reshxată pentru o valoare a cred • 
Pentru valoarea exactă a ratei dumneavoastră, consultați reprezentanți» banc■■ 
“ Valoarea comercială a premiilor este de 35 842 euro (TVA inefusî. Regula-”- 
este disponibil, in mod gratuit, or-că'ui solicitant, la www.otpbank.ro.

(Foto: CL)te de talie mondială (ex. Carnavalul de la Rio). în aceste locuri are posibilitatea de a cunoaște tradiții și obiceiuri, de a gusta specialități gastronomice și, nu în ultimul rând, de a-și face prieteni în toate colțurile lumii.
Muncă și satisfacțiiVasul Crystal Serenety are o capacitate medie de 1060 pasageri cărora le oferă cazarea, restaurante și baruri luxoase după preferințe, cinematograf, 

sală de concerte, sală de teatru, discotecă, piscină, spații SPA de relaxare etc. Este, in fapt, un mic or‘aș plutitor! Lf1 fiecare început și final de croazieră sunt pregătite petreceri oferite gratis și în fiecare zi există un program numit „Ora de ceai” în care pasagerii sunt răsfățați, tot din partea casei, cu o tratație specifică zonei în care se află vasul, în patru din cele 12 zile ale croazierei „orele de ceai” sunt tematice. Personalul vasului este instruit pentru programul zilnic în fiecare dimineață, devreme, pentru ca totul să fie perfect! „La un concurs de cocktailuri Bacardi (firmă renumită de băuturi n.r.) l-am cunoscut chiar pe patronul Bacardi. Am stat de multe ori alături de mari vedete și am fost măgulit! L-am. servit pe Kirk Douglas și asta nu o voi uita niciodată! Tot efortul pe care-1 fac este recompensat, de cele mai multe ori, de clipele acestea!” Miile de fotografii pe care le-am adunat le-am dus acasă și le-am arătat prietenilor cât de frumoasă este lumea dar pentru a o vedea trebuie să faci unele eforturi!” se confesează Alex.

wvs

http://www.huon.ro
mailto:bocamciu@informmedia.ro
http://www.otpbank.ro
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!• Rezultate. In etapa a 19-a a Ligii a doua de fotbal, reprezentantele județului nostru au obținut rezultate bune. Corvi- nul 2005 Hunedoara a scos un punct la FC Baia Mare. (V.N.)
• Șanse. în urma victoriei cu scorul de1-0 cu Mediașul, Minerul Lupeni a urcat în clasament și se situează pe locul 3, la egalitate de puncte cu ocupanta.locului secund, CSM Rîmnicu Vîlcea. După cum se știe, echipa din Lupeni dorește promovarea. Șanse ar fi... (V.N.)
FOTBAL/LIGA I

■ După ce a pierdut la 
scor la lași, Jiul 
Petroșani se îndreaptă 
hotărât spre Liga a ll-a.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Poli Iași a învins pe teren propriu, cu scorul de 4- 0 (0-0), pe Jiul Petroșani, într- un meci din etapa a XXII-a a Ligii I. Moldovenii au obținut astfel prima victorie în nocturna de pe stadionul Emil Alexandrescu.Golurile gazdelor au fost marcate de Bâlbă, în minutele 63 și 74, ambele din penalti, și Pălimaru '81 și '86. Primele două goluri ale ieșenilor au fost înscrise din lovituri de la 11 metri, iar golul de 3-0 a fost reușit de Pălimaru, în minutul 81, care a reluat în plasă o centrare de pe partea
Clasament

Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a 22-a: Oțelul - FC 
Național 5-2; Poli lași - Jiul 4-0; FC Argeș - FC Vaslui 
1-1; Gloria Bistrița - Poli Tim. 1-1; CFR Cluj - Pandurii 
1-0; Farul - Steaua 1-1; Urziceni - Cahlăul 2-0.

1. Dinamo 21 18 2 1 43-11 56
2. CFR Cluj 22 13 4 5 41-25 43
3. Steaua 22 11 8 3 38-12 41
4. Rapid 21 11 7 3 35-14 40
5. Gloria 22 11 4 7 28-20 37
6. Poli Tim. 22 9 7 6 22-18 34
7. FC Vaslui 22 9 6 7 28-31 33
8. Oțelul 22 10 3 9 35-40 33
9. Poli lași 22 7 7 8 27-28 28
10. Farul 22 6 8 8 23-23 26
11. UTA 21 7 5 9 17-20 26
12. Pandurii 22 7 5 10 16-23 26
13. U Craiova 21 6 8 7 22-33 26
14. Urziceni 22 7 4 11 16-23 25
15. Ceahlăul 22 6 3 13 18-35 21
16. FC Argeș 22 4 5 13 14-27 17
17. FC Național 22 3 5 14 16-37 14
18. Jiul 22 3 5 14 9-30 14
Etapa a 23-a: Pandurii - Oțelul; Ceahlăul - Farul; Jiul - 
CFR Cluj; Vaslui - Rapid; Poli Timișoara - Poli lași; Steaua 
- FC Argeș; UTA - Dinamo; U Craiova - Gloria; Națion
al - Urziceni.

„Ne-am bătut singuri"
■ Devencele au pier
dut o partidă foarte 
importantă pentru 
obiectivul propus.

Deva (V.N.) - Rău este că au pierdut în fața unei echipe cu care se luptă pentru a a- junge într-o cupă europeană. Anul trecut, tot cam pe vremea asta, Cetate Deva se lupta cu Dunărea Brăila pentru a se salva de la retrogradarea din Liga Națională Feminină de Handbal. Acum însă bătălia s-a dat pentru un cu totul alt țel. Și brăilencele au câștigat. Pentru că devencele nu

După meciul de la lași, la Jiul a stângă a lui Tincu. în minutul 86, Tincu centrează de pe stânga, Irinel Ionescu recen- trează și Pălimaru înscrie în 
au știut să gestioneze un meci important. Lipsa de concentrare și o colaborare slabă între jucătoare au dus la un final mai puțin așteptat. Devencele au avut un scor favorabil doar în primele 15 minute ale jocului. Favorabil în sensul că au avut un gol-două avantaj. La pauză însă oaspetele conduceau cu scorul de 15-12. Partea a doua a jocului a fost una a marilor ratări. Handbalistele de la Cetate au exasperat publicul prin ineficientă și lipsă de concentrare. Așadar, încă un pas greșit spre obiectiv, brăilencele câștigând în final cu scorul de 27-24.

mai rămas speranța (Foto t Mânu.) poarta goală.La sfârșitul meciului,. Marin Tudorache, tehnicianul fotbaliștilor din Vale, a declarat: „Cred că 

Handbalistele de la Cetate Deva au salariile "subțiate"(Foto t.mj

scorul este pe deplin meritat, iar diferența ar fi putut fi mai mare. Noi nu am mai repetat evoluțiile bune din ultimele două etape și jocul de la Iași mă pune pe gânduri. Suntem de mult la retrogradare, dar continui să sper că ne vom salva. Speranța este singurul lucru pe care nu ni-1 poate lua nimeni. Nu trebuie să căutăm scuze pentru acest eșec, trebuie să vedem unde am greșit și să remediem r.ceste probleme.
fiul Petroșani
I. Curcă - C. Dinu, Kalai, Mihart, 

Lungan - Borza, 5. Pâcleșan (30. 
Spânoche '70), Bicfalvi, M. 
Gheorghe - Paleacu (27. Temat 
’63), Dulcea (28. Teușan '46). 
Antrenor: Marin Tudorache. Car
tonașe galbene: Naidin '63, Onuț 
'68 / Borza '30, Kalai '44.

la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni vorbești până 
la 900 de minute în rețea, începând cu 2 euro/lună.
în plus, a:

• apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni

• 200 de minute naționale, valabile 6 luni
• 20 de minute naționale lunar, pe viață

• 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni

• abonament gratuit, 3 luni
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Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și participă la concj-s cu copia după chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem sărbătorile 
in familia Cuvântj- L-beri
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PE SCURT Chivu, elogiat de Spalletti• Indisponibil. Atacantul echipei VfB Stuttgart, Mario Gomez, cel mai bun marcator din campionatul Germaniei, cu 13 reușite, va fi indisponibil aproximativ șase săptămâni, după ce s-a accidentat la ligamentele genunchiului, în meciul cu VfL Wolfsburg, din etapa a XXV-a. (MF)
Joacă fotbal cu copiii

Londra (MF) - Tehnicianul echipei Chelsea, Jose Mourinho, a declarat că se relaxează în fiecare săptămână jucâr ~ ■’ xbal cu fiul său în vârstă de 7 ani și cu coiegii de clasă ai acestuia. „în fiecare zi de vineri, toți băieții din clasa fiului meu - sunt în total șapte - vin la noi acasă la ora 15 și jucăm fotbal. Joc și eu, astfel că suntem patru contra patru, dar fiul meu vrea să fie în cealaltă echipă. Joc pentru un egal, pentru că vreau să fie toți fericiți și este fantastic pentru mine. Fiul meu nu are pe tricou numele unui jucător de la Chelsea, are porecla lui, Zucca”, a spus Mourinho. Jose Mourinho se asigură însă că are timp și să o vadă pe fiica sa făcând sport.
Accidentare

Manchester (MF) - Portarul echipei Manchester United, Edwin Van der Sar, s-a accidentat la coapsă în timpul încălzirii pentru meciul cu Middlesbrough, din sferturile de finală ale Cupei Angliei.Van der Sar a fost înlocuit cu polonezul To- masz Kuszczak în formula de start a echipei antrenate de Alex Fer- guson. Accidentarea portarului reprezentativei Olandei, adversara României în prelim ; Euro 2008, reprezintă o nouă problemă pentru Manchester United, e- chipă care mai are patru jucători cu probleme medicale: atacanții Lo- uis Saha și Ole Gunnar Solskjaer, fundașul Mi- kael Silvestre și mijlocașul Darren Fletcher.

Keșeru, 
titular
Nantes (MF) - 
Formația FC Nantes, 
cu Claudiu Keșeru titu
lar, a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 
2-1 (1-1), echipa Nan- 
cy, într-un meci din 
etapa a XXVIII-a a 
campionatului Franței, 
în care primul gol a 
fost înscris în urma 
unei lovituri libere exe
cutate de român. 
Nantes a deschis 
scorul prin Diallo, în 
minutul 35, după o 
lovitură liberă execu
tată de Keșeru'. Al 
doilea gol al formației 
gazdă a fost înscris de 
Fae 74. Pentru Nancy 
a marcat Brison, în 
minutul 39.

Limitare
Londra (MF) - Princi
palele patru duburi 
din Premiership vor 
stabili o limită salarială 
de 100.000 de lire 
sterline pe săptămână 
pentru jucători și 
urmează să ii 
informeze pe fotbaliști 
în legătură cu această 
decizie săptămâna 
viitoare, informează 
The Guardian. Ziarul 
notează că adoptarea 
acestei limite 
înseamnă că Frank 
Lampard (Chelsea) și 
Cristiano Ronaldo 
(Manchester United) 
nu au nici o șansă să 
obțină măririle salariate 
pe care te cer de la 
cluburile lor.

■ Antrenorul Romei a 
declarat că a fost impre
sionat de fundașul Cris
tian Chivu.

Roma (MF) - Antrenorul echipei AS Roma, Luciano Spalletti, a declarat că a fost impresionat de determinarea de care a dat dovadă fundașul Cristian Chivu în finalul meciului cu Olympique Lyon, din optimile Ligii Campionilor, deși primise o lovitură puternică în figură și avea nasul rupt, anunță presa italiană. „Chivu a primit lovitură foarte puternică în figură, toată lumea a văzut că a fost un gest violent. Nu știu dacă l-ați văzut cum arată. Dacă îl privești, este impresionant. El a reintrat pe teren și nu a ezitat nici măcar să lovească mingea cu capul, ca și cum nu ar fi avut nimic. A băgat capul de două-trei ori. Nu a căutat să se răzbune. E o diferență față de meciul din Supercupă, când a lăsat echipa în zece fără să fi fost nevoie”, a subliniat Spalletti.
Fred va fi judecatîn minutul 80 al meciului Olympique Lyon - AS Roma, încheiat cu scorul de 0-2, rezultat ce a adus calificarea formației italiene în sferturile Ligii Campionilor, atacantul

Edwin Van der Sar

Jucătorul echipei j Chelsea, Joe Cole, accidentat la genunchiul f drept la începutul lunii ; februarie, ar putea reveni pe teren pentru partidele din sferturile de finală ale Ligii Campionilor cu Valencia, de j luna viitoare, a anunțat i tehnicianul Jose Mou- | rinho. (MF) (Foto: EPA)

Chelsea vrea noi jucători(Foto: FAN)

Demisie Tehnicianul Dusan Bajevici a demisionat, după înfrângerea, cu
scorul de 3-0, înregistrată de Steaua 
Roșie Belgrad, pe teren propriu, în fața 
formației Vojvodina Novi Sad. Bajevici 
s-a ridicat de pe banca tehnică și a ple
cat in minutul 70 al meciului, după al 
doilea gol al Vojvodinei, in huiduielile 
fanilor. (MF) <Fo«o fan)

® Clubul londonez este 
dispus să ofere peste 
100 milioane de euro 
pentru diferite staruri.

Londra (MF) - Publicația Record scrie, citând presa engleză, că gruparea Chelsea Londra intenționează să-i achiziționeze pe mijlocașul Ricardo Quaresma (FC Porto) și fundașul Miguel (Valencia).Astfel, conform presei engleze, Chelsea este dispusă să ofere 22 milioane de euro pentru Quaresma. De asemenea, publicația News of The World subliniază că englezii îl vor și pe Miguel, de la Valencia, adversara din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, pentru care oferă 15 milioane de euro. Un alt jucător dorit de

Fundașul Cristian Chivugazdelor, Fred, l-a lovit intenționat cu cotul în figură pe Chivu, provocându-i o hemoragie nazală puternică. Faza nu a fost observată de arbitrul Manuel Mejuto Gon- zalez. Chivu a fost operat, miercuri, pentru a i se îndrepta septul nazal, și a
Rijkaard:
■ Antrenorul Barcelonei 
și-a elogiat jucătorul 
care a marcat trei goluri 
împotriva Realului.

Barcelona (MF) - Frank Rijkaard a declarat că argentinianul Lionel Messi a salvat echipa FC Barcelona după ce a marcat cele trei goluri ale formației catalane în partida cu Real Madrid, scor 3-3, disputată în etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei.„Messi ne-a salvat. El a marcat un gol capital pentru noi. Este un meci foarte special pentru Lionel și sunt foarte bucuros pentru el. Dar trebuie să felicit întreaga echipă pentru că a încercat să obțină acest rezultat, având în vedere circumstanțele. Oriunde în altă parte ar fi două puncte pierdute, dar privind meciul de aproape putem spune că este un succes. Nu voi comenta nimic în privința arbitrajului”, a spus Rijkaard. Lionel Messi a marcat toate

Ricardo Quaresma (Foto: epaiChelsea este canadianul Jonathan de Guzman (Feye- noord Rotterdam). O altă publicație engleză, Sunday Express, susține că Chelsea este dispusă să ofere 66 milioane de euro pentru David Villa (Valencia), în timp ce The People scrie că londonezii îl vor și pe Daniel Alves (FC Sevilla), suma avansată fiind de 26,5 milioane de euro. 

devenit incert pentru meciul pe care reprezentativa României îl va disputa în deplasare cu Olanda, la 24 martie, în preliminariile Euro 2008. UEFA a deschis o anchetă disciplinară împotriva lui Fred, după ce a analizat înregistrarea video a momen
„Messi ne-a salvat"

Lionel Messi (dreapta) a marcat de trei ori (Foto: EPA)cele trei goluri ale Barcelonei, fiind autorul primei triple într-un „El Clasico”, de la brazilianul Romario în sezonul 1993-1994 (victorie a Barcelonei cu 5-0 în fața Realului).La rândul său, Fabio Cape- llo a declarat că Real Madrid ar fi putut câștiga la o diferență mare meciul.„Am avut ocazii clare, dar
Contract pentru Ronaldo
?¥ Jucătorul lui Man
chester United va câș
tiga 120.000 de lire 
sterline pe săptămână.

Manchester (MF) - Fotbalistul Cristiano Ronaldo va semna un nou contract cu Manchester United, valabil până în 2012 și conform căruia va fi plătit cu 120.000 de lire sterline pe săptămână, susține publicația The People.„Jucătorul portughez, care a înscris un gol din penalty sâmbătă, în meciul cu Middlesbrough, scor 2-2, din sferturile de finală ale Cupei Angliei, și-a dat acordul pentru un contract ce îl va lega de club până în 2012. Acordul pe cinci ani, in valoare de 30 milioane de lire sterline, îl va face cel mai bine plătit fotbalist de pe Old Trafford”, notează The People. Sursa citată menționează că Man- 

tului în care acesta îl lovește pe Chivu și a stabilit că gestul său a fost unul intenționat, sancțiunile urmând să fie anunțate în 22 martie.
Negocieri de contracte wPe de altă parte, potrivit cotidianului II Romanista, AS Roma a amânat negocierile privind prelungirea contractelor lui Chivu, Mexes și Amantino Mancini, pentru a se putea concentra în totalitate pe Liga Campionilor. Publicația italiană consideră că decizia grupării AS Roma de a amâna „orice discuții privind înnoirea contractelor lui Chivu, Mexes și Mancini” diminuează entuziasmul provocat de calificarea în sferturile Ligii Campionilor în dauna celor de la Olympique Lyon. „Dacă, din întâmplare, Roma ar ajunge până în finala de la Atena, până în iunie nu s-ar atinge subiectul, împingând situația până în zona cea mai riscantă, practic până la numai un an distanță de scadența contractelor lui Chivu și Mexes”, scrie II Romanista, adăugând că acordul dintre Mancini și AS Roma este scadent în 2009, negocierile cu jucătorul brazilian nefiii^-* chiar atât de urgente ca trr cazul celor doi fundași.

portarul Victor Valdes a salvat mingi decisive și când ai în față jucători de calitatea lui Messi sau Ronaldinho, atunci se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat în această seară. Am fi putut câștiga la o diferență mare”, a spus Capello. în meciul de sâmbătă, mijlocașul madrilen Guti a jucat meciul 300 în Primera Division.

Cristiano Ronaldo (Foto: fanjchester United se va asigura în curând ca și Wayne Rooney și Rio Ferdinand să aibă salarii similare cu cel propus portughezului. Cristiano Ronaldo mai are In prezent trei ani de contract cu gruparea engleză, care s-a grăbit să obțină prelungirea acordului pentru a nu-1 piente pe Ronaldo in favoarea unor cluburi ca Real Madrid skz. FC Barcelona.
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SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
Jmass-media care deține poziția de lider în publicarea de 

ziare și servicii Internetîn vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Satu Mare caută

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

Vând ap. 2 camere (03)

Cerințe:
• experiență în jurnalistică

aptitudini de redactare în limbă română
'xjpabilități de comunicare

«cunoștințe de limba engleză
Constituie avantaj:
• cunoștințe de web design, HTML
• cunoștințe în prelucrarea de imagini
Oferim:
• loc de muncă dinamic și stabil
• colectiv tânăr
• infrastructură modernă

Dacă oferta noastră ți-a trezit. interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-mail: 

4 adrian.salageaMinforrTirriedia.ro, telefon. 0720/400.453.

cuvÂtmu.

• 2 apartamente, pentru privatizare, str. I.L. 
Caragiale, P, cu centrală termică, preț 45.000 
euro. fiecare. Tel. 0745/367893. CD
• decomandate, gresie + faianță, st 55 mp, 
balcon închis, termopane. et. 3, zona Romstal, 
preț 45.000 euro. negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• decomandate, contorizări, balcon închis, et 3, 
Bulevardul Decedai, preț 42.000 euro. tel. , 
0740/210780. (Al)
• decomandate, cnnterizări, balcon, gresie, 
faianță et 3, zona Gojdu, preț 96.000 ron, tel. 
0745/639022.0726/316796. (Al)
• Minerului, dec, centrală termică gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă, 
nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Ă2)

• Gojdu, circuit, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dacia parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON. tel. 0745/367893. 
(A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet, 
gresie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)

• dec, parchet, faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld„ neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• arcuit țpesie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dadă preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• irgent 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)
• 2 apartamente cu 2 camere, la parter, ideale 
pt spațiu comercial. 50 mp, zona piață ambele 
cu centrală termică bucătărie modificată 
parchet, ocupabile în 48 ore, preț 155.000 ron, 
neg, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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)
• 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, apartament 2 camere, parter, zona oraș 
nou, preț atractiv, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona oraș nou. 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, modificate, living, balcon inchis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

Vând ap. 3 camere (05)

• decomandate, centrate termică termopane, 
gresie + faianță, totul nou, st 90 mp, balcon 
închis, zona Progresul, preț 1,780 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Deva zonă bună et 1, balcon, centrală 
termică parchet îmbunătățit preț 154X100 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 modeme, centrală termică 
termopane, gresie, faianță 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro. neg., tel. 0740/013971. (A2)

• dec, hal central, gresie, faianță CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică amenajat 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, grade, 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)
• atertâ toate bwă zona Școala. Gen. Nr. 8 etaj 
t contorizări, igienizat total ocupații imediat 
preț 88000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• cu a degeri! și bucătărie modificate, centrală 
termică termopane, balcon, parchet gresie, 
faianță amenajat și ițpenizat recent zona 
Decebal. preț 160000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,232808(44)
• li htocalt 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, 2 băi. et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, telefon 
0254/613366.0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, telefon 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, vând casă cu 2 camere, hol, pivniță 
grădină zona Taratei, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8, preț negociabil, 
telefon 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
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Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Deva, zonele: Minerului, Eminescu, 
Dorobanți, Bălcescu, Gojdu, 135.000 ron până la 
230.000 ron, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, zona Progresul, et. 3/4, balcon 
mare, 2 băi. centrală termică, parchet, st 98 mp, 
preț 55.000 euro, tel. 0726-710903. (Al)
• semidec. 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 
deosebită, accept credit ipotecar, tel. 
0730/474275,0740/535095.(A4)

• în 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 I. Maniu, în L-uri, s= 120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003.(A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608.0745/164633. (A7).

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. CD
• 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)
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Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(82628)

Societate de producție cu sediul in Mintia caută în vederea angajării:

INGINER MECANIC- responsabil comercial
Se cere:
- experiență în domeniu g
- cunoașterea limbii franceze/ engleze 3

- cunoștințe operare PC
- carnet de conducere categoria B ,
- dinamism, seriozitate
- disponibilitate la program prelungit
- domiciliul stabil în Deva sau posibilitatea efectuării navetei

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV prin fax la nr. 025423405b. 
Persoanele selectate vor fi convocate la interviu.

• 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, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
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 Călugărenl, 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 -d resin g, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• Brad ți 2 ha teren, zona Dealu Mare, Vălișoara, 
preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, 300 mp, lângă 
Primărie, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, vând casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șurt, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
oreț atractiv, telefon 0254/613366,0788/040.490. 
(Aii)

• Brad, văad zasâ 5 ca-e-e %-"g. a^exe.
ja-a,- zxâ ’-câi-ț cnxre.
rret negociam- telefon 0254/613366 
0788,040490. ;A10)

• dec, parchet bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dada, et 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• 1 cameră zona Dorobanți, decomandate, 40 
mp, cu centrală termică, boxă la demisol, 
parchet, gresie, faianță, se dă mobilat și utilat, 
preț 120.000 ron negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet bcupabllă 
imediat, - urgent ■ preț 68.000 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)
• zona 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 Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dadă parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• In centra, dec., etaj 3, fără îmbunătățiri, liber, 
preț 86.000 lei. neg, tel. 0749/268830,206003. (A7)
• kad, vM garsoniere, conf. 1, zona peste 
Luncoi, Dreț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marți,joi,sâmbâtă

(81220)

Informații telefon: 0257-254 440 
__________________________ *

Drâxlmaier

Firma: S.C. LISA DRÂXLMAIER AUTOPART ROMÂNIA S.RA, 
Punct de lucru Hunedoara; Fabrica producătoare de cablaje 
electrice pentru autoturisme;
Descrierea companiei:

J Domeniul de activitate: producerea de cablaje electrice și
elemente de interior pentru Industria auto

J Client: BMW
Angajează: MUNCITOARE - MONTATOR SUBANSAMBLURI 

ÎN VEDEREA EXTINDERII CAPACITĂȚII DE 
PRODUCȚIE

PERSONAL (FEMEI) DIN HUNEDOARA Șl LOCALITĂȚILE 
LIMITROFE HUNEDOAREI.

Cerințe:
-minim 8 clase
-conștiinciozitate, seriozitate și flexibilitate rapiditate șl calitate a muncii

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

PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ UN 
CV LA ADRESA: HUNEDOARA, B-DUL TRAIAN, NR. 19.

FORMULARELE DE C.V. SE AFLĂ LA POARTA FIRMEI

TEL. 0254/20773.1 sau 0354/40.17X1
FAX. 0254/207721 sau 0.154/40.1721 (81454)

Cumpăr garsoniere (20)

• foarte utgent garsonieră în Devă 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, 
l/40/si50W ,A4)

Vând terenuri (21)

• 2500 mp teren, în Archia, apă, curent, 
proiect de casă cu aprobare construcție, nu 
sunt agent imobiliar, preț 25 euro mp, 
negociabil. Tel. 0752/918901. (4/9,03)

c• Intravian In Hondol, comuna Certeju de sui 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Te
0724/636671. CD
• intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=5 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhahn, intravilan, st= 2480 mp, 2 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (Al
• urgent, tem intravilan, st=1.250 mp, c 
cabană 2 fântâni, curent, zena prelungire 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg, tel. 0742/29002- 
232060. (A3)
• urgent, gridnă + construcție casă ii vad;
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelutafte 
Vulcan, preț 10 eurp/mp, tel. 0742/fjy 
232060. (A3) *"

Probleme cu calculatorul ? i 
Service, reparații, rețele,? 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MAȘTER 
Organizează cursuiți de.: 
Administrator pesiune turistică și 

agrnturistică
• Manager în turism

înscrieri zilnic, între orele 9-16. 
până Ia data de: 2O.O3.2OO7 

aîdrscsa contact: Deva, Belul 22 Decembrie jir. 37 A 
Tt-I./Fax: 0254 218111; E-mail: inastec^softae.iai (74;

SUPER OFERTA!
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPLĂRIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE > RULOURI
• 10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport.1

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX DEVA. str. Ion Creangă bl. 25 ap. 2

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Av. 
lancu, preț negociabil, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490. (A1C)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci. preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040.(410)
« Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 

j centrală canalizare, zona A, apă curentă 
i posibilă privatizare, preț negociabil, telefon 
I 0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad ST - 1200 mp, preț negociabil, telefon 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, ST-2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, telefon 0254/613366, 
0788/040.400.0788/158.483 (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)
• P+l eu terasă în stațiunea Geoagiu-Băi. Relații 
la tel. 241044, după ora 17. (T)
• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată, teren 
concesienat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

Vând case la țară (17)

• la 14 km de Deva, 3 nivele + garaj, 800 mp, 
teren, canalizare, apă gaz, curent, 80.000 euro, 
tel. v 722/564004. (Al)

Vând garsoniere (19)

• Orățtie, Str. Pricazului, bl. 57, ap. 39, sc. B, 
etaj 4, 27 mp, acoperiș țiglă Tel. 
0744/981945.(4/6.03)

• 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)
• dec- bucătărie, baie,faianță, gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara 'A2)
• zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)

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

în mod natural contra ejaculării precoceîn ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disftmcția erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până acum de nici un produs farmaceutic. (Ejacularea prematură este o problemă care nu poate ti tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potentei, și se crede că afectează destul de niulți bărbați, poate chiar intr-un număr mai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului, dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol financiar,Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: Prematrol. care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, crezy dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinitul funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și. totodată, poate susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de GrifTonia Simplicifolia, extractul de fructe de Cistanche. Vitamina B6, Acidul folie.O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: l -2 comprimate cit 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați la numerele detelefon: 0742- I4l 07J sau 0742- I4l 072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (l.790,000 lei) + taxe poștale.
in DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter

Acest produs este un supliment alimentar, cititi cu atenție prospectul!
(S360BJ

REOAM

http://www.prematrol.ro
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UMUNEA EUROPEAMA GUVERNUL ROMÂNIEI
SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

Str. Portului nr.2.

Proiect finanțat prin Phare Ministerul Muncii, Solidarității 
Sociale și Familiei

Angajează:

• abordabil, transport zJnic, Ieftin, 
persoane italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia ți Franța, la destinație, 
cu mașini comode, dlmanzate, modeme. 
TeL OMO/218237,0720/500804,0765/455835. 
(2/6.03)

Lansare de Proiect

J S.c. INFOMIN S.A. DEVA
* organizează la DEVA următoarele cursuri gratuite:

MANAGEMENT MODERN ÎN IMM-URI 
BAZAT PE NOI TEHNOLOGII DE 
COMUNICAȚIE Șl INFORMAȚIE 

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

Uman
Grupurile țintă:

■ Toate nivelurile manageriale de IMM-uri 
înscrierile se fac la sediul S.C. INFOMIN S.A. din DEVA, STR. 

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

Pentru mai multe informații despre relațiile dintre România | 
și Uniunea Europeană, vizitează:

www.infoeuropa.ro

- mecanici
- electricieni |
- femeie de serviciu

CV-urile se trimit la tel./fax: 214341 sau se vor depune la sediul firmei,

SC SMART SA SUCURSALA 
TIMIȘOARA, CENTRUL DEVA, 
organizează concurs în data de 15.03.2007, 

ora 10.00 pentru ocuparea unui post de 

inginer, specialitatea 
electroenergetică (electrotehnică), 

la centrul Deva.
Informații la telefon: 0745/988198- 

AdamMihaela.
(83258)

• 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)

Oferte locuri de muncă (74)

• Firmă distribuție angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Deva și Hunedoara. Tel. 
021/3183733, fax 021/3125984; e-mail: 
info@distrifarm.ro. (84345)

• caut cioban, la 10 km de Deva, sa asigură 
casă cu toate dotările plus salariu atractiv. 
TeL 0721/338924. (8/6X3)

• teren intravilan, st=155C mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt investiție, construție 
casă, acte la zi, preț de la 15 euro/mp, la 25 
euro/mp, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideală 
pentru investiție, parcelare, construcție casă, 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)

' • Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, telefon 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag , 6 ha, zona Blăjenl, preț 

. negociabil, telefon 0254/613.366,0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 15 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro - 
Ploiești, preț atractiv, telefon 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediu OGA, preț atractiv, telefon 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces ia 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, 
telefon 0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 03 ha + pădure pentru construcție, case 
de vacantă, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, telefon 0254/613.366, 0788/040.490 ’ 
0788/158.483. fA10)

• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)

Vând alte imobile (27)

Cumpăr teren (22)

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

• hală și construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă vechej 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, telefon 
0254/613.366.0788/040.490.0788/158.483.  (A10)

Imobile chirii (29)

Auto românești (36)

• vând Dada break, gri-metalizat, af 2000, stare 
bună, Hațeg, str. I.L. Caragiale, nr. 37. Tel. 
0742/414759. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)

Vând spații comerciale (25)

• vând 2 roți complete cu jante și camere de 
16,9/30, pentru ifron, tractor, stare perfectă și 2 
cauciucuri noi de 900/20, preț avantajos. Tel. 
0743/693527,0742/966323. (T)
• vând simeriguri, supape, cruci cardanice, 
pentru Ladă toate noi, originale. Tel. 770687. (T)

• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă in sat 
Dudești (Dealu Mare), preț atractiv, telefon 
0254/613366, 0788/040 190. (A10)

• 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)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată in Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. TeL 0728/078090, 
0729/942066.(10/14)3)

Mobilier și interioare (47)

WEGATECH
ANGAJEAZĂ

tânăr absolvent <fe liceu cu aptitudini idmice pumn; a-lealifica în meseria de

TEHNICIAN SERVICE
3 

CERINȚE:
Studiile tehnice și domiciliul în DEVA constituie avanta je.

SEOFERĂ:Posibilitatea de a lucra intr-o echipă tânără, într-un mediu modern, profesional și in plină dezvoltare:Pachet dc beneficii motivam și in acordcuperfonnanțeierealizafo.
Perauiîele careuiik'p’îueit- rcw’foic den® sui și doresc fepira» iWkfaiura pi-a(ni pustiii 

scos la cisncun sunt ftigatc s't rtniă pâhă cel lărziti in 18 ((? 2'»:' CVuiit cu fotografe și scrisoarea de 

intenții' în care sa se nienjioiieze postul solicitat i pr s jxm,: ;•-» 11 ■ .

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, teieiun v254 222-959. far C254.2ut> d»1 
Persoană de contact - Victor Rafaila- mobil: 0726/756.29&;

email: victor.ralaila@quasar.ro

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 în județele Bihor, Timiș, Caraș- Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare
angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Deva, 20 mp, zona Piață, 250 euro/lună, tel. 
0722/564004. (Al)
• st 95 mp, preț 15 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, complet mobilat 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră, dec, mobilată aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413: (A7)

• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=3C mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona 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)

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

Audio-video (49)

• cumpăr DfVX recorder, urgent. Tel. 
0723/920314. T)

îmbrăcăminte, încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochii și compleuri de seară cu acce
sorii, modele moderne, măsuri 42 • 46. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045.  (T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând cărți tematică sportivă diferiți autori 
renumiți, preț avantajos. Tel. 0723/9203i4. (T)

Electrocasnice (56)

•vând urgent aragaz, combină frigorifică 
mașină automată, calculator, combină mu
zicală mașină de cusut electrică Singer, mașină 
de cusut Monică chitară, tocuri duble cu 
geamuri; 218084,0722/586808,0724/643045. CD

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând vacă de rasă Bălțata românească vârsta
9 ani, foarte productiva, peste 25 litri lapte/zi. 
TeL 0744/605251. (T)

Prestări servicii (72)

• efectuez lucrări în. domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometrei Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)

• Internațional Job Expert, agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 - 2000 euro. Detalii la 0257/281818, 
0747/771729, 0724/497851, www.expertjob.ro, 
international@expertjob.ro.(83139)
• societate comercială angajează contabil, în 
Deva salariu atractiv. CV-urile se transmit pe fax 
nr. 0254/221424. (5/6.03)
• administrator, Petroșani, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 11 posturi, data limita 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 3 posturi, data limita 
31.03.Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 3 posturi, data limită 15.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petroșani, 3 posturi, data limită 15.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent imobiliar, Călan, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Orăștie, 2 posturi, data limită 
1803. Tel. 213244, orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 19.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 29 posturi, 
data limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață, Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, 1 
post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hutedoara, 1 post data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04. Tel. 213244, orele 9-li
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 6 posturi, data limită 
31.03., femei, avantaj o limbă străină. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• barman, Orăștie, 1 post data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Simeria, 1 post data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Vulcan, 1 post data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• betonist, Deva, 10 posturi, data limită 14.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• bibliotecar, Brad, 1 post data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• biolog, Deva, 1 post, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Petroșani, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 19.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar-șef, Simeria, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 19.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.

• camrirtă hotoL Orăștie. 1 post data limită 
7.04. Tel. 213244, orele 9-18
• casier, Brad, 1 post data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dontolltor-tranșator came, Călan, 5 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drcularlst la tăiat lemne de foc, Brad, 1 post 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drcularlst la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 31.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Lupeni, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• coafor, Simeria, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționat articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțlonor-asamblor articole din textile,
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 28 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Călan, 6 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 28 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-aumbtor articole din textile,
Hunedoara, 64 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Petroșani, 2 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile,
Simeria, 5 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confecțloner cablaje auto, Brad, 11 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecțloner cablaje auto, Deva, 43 posturi, 
data limită 30,03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecțfoner cablale auto, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecțfoner cablaje auto, Orăștie, 20 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• confecțfoner geam dublu termoizolator, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244,

, orele 9-16.
• confecțfoner tricotaje după comandă, Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
> consBer administrația publică, Deva, 12 
posturi, data limită 30.01 Tel. 213244, orele 9 -16. 

posturiXata  î!Mel.ffl orele9-16.

• caaBer economic. Deva, 4 posturi, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16
• conslhr, expert, inspector, referent, econo
mist Brad, 1 post, data limită 1.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• comBer, expert, inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• comBer și consultant juridic, Deva, 6 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16,
• considtant In informatică, Călan, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consultant In management Simeria, 1 post, 
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contabil, Călan, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Orăștie, 1 post data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
■ croitor, Lupeni, 9 posturi, data limită 5.04., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• croitor, Petrila, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• croitor-ștanțator piese încălțăminte,
Petroșani,5 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• curățitor lingouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 4 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 10 
posturi, data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.

• 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 in 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.viiiklerginfoniunedia.ro
(83179)
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Preț redus pentru bilete
• De arhivă. Winston Churchill, premierul Marii Britanii în timpul celui de-al ll-lea Război Mondial, aprecia într-un articol publicat în 1937 că „evreii sunt parțial responsabili de ostilitatea cu care sunt tratați". Descoperit în arhivele fostului premier de un istoric britanic, materialul a fost publicat prima dată ieri.

Târg La Ntiremberg, în Germania, peste 1.000 de expozanți din 50 de țări își prezintă produsele la Târgul internațional de arme de vânătoare și sportive. (Foto: EPA)

înhumat tem
porar

New York (MF) - Trupul lui James Brown, care a murit de Crăciun, a fost înmormântat într-o locație temporară, în cadrul unei ceremonii religioase la care au participat doar membrii familiei, în așteptarea finalizării construcției unui mausoleu public destinat starului. Trupul starului nu a fost înmormântat până sâmbătă din cauza unor dispute apărute între fosta parteneră de viață a lui Brown și copiii acestuia, în legătură cu averea sa și locul de înhumare.
Proces amânat

Tripoli (MF) - Procesul celor cinci infirmiere bulgare și al medicului palestinian acuzați de „calomnie” împotriva polițiștilor libieni pe care îi acuză că i-ar fi torturat, a fost amânat, în urma unei scurte audieri, până duminică, 25 martie. Cele șase au fost condamnați la moarte, în mai 2004, verdictul fiind confirmat în 2006.

Madonna (Foto: epa)

■ Organizatorii spun că 
prețul biletelor la con
certul lui George 
Michael va fi „accesibil".

București (MF) - Prețul biletelor la concertul pe care George Michael îl va susține pe 31 mai, la București, va fi „cel mai redus la nivel eurpean”, astfel încât publicul să poată veni în număr mare pe stadionul „Lia Manoliu”, anunță organizatorii evenimentului. Organizatorii Modus Production sunt de părere că la concertul din România vor participa și mulți străini, deoarece până acum Michael a susținut foarte puține concerte în Europa.Pentru show-ul din România, echipa de producție a artistului va sosi cu 34 de camioane gigant în care vor fi transportate echipamentele. Concertul pe care Michael îl va susține în România face parte din turneul „25 Live”, primul pe care artistul îl face în ultimii din ultimii 15 ani, sărbătorind astfel 25 de ani de carieră în muzica pop. Turneul a debutat la Barcelona, pe
De 57 de ani, fără permis

Un rol 
episodic 
Los Angeles (MF) - 
Madonna se va 
alătura pentru un 
episod distribuției 
serialului de televiz
iune de succes „Pri
etenie pe muchie de 
cuțit", după ce vede
ta a mărturisit că 
este mare fan al 
acestei producții. Sce
naristul serialului, 
Ryan Murphy, a con
firmat că se ocupă în 
prezent de realizarea 
unui rol pentru 
Madonna. Murphy 
ar vrea ca Madonna 
să aibă o partitură 
alături de Roșie 
O'Donnell. Serialul 
prezintă viața a doi 
chirurgi care 
formează o echipă 
de elită ce oferă 
trupuri perfecte.

Nantes (MF) - Un instalator francez a fost condamnat de un tribunal francez la trei luni de închisoare cu suspendare pentru că a condus autovehicule timp de 57 de ani fără permis, relatează Reuters. Bărbatul de 78 de ani a fost prins în ianuarie anul acesta, după ce a pierdut controlul vehiculului pe care îl conducea și a intrat într-o barieră, din cauza alcoolemiei peste limita legală.
Stern, suspectat de crimă

Puiul de urs este îngrijit într-un parc aflat la periferia orașului Srina- gar, India. (Foto: epa)

■ Probe noi în cazul 
morții Annei Nicole Smith 
ar putea indica faptul că 
a fost asasinată.

Los Angeles (MF) - Procurorii care cercetează moartea Annei Nicole Smith au confirmat faptul că publicarea concluziilor investigației va fi amânată din cauza descoperirii unor probe noi care ar putea schimba radical rezultatele anchetei, stârnind speculații cu privire la o crimă.Joshua Perper, medicul legist care s-a ocupat de efectuarea autopsiei, a declarat că, înainte de a afla despre existența acestor noi probe, reușise să determine o cauză a decesului. „Rezultatele anchetei vor

Captură de țigări
București (MF) - Polițiștii de frontieră români au prins trei persoane care transportau aproape 20.000 de pachete de țigări netimbrate, în valoare de peste 20.000 de euro, a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Un echipaj mobil al Poliției de Frontieră, aflat pe șoseaua care leagă Timișoara de Arad, a observat, în jurul orei 01.00, că un bărbat aflat la volanul unui autoturism a accelerat brusc la vederea polițiștilor, îndreptându-se în viteză spre Arad. Echipajul mobil a reușit să oprească mașina, iar la controlul acesteia au descoperit 1.400 de pachete de țigări netimbrate, de diferite mărci străine, depozitate atât la vedere, cât și în unele spații greu accesibile (bara de protecție, faruri, locașul roții de rezervă).

Vroia să scape de taxe vamale
Londra (MF) - Prințul Har- ry, al treilea în ordinea succesiunii la tronul,Marii Britanii, a fost surprins în timp ce voia să-și cumpere un iPod dintr-un magazin destinat exclusiv membrilor armatei americane, unde se comercializează produse pentru care nu se plătesc taxe vamale. Prințul și doi colegi de armată au sperat să economisească astfel câte 59 de euro. Prințul Prințul Harry (Foto epa)

George Michael (Foto fan)24 septembrie 2006, iar în vara acestui an va mai cuprinde show-uri în Germania, Cehia, Slovacia, Ungaria, Austria etc. Printre piesele pe care George Michael le va prezenta în concert se numără și hiturile „Father Figure”, „Too Funky” și „Faith”.Albumele sale s-au vândut în 80 milioane de exemplare. Cel mai recent, „Patience”, s-a situat în topul celor mai bine vândute albume din Marea Britanie, la lansarea sa pe piață în 2004.
„A fost doar ghinion”, a spus avocatul acestuia Jean-Michel Pollono. Bărbatul, care a condus un camion de 3,5 tone timp de 40 de ani, deținea un carnet de conducere militar din 1949, dar care nu a fost niciodată ștampilat de autoritățile locale.Curtea i-a confiscat vehiculul și i-a intersiz să dea examenul de conducere in următoarele zece luni.

Howard K. Stern, acuzat de familia lui Smith (Foto: epa)fi amânate cu aproximativ două săptămâni”, a spus Perper. „Acest caz ia o turnură pe care nu mi-am. imaginat-o”, a
Harry ar fi reușit să facă acest lucru, pentru că vânzătoarea nu l-a recunoscut, dacă unul dintre colegii săi ar fi reușit sâ-i ofere acesteia o parolă de identificare validă, necesară în astfel de tranzacții. Magazinul din Suffolk se află în subordinea armatei americane. Harry a utilizat parola ministrului britanic al Apărării pentru a intra în baza militară americană.

Xristina este născută Bn zodia Rac, îi plac muzica, lectura și dansul.
(Foto: T Mânu)Fata zilei o găsiți și pe 

www.huon.ro

nunț apare după ce fosta gardă de corp a starului, Maurice Brighthaupt, care a stat cu Smith în ziua în care aceasta a murit, a declarat că partenerul de viață al starletei, Howard K. Stern, s-a comportat „foarte ciudat” cu câteva ore înainte ca aceasta să moară. Brighthaupt a declarat poliției că starul luase „doze mari” de antidepresive și calmante, dar și antibiotice înainte de a muri. Acesta a mai declarat că este posibil ca Stern să-i fi administrat „niște droguri” lui Smith în lunile care au premers decesului. Și familia lui Smith l-a acuzat în mod public pe Stern că a provocat moartea starletei cu ajutorul unui cocktail de droguri. Stern a negat vehment aceste acuzații.
mai spus acesta. Medicul a adăugat că noile informații, „extrem de importante”, sunt strict confidențiale. Acest a-

Și-a făcut singur 
dreptateSonneberg (MF) - Un german de 43 ani, proaspăt divorțat și nemulțumit de modul în care a fost făcut partajul, a luat o măsură drastică și a tăiat casa în două cu ajutorul unui > fierăstrău. Bărbatul, zidar de/* meserie, și-a măsurat locuința de lemn din Sonneberg. Estul Germaniei și s-a apucat s-o taie în mod egal cu ajutorul unui fierăstrău, după care și-a mutat bucata sa de casă cu ajutorul unei remorci în curtea fratelui său. „Nu cred că soția a fost încântată de situație-. a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției locale.Anul trecut, s-a înregistrat un incident asemănător, când un bărbat din Essex și-a demolat jumătate din casă cu un buldozer după o ceartă cu soția.
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