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Dimineața La prânz Seara

V-ati plătit impozitele?
Junioare de 
locul 1

Hunedoara (I.D.) - CN de Karate desfășurat în week-end-ul recent încheiat, a reunit la Timișoara peste 250 de sportivi din 20 de cluburi de ^ț'Ofil din țară. Sportivele hunedorence au câștigat o mulțime de medalii la kata și ku- mite, fiind cuprinse cu această ocazie în lotul național pentru Campionatele Europene, /p.7

A violat două 
femei

Petroșani (M.T.) - Un Serbat în vârtsă de 45 din localitatea Ploprai, județul Prahova, este cercetat de polițiștii hunedoreni după ce a violat și tâlhărit două femei, din Petroșani și Lupeni. Bărbatul a fost prezentat Wudecătoriei Petroșani, care a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 zile, /p.3

M. Molodețiu

Contestă 
biletul
Deva (C.B.) - Mărioa- 
ra Molodețiu, refe
rent de specialitate 
DGASPC, aduce noi 
amănunte în cazul 
fetei care amenința 
cu sinuciderea dacă 
nu va fi lăsată să 
plece la părinți. Mă- 
rioara Molodețiu 
afirmă că are dubii 
că fata ar fi scris bile
tul din proprie iniția
tivă $ a ținut să pre
cizeze că nu a putut 
acționa pentru în
deplinirea dorinței 
fetei fără o sesizare 
oficială din partea 
acesteia. Fără să știe 
că Elisabeta Szilagyi 
are vreo intenție de a 
scrie vreun bilet în 
care amenința cu si
nuciderea, referentul 
explică modul în care 
a acționat în acest 
caz. /p.6

■ Hunedorenii trebuie 
să plătească până la 31 
martie prima rată a 
impozitelor locale.

Deva (C.P.) - Populația și persoanele juridice vor trebui să plătească, până la finele lunii, prima tranșă a impozi

telor pentru clădiri, terenuri și autovehicule. Conform Codului Fiscal, intrat în vigoare la începutul anului, există doar două termene de plată a impozitelor și taxelor locale, respectiv 31 martie și 30 septembrie, față de patru termene valabile până anul trecut, ratele fiind egale.

Impozitele sub 50 de lei, inclusiv, vor fi achitate integral până la 31 martie. Pentru plata cu anticipație, până la 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an, contribuabilii beneficiază de o bonificație, ce a fost stabilită de fiecare consiliu local. Totodată, contribuabilii care

realizează venituri din activități independente și din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția impozitului pe veniturile din arendare și a veniturilor din activități agricole, au obligația să efectueze către fisc plățile anticipate aferente primului trimestru, până la 15 martie.

Concurs despre comunism
Deva (S.B.) - Un concurs de eseuri și artă grafică cu tema „Ce înseamnă comunismul pentru mine?” a fost lansat de MinisterulEducației și Cercetării în parteneri-at cu Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România. Chiar dacă tinerii de astăzi nu știu ce este comunismul decât din cărți și poveștile auzite de la părinți și bunici, prin intermediul concursului le va fi trezitinteresul, /p.3
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S-au dublat creditele
Creditul de consum aproape că a explodat în ultimul an. 
-omânu înaatârânau-se din ce în ce mai mult la banei

miliarde euro credite de consum

Ianuarie 2006 T? 4,56

Văzută doar ca un hobby la început, arta tatuajului s-a dovedit o afacere profitabilă pentru un tânăr din Hunedoara. Măiestria cu care Adrian Constantin desenează corpul omenesc l-a făcut cunoscut în întreaga țară. 
/p.3 (Foto: CL)

Lovitură de teatru... la teatru
■ Ieri, s-a derulat con
cursul pentru ocuparea 
funcției de director la 
Teatrul din Deva.

Deva (H.A.) - NicodimUngureanu și Horațiu Mihaiu au fost, ieri, cei doi candidați la concursul pentru postul de director al Teatrului de Artă Dramatică din Deva. Horațiu Mihaiu este director al Teatrului din Sfântu Gheorghe, iar Nicodim Ungureanu director al Companiei Teatrale „Ovidius”, din Constanța. în urma concursului, Horațiu Mihaiu este respins, pierzând cu nota 8,50. Nicodim Ungu

reanu obține 9,40 și este declarat de membrii comisiei de evaluare „Admis”. „Schema de personal de aici lasă mult de dorit și voi face o schimbare. în plus, este nevoie de actori de toate vârstele. Teatrul devean se poate salva. Un director are misia de a pune în scenă un text dramatic nedescoperit de alții. Asta vreau să fac la Deva. La o primă apreciere teatrul devean nu are actori de specialitate. Va trebui să angajăm actori cu studii, trebuie aduse spectacole eveniment. Politica mea este de atragere de condeie”, explică Ungureanu la concurs. în urma rezultatelor

Membrii comisiei (Foto: cl)obținute la concurs, Horațiu Mihaiu, spune că va contesta comisia de evaluare pentru că atât șeful comisiei, cât și alți doi membri ai acesteia sunt apropiați ai contracandidatului său. El mai declară că Ungureanu a fost văzut cu membrii comisiei la cină cu o seară înainte de concurs.
/p.6

Liber la 
taximetrie

Deva (M.S.) - CL Deva a adoptat o hotărâre prin care activitatea de taximetrie din municipiu nu s va mai ține cont de un \ anumit număr de licențe | elibe-rate de autorități. a Potrivit expunerii de motive, hotărârea adoptată de consilieri ține cont de directivele europene referitoare la libera concurență pe piață. în prezent, în Deva există circa 300 de taxiuri la 35 de locuri de parcare, /p.6

Martie 2006
Anchetă pentru fierul radioactiv

Hunedoara (MF) - Sursa încărcăturii de fier vechi depistat radioactiv, sâmbătă, la combinatul Mittal Steel Hunedoara, în timp ce un camion era cântărit, ar putea fi un furnal dezafectat de pe fosta platformă siderurgică din orașul Călan.Comisarii Gărzii de Mediu

Hunedoara au declanșat o anchetă în zona platformei fostului combinat de la Călan, după ce un camion încărcat cu fier vechi a fost oprit la intrarea în Combinatul Siderurgic Mittal Steel din Hunedoara deoarece avea o încărcătură cu conținut radioactiv.
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PISCDRT• Răniți accidental. Patru militari americani au fost răniți, ieri, în explozia unei mine pe care o manevrau într-un poligon din sudul Kuwaitului. Armata americană încă nu a comentat incidentul. în Kuwait sunt staționați aproximativ 15.000 de militari americani, mulți dintre ei participanți la invadarea Irakului în 2003.

Euroalegerile au fost amânate

Avertisment
Londra (MF) - Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a avertizat că Alianța riscă să fie divizată în cazul scutului american antirachetă, deoarece sistemul nu protejează toate statele europene de eventualele rachete balistice iraniene. Programul inițiat de SUA va proteja aproape întreaga Europă, dar nu și țările din sud-estul continentului unde va fi nevoie de amplasarea unui sistem cu rază mai scurtă de acțiune din cauza distanței reduse față de Iran.

Cere acțiuni 
concrete

Bogota (MF) - Președintele american George W. Bush a cerut duminică Iranului și Siriei să își susțină prin acțiuni concrete promisiunile de a ajuta la stoparea violențelor din Irak, salutând o conferință regională de la Bagdad, pe care a considerat-o unînceput bun. Iranul a a- nunțat,Ja o zi după reuniunea de duminică amai multor delegați din SUA și lideri regionali din Irak, că a sprijinit toate eforturile pentru

Ayman al-Zawahi- 
ri (Foto: EPA)

Critică 
dur
Hamas
Dubai (MF) - Numă
rul doi în ierarhia 
grupării al-Qaida, 
Ayman al-Zawahiri, a 
criticat în termeni 
duri mișcarea pales
tiniană Hamas, 
acuzând-o de 
„supunere" în relația 
cu israelienii, într-o 
înregistrare audio 
difuzată duminică de 
Al-Jazeera. „Astăzi 
(...) conducerea 
Hamas a predat 
israelienilor cea mai 
mare parte a 
Palestinei. Hamas s-a 
alăturat mârșăviei și 
supunerii lui (Anouar 
al-) Sadat”, a declarat 
Al-Zawahiri, făcând 
refețire ia fastul 
președinte egiptean 
asasinat în 1981 
după semnarea unui 
tratat de pace cu 
Israelul în 1979. Al- 
Zawahiri a mai criti- ■ 
cat gruparea pales
tiniană în decembrie 
2006, atunci 
susținând că doar 
jihadul poate elibera 
teritoriile palestiniene 
și nu alegerile legisla
tive.

■ Alegerile pentru PE au 
fost amânate printr-o 
ordonanță guvenamen- 
tală de urgență.

București (MF) - Alegerile pentru Parlamentul European au fost amânate, ieri, printr-o ordonanță de urgență adoptată în ședința Guvernului, prin decizia premierului Tăricea- nu, miniștrii PD menținân- du-și poziția împotriva acestei hotărâri.Premierul Tăriceanu i-a consultat pe membrii Cabinetului, solicitând punctul de vedere al acestora privind amânarea alegerilor PE, dar decizia a revenit șefului Guvernului.
în semestrul IIAlegerile au fost amânate pentru semestrul al doilea al

Premierul Tăriceanu amână ale
gerile pentru PE (Foto: EPA)anului, data exactă urmând să fie stabilită după consultarea partidelor.Guvernul s-a reunit, ieri, într-o ședință extraordinară la care premierul Tăriceanu a propus amânarea datei alegerilor pentru Parlamentul European.

Șeful Executivului a arătat, sâmbătă, că a constatat că a- pelul său pentru o campanie electorală europeană a fost ignorat, partidele politice preferând să continue Jocul politicianist” în locul unei dezbateri serioase pe tema alegerilor pentru PE.El a apreciat că discuțiile de la Palatul Cotroceni inițiate de președintele Traian Bă- sescu cu liderii partidelor parlamentare nu au condus la nici o concluzie și 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.
Băsescu, la partea ILa prima parte a ședinței

de la Palatul Victoria a parti cipat și președintele Traian Băsescu, acesta prezentând c serie de argumente pentru or ganizarea alegerilor PE la ter menul stabilit și menționând că orice altă decizie treb^ asumată de către premier" Membrii Guvernului din partea PNL au susținut propunerea premierului de amânare a alegerilor PE, iâr reprezentanții PD au reluat tema organizării acestui scrutin la termen.UDMR „nu a salutat” situația politică, dar „a trebui să constate” că alegerile PE nu pot fi organizate in contextul actual, a spus Tăriceanu.După ce președintele a plecat, premierul Tăriceanu a declarat că Traian Băsescu nu a participat la o ședință de Guvern, ci la o consultare pe tema alegerilor PE.
Jacques Chirac, la bilanțul presei

O nouă tactică în Irak
Bagdad (MF) - Militanții sunniți au incendiat mai multe locuințe dintr-un oraș situat la nord-est de Bagdad, sâmbătă și duminică, determinând zeci de familii să fugă și alimentând temerile privind o nouă tactică de luptă.Atacatorii au incendiat atât case ale șiiți- lor, cât și ale sunniților, într-un cartier Muqdadiya, un oraș cu aproximativ 200.000 de locuitori, din provincia Diyala. Un oficial din domeniul securității, din provincia Diyala, a precizat că cel puțin 30 de case au ars complet, inclusiv clădiri ocupate sau abandonate, însă un oficial arab sunnit a declarat că numai șase locuințe au fost distruse. O serie de martori au afirmat că 100 de case au fost incendiate.Victimele au acuzat Statul Islamic din Irak, o organizație a extremiștilor sunniți care a preluat controlul asupra unor orașe din zonă. Localnicii au precizat că, recent,, gruparea a cerut populației bani, arme și sprijin.Aceștia au adăugat că incendierea caselor este menită să îi sperie pe locuitori, pentru a fugi sau a ceda în fața presiunilor. Zeci de familii au fugit din oraș, fie rămase fără locuințe în urma atacurilor, fie de teamă că ar putea fi vizate.Diyala a devenit deja un centru al violențelor zilnice, forțele americane și irakiene confruntându-se cu o amenințare sunnită în creștere, care i-a pus în dificultate pe liderii șiiți ai provinciei,
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Audit al Tirajelor.

■ Presa franceză a reali
zat un bilanț temperat 
al dublului mandat al lui 
Jacques Chirac.

Paris (MF) - Presa franceză a realizat, ieri, im bilanț temperat al dublului mandat al președintelui Jacques Chirac, subliniind că șeful statului nu a menționat numele favoritului său în alegerile prezidențiale din primăvară.„Spirit eminamente pozitiv, puțin înclinat spre speculație, Jacques Chirac regretă că nu a «zdruncinat mai mult conservatorii», dar nu se întreabă dacă reformele întreprinse de el au schițat vreodată un desen”, relatează Le Figaro, publicație de dreapta, recunoscând că „în fond, dreapta nu a fost genul său”.
A ratat Tratatul„Jacques Chirac nu ar fi reușit să trezească Franța și francezii în special în domeniul economic”, potrivit cotidianului economic La Tribune. „Jacques Chirac va lăsa o Franță aflată într-o situație delicată”, subliniază publicația citată.

Răpit în GazaGaza (MF) - Un corespondent britanic al postului BBC a fost răpit, ieri, de persoane înarmate, în Fâșia Gaza, au a- nunțat surse din serviciile palestiniene de securitate, citate de AFP.Alan Johnston, principalul corespondent BBC în Gaza, a fost răpit în timp ce se deplasa către biroul său, venind de la Erez, punct de trecere între Fâșia Gaza și Israel, au declarat sursele citate.Mașina la bordul căreia se afla a fost interceptată, în orașul Gaza de persoane înarmate care l-au obligat pe jurnalist să coboare, transportân- du-1 apoi într-o direcție necunoscută, au adăugat sursele, precizând că șoferul ziaristului a fost lăsat în libertate.
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Președintele Chirac la final de mandat /cPentru cotidianul catolic La Croix, „Jacques Chirac ar fi putut ieși din Europa cu capul sus, dacă nu ar fi ratat ratificarea tratatului constituțional în Franța cu un surplus de asigurări, alături de o indiferență apatică”.„Pentru a întreține suspansul, el nu l-a numit pe favoritul său. Dar acest lucru se va întâmpla deoarece succesorul său va fi cel care va realiza bilanțul (președinției Chirac)”, constată ziarul francez

(Foto- EAA)'Liberation.Abordând subiectul valorilor Republicii apărate de Jacques Chirac, jurnalul economic Les Echos scrie că „i se poate reproșa lui Jacques Chirac faptul că a acționat prea mult timp de parcă Franța ar fi fost singură în lume”.„Dar nu putem să îi luăm meritul de a fi apărat cu îndârjire valorile toleranței care aparțin geniului francez”, comentează cotidianul.

Moțiune sim
plă de la PSD

București (MF) - Biroul Permanent Național al PSD a decis, ieri, inițierea la Senat a unei moțiuni simple pe terna©! Educației, a declarat pre-™ ședințele formațiunii, Mircea Geoană. Moțiunea simplă intitulată „Falimentul învățământului și cercetării românești” îl acuză pe actualul ministru al Educației, democratul Mihai Hăr- dău, că, „ajuns accidental” în fruntea ministerului, „a devenit rapid (. groparul învățământului românesc”. PSD apreciâjl ză că promisiunile ministrului „au realizare zero” în practică, acestuia re- proșându-i-se că pe timpul ministeriatului său au avut loc cele mai ample greve din sistem, că examenele naționale „au fost fraudate”, că mai’’ mult de jumătate din u- nitățile de învățământ au fost neautorizate medico- sanitar la începerea anului școlar în curs.
Negocieri secrete 
palestiniano-israeliene

Ramallah (MF) - Oficialii palestinieni și israelieni au deschis un „canal secret” de negocieri cu scopul de a relansa procesul de pace, au declarat mai multe surse palestiniene.La aceste negocieri participă Yasser Abed Rabbo, membru al comitetului executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Salam Fayyad, fost ministru de Finanțe, și ministrul israelian de Externe Tzipi Livni, potrivit surselor care au făcut aceste declarații sub protecția anonimatului.Cei trei oficiali s-au întâlnit în secret de două ori în ultimele două săptămâni, potrivit surselor citate.Discuțiile au vizat problemele cele mai grave dintre cele două părți, privind statutul final al teritoriilor palestinie

ne ocupate, în special soarta Ierusalimului și a coloniilor, precum și inițiativa de pace arabă, de inspirație saudită, au adăugat sursele.Președintele Autorității Palestiniene Mahmoud Abbas a preconizat, în repetate rânduri, deschiderea unui „canal paralel” de negocieri între palestinieni și evrei după modelul discuțiilor secrete care au dus la încheierea acordurilor de la Oslo privind autonomia teritoriilor palestiniene în 1993.Adoptată de către Liga Arabă în cursul unui summit desfășurat la Berlin în 2002, inițiativa de pace arabă prevede normalizarea relațiilor statelor arabe cu Israelul, în schimbul retragerii israeliene totale din teritoriile arabe ocupate în 1967 și înființarea unui stat palestinian.
tîdului Socialist din Ucraina au protestat ieri, la Kiev, împotriva politicii americane și, în special, a președintelui Bush. (Foto: EPA)
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Abonamentul la Cuvântul liber coștă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
tru trei luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștale 

la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
Dacă vre să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună ’a C-SCi 

030303 tnetaxab'l'. devenind astfel cititor de probă.
Redacția nu-și asumă răspunderea pentru conținutei anunțynbr

oe " ș ma-e c.c. *ate

Reclamagii 
privind 

difuzarea 
z ar jitii

nformmedia.ro


ACTQAMTATK /3marți. 13 martie 2007

"Comunismul? Habar nu am"! • Amenzi OPC. în ultimele două zile pe i linia protecției consumatorului au fost aplicate 60 de sancțiuni contravenționale unor persoane depistate în Deva, Hunedoara, Petroșani, Brad, Vulcan, Hațeg, Orăștie, Uricani și Călan. (T.S.)
BALCANISM

La Guvern în poar
ta, oare cine bate?
Tiberiu Stroia_______________
tiberlu.stroia@informmedia.ro

Parcă vrând să demonstreze că istoria 
se repetă, după scandalurile 
bilețelelor pierdute, în care ba Tăriceanu 

era mafiot, ba nea Băse stătea și o freca la 
rece în timp ce sorbea un șpriț cu infrac- 
toru', vremurile patriei noastre s-au întors 
undeva pe la balada Vrâncioaiei. Astfel, în 
toiul nopții, s-a trezit tot rumânu1 plătitor 
de taxe și impozite cu Băsescu bătând în 
poarta guvernului, cerându-i lui musiu 
Tăriceanu să-i dea voie să prezideze o 
ședință de guvern. La care, premierul, ase
meni mamei lui Ștefan cel Mare, i-a dat cu 
tifla marinerului și l-a trimis să se mai 
lupte puțin cu balaurul anticorupției.

Eadevărat că lupul de mare a ținut să-i 
dea peste bot lui Tăriceanu, abuzând 
Ide șmecheria aia cu „dacă voi nu mă vreți 

eu vă vreu", dar palma de pe obraz nu s-a 
putut șterge. în aceste condiții, corect ar fi 
ca PD-ul să iasă de la guvernare. Pentru 
că, privind din tabăra PD-istă, amânarea 
alegerilor europarlamentare este un act de 
trădare. Cu toate acestea nu se va întâmpla 
nimic. La fel cum Băsescu nu va fi sus
pendat, nici PD-ul nu va efectua acel gest 
de onoare, specific politicienilor care se 
laudă că au ce i-a rămas nenumărat lui 
Năstase, ieșind de la guvernare. Și asta 
pentru că totul nu este decât un exercițiu 
je imagine. Fiecare vrea să atragă de 
Bartea lui fraierii care să-i voteze. Pe limba 
lor spus, în fiecare zi de guvernare, ăștia 
din Alianță ne mai dau o... clanță!

■ Concursul „Ce în
seamnă comunismul 
pentru mine?" se va 
derula între 1.03-1.06.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.ro

Deva - Scopul proiectului este de a crește interesul copiilor și tinerilor pentru istoria recentă a României și a-i determina să reflecteze asupra naturii totalitare și represive a regimului comunist din România. Stimulând cercetarea personală și creativitatea, proiectul își propune să dezvolte reflecția personală a copiilor și tinerilor asupra unei perioade istorice care marchează încă evoluția și dezvoltarea societății românești.
Tinerii nu știuCuvântul liber a întrebat mai mulți tineri ce știu ei despre perioada comunistă.
Hobby transformat in artă

Violate și tâlhărite
B Petroșani (M.T.) - Radu F. are 45 de ani, locuiește fără forme legale în Vulcan și este muncitor necalificat la o societate din Petroșani. „în urma verificărilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Petroșani au stabilit că, în noaptea de 09./10.03.2007, în jurul orei 01:00, a pătruns în locuința lăsată neasigurată aparținând lui D.P., de 72 de ani, din Petroșani, pensionară, unde prin amenințare cu un cuțit a întreținut raporturi sexuale cu aceasta, după care i-a sustras 4.100 lei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. Polițiștii au mai stabilit că Radu F. este și autorul infracțiunilor de viol și tâlhărie comise în noaptea de 22./23.02.2007. Acesta a violat-o pe L.M., de 42 de ani, din Lupeni, și a deposedat-o de două mobile.

■ Arta tatuajului - o 
afacere profitabilă 
pentru un fost munci
tor în combinat.
CĂLIN BlCĂZAN

calin.bicazan@infcrmmedia.ro

Hunedoara - Fan al formației rock Depeche Mode, tânărul recunoaște că a existat o oarecare influență din partea acestei trupe în îndeplinirea visului pe care 1-a avut de mic copiii acetaiwl? inițierii în arta tatuajului. Drumul care a dus la deschiderea propriului salon de tatuaje a fost anevoios întrucât părinții au privit cu scepticism dorința fiului lor. Astăzi, Adrian Constantin a ajuns unul dintre cei mai re- numiți artiști ai desenului pe piele din județ. Propriul braț și câțiva prieteni pe post de cobai au fost primul pas pe care un tânăr hunedorean 1- a făcut pentru perfecționarea unui hobby care s-a transformat mai târziu în artă.Fost muncitor în combinat, Adrian Constantin și-a dat seama că tatuajul se poate constitui într-un mod de

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 
de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 
cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

*

Trimite SMS conținând cuvântul

CUVÂt® Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Este corect 
că alegerile pentru Parlamentul 
European au fost amânate?

Plantare de puieți
Deva (I.J.) - Un număr de 20 de elevi ai Școlii Generale „Lucian Blaga” din Deva au plantat ieri, cu ocazia Zilei Naționale a Gărzii de Mediu, puieți de tei. „Acțiunea a avut loc în cartierul Dorobanți, din Deva. Plantarea a fost executată cu ajutorul Ocolului Silvic Deva. Am considerat că serbăm în acest mod ziua noastră stipulată prin Ordinul de Ministru 224/27.02.2007 care a stabilit ca ziua de 12 martie să devină Ziua Gărzii Naționale de Mediu”, declară Cristian Moldovan, comisar- șef al Gărzii de Mediu Hunedoara. Dacă timpul nu ar fi ținut cu organizatorii, Garda urma să organizeze o oră deshisă cu mai multe clase de elevi ai școlii.

Ovidiu Cosma Petrișor Blidariu Răzvan Moldovan (Foto cl)Răspunsurile au fost șocante. “Eram prea mic, aveam doar patru ani, habar n-am cum era sub comunism”, spune Răzvan Moldovan. “Nu mă interesează comunismul”, declară Ovidiu Cosma. “Eram copil. Nu mai țin minte”, opinează Petrișor Blidariu. Pentru a participa la una din cele două secțiuni, elevii tre- 
viață. „Mi-a plăcut desenul încă de mic. Am lucrat acasă aproximativ opt ani cu unelte rudimentare. Dintotdeauna visul meu a fost să lucrez în propriul salon de tatuaj, iar acum s-a împlinit. Părinții au privit cu neîncredere spre pasiunea mea pentru că nu vedeau un viitor din afacerea asta, dar acum câștig bani frumoși și sunt mulțumit”, spune Adrian Constantin.
Piercing la 50 de ani !»i3301i®nțiP care vizitează salonul Fishtatoo sunt mulți și de toate vârstele. „Cei mai mulți clienți sunt din județ, dar vin la mine pentru tatuaje și piercing persoane din Timișoara, Oradea sau alte orașe din țară. Media de vârstă a clienților mei se ridică la 30 de ani, însă au existat cazuri când doamne de 50 de ani au venit să-și facă pe lângă tatuaje și pier- cing-uri”, afirmă tânărul.Adrian îi liniștește pe cei care ezită să-și facă un tatuaj pe motive de... durere. „Celor care-și fac pentru prima dată un tatuaj se vede că le este teamă. La început pișcă puțin, dar nu e o prac- 

REGULAMENT
urmele 6
• 2 -

Vrei JO Wi'lsi Cuvântul liber

buie să trimită, până pe 1 mai 2007, un eseu sau un desen cu tema „Ce înseamnă comunismul pentru mine?”.
Structura concursuluiConcursul este structurat pe următoarele categorii: pentru secțiunea de eseuri, evaluarea se va face separat pentru clasele V-VIII și clasele 

Adrian și colecția sa de tatuaje (Foto: CL)tică dureroasă, e suportabilă. Depinde foarte mult în ce parte a corpului se face tatuajul”.
își face sitePentru a fi găsit mai ușor și pentru ca amatorii de tatuaje să vadă ceea ce salonul Fishtatoo le poate oferi, Adrian Constantin a decis să înceapă demersurile pentru lansarea unui site pe Inter- net. „Lansarea site-ului mă costă 200 de lei și sper că 

IX-XII, iar pentru concursul de desene, jurizarea se va realiza diferențiat pentru clasele IX-XII de la liceele de artă și V-XII de la celelalte unități de învățământ. Fiecare secțiune va acorda premii atractive. Un curs opțional privind istoria comunismului ar putea fi introdus în licee în anul școlar 2007-2008.

până săptămâna viitoare acesta va fi activat”, spune tânărul. Site-ul va conține pe lângă oferte și regulile de igienă pe care trebuie să le respecte cei care își „colorează” pielea. „Pentru o igienă corespunzătoare cei care- și fac tatuaje trebuie să păstreze curată zona înțepată timp de o săptămână. Trebuie menționat că minorii care vor tatuaje nu-și pot face decât cu acordul părinților”, spune Adrian Constantin.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif norma!) Pot fi adăugate și scurte 
comentarii, însoțite de nne

KJta prr» SMS 
sâni wner. txa 15

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

mailto:tiberlu.stroia@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:calin.bicazan@infcrmmedia.ro


marți- 13 martie 2007 LIBER

1733 - S-a născut cercetătorul Joseph Priestly, 
descoperitorul oxigenului._________ ___________________
1781 - William Herschell descoperă planeta Uranus.

1881 - A fost asasinat Țarul 
Alexandru al ll-lea, împăratul Rusiei 
între 1855-1881 (n. 1818).
1881 - S-a născut Tony Bulandra, 
actor de teatru și film, personali- 
tate a scenei românești (m. 1943). 
1891 - S-a născut prozatorul șl

publicistul Felix Aderca (m. 1962).____________________
1936 - A avut loc, la Opera Mare din Paris, premiera 
tragediei „Oedip", de George Enescu._______________
1939 - S-a născut cântărețul Neil Sedaka.________ \
1948 - Au fost inaugurate uzinele Honda._________
1996 - A încetat din viață Krzysztof Kieslowski (foto), 
unul dintre cei mai importanți regizori polonezi (n. 
1941).________________________________________________
2003 - SUA au început desfășurarea de bombardiere 
B-2 în Golf.

-v 9°minim ti. maxim
Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -1°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Timp însorit. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 0°C.
Joi. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 13°C. Minima va fi de 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox__________
Aducerea moaștelor Sf. Ier. Mărt. Nichifor al Con- 
stantinopolului.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Teodora, m.

Calendar Greco-Catolic_______
Aducerea moaștelor S, Nichifor, aep.

ÎNTRERUPERI APA, RAZ, CURENT

Energie electrică _________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.30-15.00 în Deva, Aleea Romanilor, bl.GI;
8.30-15.00 în localitățile Mintia, Acetilenă Mintia, U.M. 
Mintia, Energoconstrucția Mintia, Căoi, Vețel, Cabana 
Căpățâna, Muncelu Mic, Runcu, Muncelu Mare, 
Poienița Tomii, Feregi, Merișor, Bătrâna;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Rotarilor, str. Serei; 
Sălașu de Sus, Tuștea, Hobița, Sarmizegetusa;
8 00-15.00 în Brad, str. Libertății, bl. D1, sc.1, 2, 3; 
Bobâlna, Hărțăgani;
8.30-15.00 în Bratea, Ardeu, Balșa, Galbena, Bunești, 
Voia, Vălișoara (Geoagiu).
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.54, sc.l, 
bl.60A, sc.VI, str. Vișinilor;
Vulcan, str. Pinului; Lupeni, str. Castanilor, bl. 14; Uri- 
cani, zona Firizoni.

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

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe str. Carpați și b-dui Dacia.

REȚETA ZILEI

Paste cu dovleac
Ingrediente: 500 g paste, 400 g dovleac galben tăiat 
cubulețe, 60 g unt, 1 ceapă tocată, 1 cățel de ustu- ț 
roi, pătrunjel, sare, piper, 3 - 4 felii de brânză topită, 
o lingură parmezan ras.
Mod de preparare: Pastele se pun la fiert în apă cu 
sare, ceapa și usturoiul se pun la călit în unt apoi se 
adaugă dovleacul. Se prăjește dovleacul până se 
înmoaie puțin dar nu foarte tare. Se pune sare și piper, 
se adaugă și pătrunjelul tocat; Când pastele sunt fierte 
se scurg bine și se pun peste sosul cu dovleac, apoi 
se adaugă brânza și o lingură de parmezan ras.
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
BCu: David James 

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Armonii în natură
[g(doc., ep. 22, Italia,

2004)
9:10 Dis-de-seară (r)

10:20 Arhiva de serviciu.
Casa lumii ONU

10:30 Profesioniștii (r)
11:30 Sănătate pentru toții 

(r)
12:00 Ne vedem la... TVR!
1360 Zack și Cody, ce viață 
“ minunatăI (ep. 20, 

comedie, SUA, 2005)
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Oglinda retrovizoare
16:00 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Atom. Mâine este 

GJacum!
17:45 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă

21:50 Anatomia lui Grey (ep. 
p 10, dramă, SUA,

2005) . Cu: Ellen Pom- 
peo

22:45 Jurnalul TVR
23:15 Memoria exilului 

românesc. Nelly Miri- 
cioiu (doc.)

24:00 Viața ca-n filme (ep.
S63, comedie, SUA, 

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

0:35 Intrușii (dramă,
E Anglia, 2004). Cu: 

Kate Ashfield, Linda 
Bassett

2:15 Jurnalul TVR (r)
3:20 Dănutz SRL - Super- 

market de divertisment 
(r)

4:40 Oglinda retrovizoare
(r)

565 O zi printre dragoni
(r)

520 Memoria exilului 
românesc Nelly Miri- 
aoiu (r)

■

&

Berbec
I 

Doriți să vă afirmați și faceți eforturi mari la serviciu. Nu ! 
exagerați, pentru că nu sunteți într-o formă grozavă. Nu ; 
este cazul să vă asumați mari riscuri.

Taur

S-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu partenerul de viață 
din cauza neînțelegerilor pentru programul de mâine. Nu 
călătoriți pentru că riscați să faceți un accident.

Gemeni

Aveți o mare putere de concentrare, ceea ce vă ajută mult 
la serviciu. După-amiază reușiți cu greu să aplanați o dis
cuție nu tocmai plăcută cu partenerul de viață.

Rac

Dacă trebuie să călătoriți, fiți prudent, pentru că sunteți 
predispus la accidente. Relațiile cu persoanele din anturaj 
sunt foarte bune. Nu este o zi bună pentru întâlniri de 
afaceri.

Leu

Dimineață s-ar putea să fiți confuz. Evitați discuțiile în 
contradictoriu cu partenerul de viață. După-amiază situația 
se îmbunătățește simțitor, de la sine.

Fecioară

Aveți o groază de probleme și sunteți tentat să vă ocupați 
de mai multe în același timp. Dacă vă pripiți, riscați să faceți 
greșeli. Profitați de un prieten foarte bun.

Soluția integramei din numă

rul precedent: C - S - BIS - 

POTECI - UR - NUCI - ASA - 

BIFA - BM - S - FI - PRIVI - 

MESTEACĂN - RUG - DANA - 
AER - CELA - P - ILOT - TA 

- AZ - ID - CON - MA - 
RÂURI - VERZI - UTA - 

CRÂNG - ARAC

Balanță

Tensiunile din familie, cauzate de dificultățile financiare, 
duc astăzi la discuții aprinse cu o rudă mai în vârstă. Vă 
recomandăm să nu vă ambalați prea mult.

Scorpion

Nu aveți nici răbdare și nici energie pentru a duce la bun 
sfârșit ce ați început. Nu este momentul să vă asumați noi 
responsabilități. Puteți demara noi afaceri.

Săgetător

Aveți succes pe plan profesional, dar sunteți nevoit să 
rămâneți la serviciu peste orele de program. Nu are rost 
să vă certați cu un coleg mai în vârstă.

Capricorn

Dimineață aveți de făcut mai multe drumuri scurte și sunteți 
nevoit să faceți cumpărături urgente. Pentru a termina la 
timp, ar fi bine să cereți ajutorul unui prieten.

Vărsător

Este posibil să vă enervați și să nu mai aveți răbdare să 
terminați o lucrare pe care ați amânat-o de mai multe ori. 
Vă recomandăm să nu vă pripiți prea mult.

*

Pești

Dimineață, un prieten vă roagă să îl ajutați într-o chestiune 
urgentă. Vă sfătuim să faceți tot posibilul să nu-l refuzați, 
chiar dacă sunteți foarte ocupat.

06.3067.00 Observator (r)7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
B(s, r) 

11:15 Apropo Tv (r) 
12:00 Dispăruți fără urmă

0(s, r)
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Stilul Oana Cuzino (r) 
14:30 Walker, polițist texan 

.«(acțiune, SUA, 1993).
Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr. 

15:15 Emmerdale - Afaceri 
g de familie (ep. 4, 

dramă. Marea Bri- 
tanie)..Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Charnock 

1660 Tânăr și neliniștit (s). 
r' Cu: Eric Braeden 

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

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

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

Vremea

20:30 Atracție explozivă
(acțiune, SUA, 1995). 
Cu: Cindy Crawford, 
William Baldwin, 
Steven Berkoff, Chris 
McDonald. R.: Andrew 
Sipes

22:15 La Bloc 
23:00 La Servici 
23:30 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Prietenie pe muchie 
gde cuțit (s, ultimul).

Cu: Dylan Walsh, 
Julian McMahon, John 
Hensley, Valerie Cruz 

1:15 Culisele K1 
1:40 Omul care aduce

cartea (r) 
1:45 Știrile Pro Tv 
2:45 Atracție explozivă

* '(film, r)
430 Prietenie pe muchie 
El de cuțit (s, r)

530 Apropo Tv
(reluare)

630 La Servici
I reluare)

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 
(reluare) 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere

H(film serial, Italia, 
1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli

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

Gherghe
13:45 Avionul sub teroare (r) 

B (acțiune, SUA, 2001) 
16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

20:30 Din dragoste
(divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial, 
rj 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

24:00 Teroare în apă 
(thriiler, SUA, 2004). 

s^Cu: Bruce Boxleitner, 
Carol Alt, Chelan Sim- 
mons, William B. 
Davis. R.: Paul Ziller 

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Vivere
H(film serial) 

4:00 9595
(reluare)

5:00 Vivere
Bffilm serial, reluare!

10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Lege și ordine (r) 12:25 Popu
lații străvechi (doc., r) 13:00 
Zestrea românilor (r) 14:00 
ABC... de ce? 14:30 Cutia fan
tastică (s) 15:00 împreună în 
Europa. Emisiune în limba ger
mană 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Tribuna partidelor par
lamentare 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Lecția de... 
geografie. Povești de pe Pla
netă (doc.) 1835 Lege și ordine 
(s) 19:25 Supraviețuitorii dezas
trelor (doc.) 20:00 Jobbing. 
Infotainment 20:30 Arta 
supraviețuirii 21:00 Ora de știri 
22:10 Doamna de Maintenon 
(partea a ll-a) (dramă, Franța, 
1995) 0:30 Familia mea 
dementă (d. a.) 1:00 Tono
matul DP2 (r) 220 Sfaturi mor
tale (film, r) 3:50 Lumea de 
aproape (r)

6:30 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 8:00 Malcolm și Eddie 
(s) 9:00 Dimineața cu Răzvan 
și Dani 11:00 www.rebeli.70 
(s). Cu: Topher Grace, Mila 
Kunis, Ashton Kutcher 12:00 
Look who is winning 13:20 
Look who is winning 14:30 
Miezul problemei (r) 16:30 
Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Râul Amun- 
daray, Susana Benavides 
1730 Naționala de bere 18:30 
Știri 20:00 Țara vedetelor 
(divertisment) 22:00 Miezul 
problemei

10:00 Joan din Arcadia (r) 
11:00 Spitalul de urgență (r) 
12:00 Misterele planetei albas
tre (doc., r) 13:00 Fetițele Pow- 
erpuff (s) 13:30 Taz-Mania (s) 
1430 Pro Motor (r) 15:00 
Entertainment News (r) 15:15 
Terapie intensivă (r) 16:15 
Entertainment News (r) 16:30 
Fii pe fază! (r) 17:00 Joan din 
Arcadia (s) 18:00 Spitalul de 
urgență (s) 19:00 Smallville (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Ele spionează (s) 2130 
Fii pe fază! (sj 2260 Trafic 
si rodr'n roii !thnllerl

9:00 Gitanas (s) 10:00
Culoarea păcatului (s) 12:30 
Inocență furată (s) 13:30 
Jurământul (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 15:30 Iubire de mamă 
(s, Mexic/SUA, 2005) 16:30 
Duelul pasiunilor (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 18:30 Bet- 
ty cea urâtă (s) 19:30 Rebelde 
(s) 20:30 Iubire ca în filme (s, 
r) 21:30 Zorro (s) 22:30 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s). Cu: 
Murilo Benicio 24:00 Jurămân
tul (r) 1:45 Poveștiri adevărate 
(r) 2:45 Iubire ca în filme (r) 
3:45 Poveștiri de noapte (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:00 Camera de râș 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:25 
Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Dincolo de 
aparențe (dramă, Canada, 
2003). Cu: Carey Lowell, Erik 
J. Berg 16:25 Al 7-lea cer (s), 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:45 Mondenii 
(s) 20:45 Nuntă în 48 de ore 
- reality show 22:00 Trăsniți 
în N.A.T.O. (ep. 18) 23:30 
Forța legii (ep. 5, 
acțiune/thriller, SUA, 2005)

8:10 Blankman (acțiune, 
SUA, 1994) 9:45 Răpirea lui 
King (comedie, SUA, 2005) 
11:25 Mireasă la comandă 
(comedie, SUA, 2004) 13:00 
Jack (comedie, SUA, 1996) 
14:55 Boboc sub acoperire 
(acțiune, SUA, 2005) 16:30 
Răirunareîn pijamale (come

die, SUA, 2004) 18:00 Spang- 
lish (romantic, SUA, 2004) 
20:10 în corzi (dramă, SUA,
2004) 22:00 Deadwood (Ep. 
31, dramă, SUA, 2005) 22:55 
Hill 16 (comedie, Irlanda,
2005)

7:00 Matinal 10:30 Euro 
maxx 11:00 Ne privește. 
Moderator Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (reluare) (do
cumentar) 13:35 Emisiune 
religioasă ( reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 Euromaxx 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru ( reluare) 
18:00 6! Vine presa! Emi
siune moderată de Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 
Irina By Monica Colum- 
beanu 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 
24:00 6! Vine presa! ( 
reluare! 2:00 Chat TV

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:10 100% (r) 11:00 
Deschide lumea 13:20 EU, 
România 1460 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 17:45 
Editorii Realității 18:50 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 20:00 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 
2260100% cu Robert Turces- 
cu 23:00 Ultima oră

< i
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: MRII 
Mark 12:00 Regii construc
țiilor: Podul de la Barajul 
Hoover 13:00 Curse și fiare 
vechi 1460 Exploratori urbani: 
Denver 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Curse 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 1860 Motoci
clete americane . 1960 
Vânătorii de mituri 2060 Cum 
se fabrică diverse lucruri? 
2160 Eu și chipul meu 2260 
Ultimele 24 de ore: John 
Belushi 2360 Clubul Auto
mobilelor Clasice 2460 Crxn 
se fabrică răvașe benzi? 160 
Tehnologie extremă
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www^tineretro
Om (C.P.) - Acesta este sfte-ul Autorității Naționale 
pentru Tineret, de unde puteți afla detalii despre pro
gramele destinate tineritor. Intre acestea, programul 
TINERET promovează mobilitatea, inițiativa, învățarea 
mtercutturaU ți solidaritatea între tinerii din Europa ți 
dm întreaga lume.

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

SIF2 2.8000 2,19
Rubrlcâ realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Dtcebal, bl. R, parter (lângâ QUASAR), tel.: 
221277.

SNP 0.5750 0
SIF1 2.8300 1,07
BRD 22.0000 0,46
BIOFARM 0.6750 0,75
ANTIBIOTICE 1.8400 0
ROMPETROL 0.0939 1,51
SIF3 3.0700 1,99
SIF5 3.1000 0,32

HUNEDOARA

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

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

Amplasarea aparatelor radar in data de
13,03.2007:______________________
- DN 7: llia - Zam - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Tinerii, motivați să muncească
■ Statul român încear
că diferite variante 
pentru a-i determina 
pe tineri să lucreze.

CAlin BicAzan_______________
caflfl.HcauMitifrfonmncifta.ro

Deva - Deputății au adop
tat un proiect de lege care să- 
i motiveze pe elevi și studenți 
să se angajeze pe timpul 
vacanțelor. Tinerii vor fi 
răsplătiți pentru munca pre
stată cu un bonus din partea 
statului. Ei vor beneficia, pe 
lângă salariul obținut de la 
angajator, și de un stimulent 
financiar ce se ridică la va
loarea salariului minim brut 
pe țară, lunar, pentru o perioa
dă de maxim 60 de zile, intr- 
un an calendaristic. Elevii de
veni apreciază ideea și simt de 
părere că această măsură nu

Paul Vladu

face decât să-i motiveze pe 
tineri să se angajeze. „Observ 
că în ultima vreme lucrurile 
încep să meargă tot mai bine 
în ceea ce i privește pe tineri.

SUDOKU
»■> > > a a a i a a a > > a

Reguli:

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

Liviu OlteanE foarte bine că statul îi încurajează pe elevi și studenți să lucreze. Astfel au satisfacția că banii sunt câștigați de ei. Și eu am lucrat pe timpul vacan

ței, iar pentru că noua ofertă din partea statului e foarte tentantă, o să lucrez și la vară”, afirmă Liviu Oltean, elev al Liceului Pedagogic „Sabin Drăgoi” din Deva. Deși pot câștiga bani frumoși în vacanță, unii elevi spun că „grosul” vine tot de la părinți. „Ideea este excelentă. Eu nu știu încă dacă o să mă angajez la vară. Mie îmi dau părinții”, spune Paul Vladu, elev la același liceu.Totodată, angajatorul care va încadra elevi și studenți în perioada vacanțelor va primi și el un stimulent lunar echivalent cu o jumătate din salariul minim brut pe țară, pentru fiecare dintre tinerii angajați. Potrivit inițiatorilor, efortul bugetar s-ar ridica la doar 49.500 RON, care poate fi acoperit din excedentul bugetului pentru șomaj.
Prima investiție CNI la sat
■ Compania Națională 
de Investiții finanțează 
prima sală de sport la 
sat.

Ina Jurcone_________________
inB,jurc«n«0ifnforninMdia.ro

Hia - Prima sală de sport 
modernă, dotată cu 150 de 
locuri, cu vestiare și teren 
pentru volei, baschet și tenis 
va fi construită la Hia. Ea este 
finanțată în totalitate prin pro
gramul de investiții al Com
paniei Naționale de Investiții 
și se ridică la peste 27 mili
arde de lei. Bazele construcției 
se vor pune la 15 martie, 
urmând ca finalizarea să aibă 
loc, conform contractului, la 
15.11. a.c. „Primăria llia a pus 
la dispoziție terenul care se 
află în vecinătatea terenului 
de fotbal în aer liber din lo
calitate. Deși sala este constru-

Marius Omotăită pentru toți cetățenii comunei și pentru cei care solicită spațiul pentru practicarea unor sporturi, ea va putea fi folosită în special de elevii liceului din llia”, declară primarul comunei, Marius Omotă. O investiție de acest gen este o premieră pentru județul Hunedoara, întrucât banii

pentru săli sunt acordați cu prioritate pentru mediul urban. Banii pentru utilitățile de care va beneficia investiția (apă, curent, căldură) vor fi suportați de la bugetul local al comunei llia. Potrivit autorităților locale, personalul care va deservi sala va fi subordonat Consiliului Local Hia.

Salvaspeo
Lupeni (I.J.) - Alegerile pentru conducerea A- sociației Corpului Român Salvaspeo - CORSA s-au desfășurat în acest an la Lupeni în prezența a peste 30 de speologi din țară. „Scopul întâlnirii a fost a- legerea Comitetului de conducere al CORSA la nivel național și stabilirea strategiei de dezvoltare la nivel național cu privire la prevenirea accidentelor speologice și salvarea din mediul subteran speologic”, declară Ștefan MHitaru, președintele Asociației „Rino- lophus” Lupeni. Chiar dacă in conducerea asociației nu a fost desemnat nici un reprezentant din județ, ea este constituită în majoritate din reprezentanți din Ardeal.

Biapandem cititorilor

Sporurile pentru șoferi
Deva (C.P.) - Aurel Boantă din localitatea hunedoreană Păclișa dorește să știe ce sporuri se iau în calculul pensiei. A lucrat ca șofer în acord global, dar deși a câștigat mai mulți bani decât salariul de bază, sumele obținute în plus nu s-au luat în seamă la stabilirea pensiei.
Răspunsul CJP Hunedoara: „Lucrul în acord global este formă de salarizare și nu reprezintă spor cu caracter permanent. în cazul șoferilor se acordă sporul denumit lucru sistematic peste program”.

NOTĂ: CL 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, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@informme- dia.ro.

Cereri pentru motorină
Deva (C.P.) - Proprietarii de terenuri agricole trebuie să se prezinte, în perioada lunilor martie-aprilie, la primării pentru a-și întocmi documentația în vederea obținerii de subvenții pentru motorina destinată înființării culturilor din această primăvară, informează Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Hunedoara. Valoarea subvenției este de un leu pe litrul de motorină. Totodată producătorii agricoli trebuie să meargă și la centrele Agenției pentru Plăți și Interven

ții în Agricultură, în ziua și la ora programată, pentru întocmirea cererii în vederea obținerii sprijinului financiar pentru suprafața de teren agricol deținută.

Se primesc cereri pentru 
subvenții

Tft COBTEHXft: Slujba pe care o aveți vă oferă oportunități de a avansa In carieră?

Părerea mea este că am o slujbă care îmi oferă în viitor astfel de oportunități. Cred că totul depinde de felul în care îmi fac meseria!...
Auna Costa, 
Deva

Eu sunt de profesie inginer și nu cred în viitorul slujbei mele! Nu cred că-mi oferă oportunități de a avansa în carieră, aici, in țară!
Moma SecaaA, 
Deva

Nu cred că aici, în România voi avansa în carieră. Aici, orice meserie ai avea, nu ai aceste oportunități! Totul merge foarte greu pentru noi!
Anonima, 
Deva

Cred că eu, ca inginer, aș avea, în viitor oportunități de a avansa în carieră. Asta pentru că în România sunt prea puțini ingineri și industria se va dezvolta!
Florin Buda,
Deva

Cred că acest lucru, de avansare în carieră, depinde foarte mult de legea de mâine! Din păcate, în țara noastră este foarte prost sistemul!...
Florin PAtrulescu, 
Deva

caflfl.HcauMitifrfonmncifta.ro
0ifnforninMdia.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro
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• Colectare. Primăria municipiului Deva informează că a fost deschis în Deva, Aleea Romanilor, PT8, punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, iar acestea se primesc de la populație. (M.S.)
Zece taxi pe un loc de parcare
■ Opiniile sunt împăr
țite, locurile de parcare 
pentru taximetre, de 
zece ori mai puține.

Vot uninominal
Deva (M.S.) - Președintele executiv al PSD Hunedoara, Sorin Radu, este de părere că „amânarea alegerilor este o soluție bună. Sperăm să se discute și votul uninominal pe regiuni de dezvoltare, județe' sau circumscripții electorale. în acest mod vor crește șansele candidaților valoroși de a ajunge în PE. Astfel, aceștia vor putea insera, în anumite legi europene, caracteristici zonale specifice țărilor din care provin”, a afirmat liderul PSD Hunedoara.

Agent 
electoral

Deva (M.S.) - Premierul României a luat „cea mai bună decizie” atunci când a stabilit că alegerile pentru PE trebuie amânate, apreciază liderii PRM Hunedoara. „Alegerile europarla- mentare trebuie să aibă loc atunci când viața politică din România revine la normal. Este bine că s-au amânat alegerile pentru PE, pentru că altfel președintele Traian Băsescu ar fi devenit agentul electoral al PD”, a precizat consilierul județean Cos tel Avram.

Se tem
Deva (M.S.) - Niciunul 
dintre statele mem
bre ale UE nu a amâ
nat alegerile pentru 
Parlamentul European 
(PE), a declarat 
europarlamentarul 
Monica lacob-Ridzi 
(PD). „Unele partide 
se tem că vor obține 
un scor electoral mai 
mic decât cel de la 
alegerile din 2004", a 
afirmat europarla
mentarul democrat, 
în opinia sa, PD ar 
putea obține acum 
zece din cele 35 de 
locuri în PE, ceea ce 
înseamnă un număr 
dublu de locuri com
parativ cu cele ocu
pate în prezent în 
forul de la Bruxelles.

Decizie 
corectă
Deva (M.S.) - Alegerile 
pentru Parlamentul 
European „nu sunt o 
joacă", iar populația 
trebuie să fie bine 
informată despre 
importanța votului 
acordat.candidaților la 
europarlamentare, a 
declarat vicepreședin
tele PNL Hunedoara, 
Mircea Moloț. 
„Decizia premierului 
Tăriceanu este opor
tună. Sper să se 
instaureze o liniște 
politică la Guvern. 
Alegerile pentru PE nu 
sunt o joacă și trebuie 
pregătite într-o 
atmosferă de calm", a 
spus liderul PNL 
Hunedoara.

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a adoptat o hotărâre prin care activitatea de taximetrie din municipiu nu va mai ține cont de un anumit număr de licențe eliberate de autorități. Potrivit expunerii de motive, hotărârea adoptată de consilierii locali ține cont de directivele europene referitoare la libera concurență pe piață, iar limi-

lulian Cerb Alexandru Pantea

„Nu mă simt vinovată"

60 pentru depășirea vitezei, au fost aplicate de polițiștii hunedoreni acelor șoferi care au încălcat normele legale de circulație pe drumurile publice.

■ Mărioara Molodețiu 
afirmă că nu s-a opus 
în niciun fel în ceea ce 
privește libertatea fetei.

Deva (C.B.) - Cazul prezentat de Cuvântul Liber, în care o fată dintr-un centru de plasament amenința cu sinuciderea dacă nu va fi lăsată să plece acasă, derulează un nou episod. Mărioara Molodețiu, referent DGASPC, aduce câteva lămuriri referitoare la scrisoarea de amenințare cu sinuciderea scrisă de Elisabeta Szilagyi pe 4 februarie 2007. „în data de 6 februarie am primit de la Elisabeta Szilagyi, în prezența doamnei Corina.Fiat, asistent social la Centrul de plasa
"Prietenii știu de ce!"
■ Dat afară din teatrul 
devean, N. Ungureanu 
își aduce "prietenii" 
să-l pună director.

Hannelore Acârnulesei

(Foto: Traian Mânu)

Bratara dacică - adusă în tară
Deva (M.S.) - Cea de-a șasea brățară dacică, aflată în prezent în posesia unei persoane din New York, va fi răscumpărată de statul român contra sumei de 42.500 de dolari, după ce va fi expertizată de specialiști, a declarat Virgil Nițulescu, secretar general în Ministerul Culturii. Actualul deținător, un cetățean american, și-a arătat deja disponibilitatea de a vinde brățara dacică statului român. Sistemul de preluare va fi același ca la primele patru brățări dacice răscumpărate de statul român, respectiv brățara va fi răscumpărată de prețul de achiziție. în această lună vor începe discuțiile de cumpărare a brățării, urmând ca în maxim două luni obiectul să fie adus în țară.

Brâțările dacice se înmulțesc

Deva - Nicodim Ungureanu, protagonist al unei reclame celebre la bere, candidat la concursul pentru ocuparea funcției de director al Teatrului de Artă Dramatică Deva, a fost văzut, în seara de dinaintea concursului, la masă cu membrii comisiei care avea să îl evalueze a doua zi. La câteva ore după concurs, Ungureanu este surprins în aceeași companie, a membrilor comisiei de evaluare, ieșind din primărie, unde a avut loc concursul. Iar rezultatul tocmai se afișase. Câștigător era, de bună seamă, Nicodim Ungureanu.
Referințe de la maestruPreședintele comisiei a fost Geo Saizescu, fost profesor al lui Ungureanu de la Universitatea Hyperion. Saizescu l-a și distribuit pe Ungureanu în unul din filmele sale, „Păcală se întoarce”. Un alt membru al comisiei este Eusebiu Ștefănescu, nimeni altul decât prodecanul Facultății de Arte, din cadrul Universității „Hyperion”, absolvită de același Nicodim Ungureanu. 

tarea numărului de taximetre în oraș este în contradicție cu normele UE. în plus, se menționează în documentul adoptat de consilieri, există firme interesate în deschiderea unor afaceri în domeniul taxime- triei.
O șansă tuturorOpiniile cetățenilor din Deva sunt împărțite. „Din punctul meu de vedere este o decizie bună. Fiecare om vrea să muncească și să facă un ban. Primăria dă astfel o șansă tuturor”, este de părere Radu Pantea. Pe de altă parte, 

ment pentru copilul deficient și cu comportament deviant Săcel, o declarație prin care tânăra voia să părăsească centrul pentru a putea merge la mama ei, în Sălaj. Pe data de 8 februarie, declarația a fost înregistrată la DGASPC Hunedoara. M-am adresat Primăriei Chieșd, județul Sălaj, să întreprindă o anchetă socială la domiciliul mamei minorei. în data de 12 februarie am primit răspuns de la primărie cu propunerea de revocare a măsurii de protecție socială de la DGASPC și reintegrarea fetei în familia mamei. în data de 13 februarie s-a revocat măsura de protecție socială de la DGASPC, iar pe 20 februarie tânăra a fost dusă la familia ei. Problema fetei am rezol-
Alături de Eusebiu Ștefănescu și Nicodim Ungureanu, Geo Saizescu își lansa, în vara anului trecut, filmul „Păcală se întoarce”, cu mare fast, prin țară. Cel de-al treilea membru al comisiei este Adrian Titieni, actor cu care Nicodim Ungureanu a jucat în 2005 în filmul „Angling”. Cerând referințe despre Nicodim Ungureanu la teatrul din Constanța, unde pretinde că este director, secretara, care s-a recomandat Laura Vaihel, după câteva ceasuri de la cererea noastră, revine cu un telefon, așa cum a promis, și îl indică drept omul care ar putea da referințe despre Nicodim Ungureanu pe același... Geo Saizescu, președintele comisiei de evaluare. Abordat, Geo Saizescu îl descrie pe Ungureanu drept „un actor foarte bun care a făcut studii de actorie. Strălucit, care a jucat în filme și va mai juca în filme. Acum câțiva ani a câștigat un concurs de directorat de teatru în Constanța. Ce să mai zic. Este un actor foarte bun. Un tip cultivat, un tip rafinat, care a făcut teatru strălucit”, afirmă Geo Saizescu, care, însă, mai spune că „Primăria, care e chestia, că ei au interesele lor. Știți cum e peste tot. Teatrul e al Primăriei (...)”.
Dat afară din TeatruNicodim Ungureanu. fost acror al Teatrului de Estradă

Liberalizarea taximetriei poate produce ambuteiaje (Foto: t Mânu)taximetriștii se confruntă cu o acută criză a locurilor de parcare special destinate lor. Conform acestora, parcările pentru activitatea de taxi sunt de zece ori mai puține decât numărul de mașini care se află în trafic. „Eu zic că nu e bine ce au făcut consilierii. Vor veni alții noi, dar câte parcări pentru taxiuri sunt amenajate în Deva? Acum suntem 300 de taximetriști în toată Deva și 35 de locuri de parcare. Hai să zicem... o sută

Mărioara Molodețiuvat-o la 15 zile după ce am primit declarația oficială din partea ei. Sunt surprinsă de reacția fetei pentru că eu nu am avut nici un conflict cu ea și nu știu ce a determinat-o să scrie acea scrisoare”. l_

Nicodim Ungureanu (plan secund, cu spatele) fugind de lângă 
membrii comisiei, la vederea aparatului foto (Foto: cl)Deva, a fost dat afară din instituția teatrală pe motiv de incompetență. Actorul revine după 15 ani și candidează pentru postul de director al instituției. „Ca actor era bun, dar nu ca actor de revistă, afirmă Ileana Zanche, fostul șef al sectorului actori din cadrul Teatrului de Revistă Deva. Ca om, însă, erau probleme. Eu i-am ținut spatele în fiecare an, pentru că el demult fusese propus pentru a fi dat afară. Ultima dată m- am săturat și eu. Chiar el a solicitat un concurs. A venit o comisie cu oameni de specialitate de la marile teatre din București, care nu i-au dat notă de trecere. în acest fel a fost dat afară din teatru. Nu știu dacă este tocmai bun pentru a conduce această instituție. Mă tem că nu”, afirmă actrița Ileana Zanche, care a condus trupa de actori a teatrului devean pentru mulți ani. în CV-ul lui 

de mașini sunt în mișcare, 50 sunt acasă pentru că taximetristul este la masă sau se odihnește. Tot mai rămân 150 de mașini care au nevoie de spațiu de parcare. Poliția ne tot amendează că nu parcăm în spațiile destinate nouă. Dacă mai vin alți 200 de taximetriști ce vom face? Cred că Primăria trebuia să rezolve problema infrastructurii și apoi să ia decizia liberalizării activității de taximetrie”, spune taximetristul Iulian Cerb.
Consultarea 
cetățenilor

Deva (M.S.) - Studiul de circulație în Deva este afișat în holul Primăriei pentru consultări și sugestii de la cetățenii orașului. Studiul face parte din cadrul documentelor de fundamentare pentru Planul Urbanistic General al municipiului, act deosebit de important pentru evoluția viitoare a localității. Cetățenii interesați de acest studiu și de viitorul PUG al municipiului Deva vor putea înregistra obiecțiile pe care le au la proiectul de urbanism general al municipiului Deva, până la 15 martie.

«

Nicodim Ungureanu este scris că între anii 1992 și 1994 a fost „director al Secției de Revistă”, din cadrul Teatrului Muzical Brașov. Pe atunci, însă, Ungureanu, tot conform CV-ului, nu avea nici măcar studii superioare. Pe același CV mai scrie că, în prezent, este „Director al Teatrului Național Constanța”. Pe site-ul Consiliului Județean Constanța, însă, Jt- apare cu totul altceva. Direc- W1 torul Teatrului Național din Constanța este Beatrice Rancea. Iar Nicodim Ungureanu este directorul Companiei de Teatru „Ovidius”, din cadrul Teatrului Național Constanța.
„Cu d-ta nu discut!”Contactat, Nicodim Ungureanu răspunde iritat: „Te-ai interesat de mine și la Constanța! De ce?! Cu dumneata nu vreau să discut”, declară Nicodim Ungureanu.



l-au băgat pe marinari la apă

>• A câștigat derby-ul. Olimpic Simeria a câștigat, sâmbătă, derby-ul hunedorean al ligii secunde de futsal, învingând cu 12-4 (4-2) pe Dava Deva. Scorul a fost la un moment dat egal, după care echipa din Simeria a reușit o serie de opt goluri consecutive și a câștigat detașat. Amănunte în Pagina Sport de mâine. (C.M.)
• Victorii la MMA. Devenii Silviu Vulc și Traian Mugurel Petruțiu, au câștigat partidele de MMA (Mix Martials Art), disputate la finalul săptămânii în Israel și la Alba lulia. Vulc l-a învins pe campionul Braziliei, iar Petruțiu a dispus prin KO de favoritul categoriei la care a luptat. Amănunte în Pagina Sport de mâine. (C.M.)

■ FC CIP și-a onorat 
blazonul și în partida 
cu FM Constanța și 
rămâne lider autoritar.

ClPRIAN MARINUT 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Constanța - Campioana României, FC CIP Deva, defilează autoritar în campionatul intern, dovadă că și-a continuat seria victoriilor în Liga I de futsal, câștigând lejer partida disputată, ieri, în deplasare, cu FM Constanța. Scenariul meciului de pe litoral a fost similar cu orice joc al FC CIP în prima ligă, devenii dominând autoritar și impunându-se fără probleme, deși echipa din Constanța este considerată una dintre formațiile de prim rang ale competiției naționale.
FC CIP a rămas lider autoritar„Și Futsal Municipal Constanța a adoptat aceeași strategie împotriva noastră ca toate echipele din campionat, încercând să se apere cât mai ermetic și să limiteze pro-

(Foto: T.Manu) porțiile scorului. în prima repriză, am ratat mult, iar unicul gol a venit în urma unei devieri în propria poartă a unui jucător de la gazde, după un șut al căpitanului 

Lupu. După pauză, am fost mai inspirați și am găsit soluții pentru a desface lacătul defensivei adverse. în primele minute, am concretizat două dintre numeroasele ocazii avute, conducând cu 3-0 prin golurile reușite de Matei și Molomfălean,. scor la care soarta partidei era practic decisă. Apoi, am redus turația motoarelor și fiecare echipă a marcat câte un gol, de la noi reușita fiind semnată de Lupu”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP.în urma acestei victorii, a 20-a din 21 de etape, FC CIP Deva și-a consolidat poziția de lider autoritar al Ligii I de futsal, acumulând 61 de puncte, față de 49 ale echipei de pe locul II, Athletic București. în etapa următoare, în 18 martie, FC CIP va juca, acasă, cu Glu- jana Cluj Napoca (locul 6).
Hunedorence calificate la 
CE Karate din Italia

Fără portari și atacanți Antrenorul refuză premiul

Timișoara (I. D.) - Două sportive din lotul de cinci karateka cu care clubul Budo Karate Hunedoara a participat, sâmbătă, la Timișoara, la CN de Karate EURE&KA, au reușit să urce pe podium și s-au calificat la CE din Italia. Mihaela Ursachi, de 17 ani, a ^upat locul I la kata juniori I și locul III la Jumite juniori I, iar Diana Ioan, de 18 ani, a ocupat locul I la kumite juniori II și locul III la kata juniori II. Pentru că au ocupat fiecare câte un loc întâi, fetele au fost selecționate în lotul național care va reprezenta România la Campionatele Europene de Karate EURE&KA, competiție care va avea loc în acest an la jumătatea lunii aprilie la Milano (Italia). Fără să fie medaliată, echipa de băieți, formată din Dan Adam, Florin Tausch și Vlad Pop, a impresionat la categoria kumite echipe 18 -20 de ani. La competiție au luat parte peste 250 de sportivi de f^20 de cluburi de profil din țară.

Deva (V.N.) - Marin Tudo- rache, tehnicianul Jiului Petroșani, care mai speră în salvarea echipei sale de la retrogradare, a declarat că nu are la dispoziție destui atacanți. El a precizat că imul dintre jucătorii pe care ar fi putut conta în acest retur pentru a întări compartimentul ofensiv, Alin Lițu, nici nu-i mai răspunde la telefon. „Se pare că are alte treburi mai importante decât Jiul”, a spus Tudo- rache despre jucătorul împrumutat de la Steaua. De remarcat faptul că Lițu afirmase cu câtva timp în urmă că intenționează să 
părăsească Jiul pentru a

reveni la Steaua, de unde este împrumutat până la finalul sezonului. Ex-stelis- tul nu a fost folosit însă nici un minut în 2007, din cauza problemelor medicale, ceea ce l-a făcut pe tehnician să afirme că este „un jucător accidentat pe viață”.în prezent „minerii” au doar doi atacanți valizi, Adrian Dulcea și Dan Găldeanu, însă acesta din urmă nu a fost titularizat de Tudorache în niciun meci disputat în 2007, în locul său fiind preferat mijlocașul Alin Paleacu. De asemenea, un alt atacant din lotul Jiului, Adrian Drida, este accidentat.

Deva (V.N.) - După cum se știe, Daria Vișănescu a fost declarată șahista anului 2006 în România. Pentru acest lucru, Consiliul Local Petroșani a hotărât să îl premieze pe antrenorul său cu 200 de lei. „Din câte știu eu, CS Tinerii Maeștri Petroșani a solicitat Consiliului Local premierea mea cu 1.500 - 2.000 de lei, gândindu-se la cele trei medalii obținute de Daria Vișănescu - una de aur și două medalii de argint - la Campionatele Mondiale și Europene de Copii. Propun celor de la CL Petroșani să rediscute hotărârea, în caz contrar nu voi ridica premiul. Să facă ce vor cu acei bani”, a declarat antrenorul Gheor- ghe Șcurhan.
Daria VișănescuDaria Vișănescu este cea mai tânără jucătoare română posesoare a unui titlu internațional, după ce a devenit maestră FIDE, în 2006.
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• abonament gratuit, 3 luni

share

SaqanttmâliX AlcatelOT-EKS No«M 1800 SamsunglSW MoKm>aW375 lGKE2t» SonyEncsso-iW810i 
gratuit gratuit ISHJH S5M SS EUH 115EUH 9S ELB

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

www.tyange/o_____________________ ___________________
-xj rctxl TVA starta «csi a 6 part- j atownentii de 3 azc pe 2 ani, oferta penku aoeton rMmaționae este 

Euopa ■ ^ee te Su*  ș. Canada todUate h &rrta stocuu: prețtrțe pentru LG KE260. Mctoroia W375
ș X3W strs rafito jw «tuawî pe 1 r. ixMUtu sjt vatahfe pentru abaameri pe 2 an. Scay Enssm W8' a
«p tSsocri» q 3*  nr» -w? >s âjcjnqt ș > u^d 9 pdețete Hrașrw Cătați Corsaj

Got HrwJca». ș Tmș (951
VN

I

«C-AMA

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
http://www.tyange/o


marți, 13 martie 2007 SPOBT /8

PE SCURT• Suspendat. Mijlocașul Bogdan Pătrașcu va fi suspendat o etapă în Serie B și va absenta la partida pe care echipa Piacen- za o va disputa, marți, în deplasare, cu formația Hellas Verona, în etapa a XXVIII-a a ligii secunde din campionatul Italiei, a anunțat cotidianul Gazzetta del Mezzogiorno.Pătrașcu a fost avertizat în partida cu Treviso, scor 1-0, din etapa a XXVII-a și va fi suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Rednic nu pleacă de la Dinamo

NemulțumirePetroșani (MF) - Antrenorul șahistei Daria Vișănescu, ' Gheorghe Șcurhan, este nemulțumit de banii alocați de Consiliul Local Petroșani pentru premierea sa și refuză să-i ridice.
ProblemeBucurești (MF) - Managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat că sunt probleme grave la echipă și dacă aceasta nu câștigă meciul cu FC Argeș, se îndepărtează de obținerea locului doi în campionat.

Federer 
învins
București (MF) - Te- 
nismanul elvețian 
Roger Federer a 
întrerupt seria de 41 
de victorii consecutive 
și a fost eliminat în 
turul doi al turneului 
de la Indian Wells, 
după ce a pierdut, cu 
scorul de 5-7, 2-6, în 
fața argentinianului 
Guillermo Canas. 
Liderul clasamentului 
mondial nu mai pier
duse niciun meci din 
august 2006.

■ Directorul general 
Cristian Borcea a dat asi
gurări că antrenorul nu 
va părăsi corabia alb-roșie.

București (MF) - Directorul general al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că antrenorul Mircea Rednic mai are contract un an și jumătate, dând asigurări totodată că tehnicianul va rămâne și în ediția viitoare de campionat la conducerea formației „alb-roșii”.
Pe loc„Rednic mai are contract un an și jumătate, cu posibilitate de prelungire pentru
>5.............. *...............................
La ana! îl. veți vedea pe Rednic tot 

la Dinamo

Cristi Borcea 
......................................•.............-99 un an. Dar a spus și Rednic, și e valabil pentru orice antrenor, dacă nu sunt rezultate nu stă nimeni. Dacă ia campionatul, credeți că va pleca? Poate să-l ia și la un punct.

Boateng nu poate uita atmos
fera creată de suporterii bu- 
curețteni (Foto: epa)

Cicinho revine pe

fiorentina.it a scris că atacantul Adrian Mutu a parcurs zeci de kilometri pe tot terenul în partida pe care echipa AC Fiorentina a terminat-o la egalitate, în deplasare, scor 1-1, cu formația US Palermo, în etapa a XXVIII-a a campionatului Italiei.Internaționalul român a fost considerat cel mai bun jucător de pe teren. „Un gol splendid, contestat, dar splendid. Mutu a fost în mare formă”, a scris sursa citată. (Foto: epa)

■ El a fost indisponibil 
o perioadă îndelungată, 
de aproape șase luni, 
reluându-și locul la Real.

București (MF) - Jucătorul brazilian al echipei Real Madrid, Cicinho, este apt de joc după ce a fost indisponibil timp de aproape șase luni, ca urmare a unei accidentări la ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul drept, care a necesitat o intervenție chirurgicală, informează cotidianul AS.După ce la jumătatea lunii

Bătaie pentru Ligă

FC Barcelona îl curtează insis
tent pe olandezul formației 
Chelsea (Foto: EPA)

București (MF) - Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a*  declarat, luni, că pentru locul doi în clasamentul Ligii I, care va permite prezența în Liga Campionilor, se bat nu mai puțin de șapte echipe. L„Sunt șapte echipe care se bat pentru locul doi, nu numai Rapidul și Steaua. Acum cea mai tare este Rapidul, dar eu cred că, la finalul campionatului, locul doi va fi ocupat de Gloria Bistrița sau de Vaslui”, a spus șeful LPF.

Mourinho -
Madrid (MF) - Antrenorul Jose Mourinho s-a aflat la Pamplona, pentru a asista la meciul dintre Osasuna și Va- lencia, ultima echipă fiind adversara formației Chelsea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.„Mai este mai puțin de o lună până la meci și am alte lucruri la care să mă gândesc 

Jaaâi Ir» V’nlnnria tnafp

(Foto: EPA)Dacă ia campionatul, Rednic va rămâne, cel mai probabil, pe banca lui DinamoLa anul îl veți vedea pe Rednic tot la Dinamo”, a spus Borcea.
MotivațiiConducătorul dinamovist a făcut, în cadrul emisiunii „Fanatik”, și o comparație între jocul dinamoviștilor din toamna anului trecut și cel de
Impresionat de steliști •

București (MF) ■ Mijlocașul olandez al echipei Middles- brough FC, George Boateng, a declarat, înaintea rejucării meciului cu Manchester Uni- ted din sferturile Cupei Angliei, că nu poate uita atmosfera creată de suporterii steliști la meciul din semifinalele Cupei UEFA de anul trecut.„Am fost la București să 
februarie a reluat alergările, trecând, apoi, treptat, la antrenamente individuale cu și fără minge, Cicinho va reveni, de marți, la ședințele de pregătire conduse de Fabio Capello. Tehnicianul italian va putea conta pe brazilian încă de duminică, atunci când Real Madrid va întâlni pe Gimanstic Tarragona, în etapa a XXVII-a a campionatului Spaniei. „Deși este complicat să fie titular după o perioadă atât de lungă de inactivitate, jucătorul, care l-a surprins pe Capello la începutul sezonului prin viteza și calitățile
Vrea să-l „fure" pe Robben i

București (MF) - Gruparea FC Barcelona este dispusă să ofere 16 milioane de lire sterline pentru achiziționarea internaționalului olandez Arjen Robben de la campioana Angliei, Chelsea Londra, informează cotidianul The Sun.„Jucătorul olandez, în vârstă de 23 de ani, țintește în vară un transfer în Spania, fiind sătul de Chelsea”, scrie 
la Pamplona competițiile engleze. Am venit aici deoarece este singura posibilitate de a vedea Valencia la joc. Este greu de spus cine este favorită. Eu nu consider că Chelsea este favorită, așa cum nu vreau nici să 

consider Valencia favorită și 
trebuie să îmi pregătesc e- 
chipa cât mai bine posibil”, 
a spus Mourinho, sosit la 
Pamnlnna cu un avion privat. 

acum: „în toamnă Dinamo juca foarte bine, aveam rezultate. Acum Rednic trebuie să integreze jucătorii pe care i-am luat. Noi jucam până acum cu aceeași echipă. Acum am luat foarte mulți jucători, iar Rednic nu mai joacă cu aceeași echipă. Datorită avantajului pe care l-am
jucăm cu Steaua în semifinalele Cupei UEFA, în sezonul trecut, și era ceva înfricoșător când am ieșit de la vestiare”, a spus Boateng, întrebat despre atmosfera care va fi pe stadionul Old Traf- ford la meciul cu Manchester: „Va fi intimidant și acolo, dar vom face totu) șs câștigăm”.FC MîddlffltfMtiUgh a eliminat-o pe campioana României
gazonsale, ar putea evolua câteva minute, pentru a-și reintra încet, încet în ritm”, scrie publicația spaniolă.Cicinho s-a accidentat la 23 septembrie 2006, în minutul 30 al partidei cu Betis Sevil- la, din etapa a IV-a a campionatului Spaniei, când a aterizat pe piciorul drept, după un duel aerian. El a fost operat ca urmare a unei leziuni la ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul drept, imediat după intervenție medicii clubului Real Madrid estimând că brazilianul va reveni pe teren în luna martie.

publicația engleză, adăugând că Barcelona vrea să profite de acest lucru și să înainteze o ofertă pentru Robben, după ce Cristiano Ronaldo s-a hotărât să rămână la Manchester United.în vara anului 2007, numele lui Arjen Robben a fost asociat și cu gruparea Real Madrid, unde era dorit de președintele Ramon Calderon, care 

Antrenorul portughez a început să își spkmeze viitoarea aOaa 
sară (Fo«k q

luat în tur, âtum suntem ne- voiți să creăm o echipă competitivă pentru cupele europene. Trebuie să știm ce jucători mai trebuie să transferăm în vară pentru a face față meciurilor din cupele europene, indiferent dacă intrăm direct în Ligă șau jucăm tururi preliminare”.
din semifinalele Cupei UEFA, după 0-1 la București, la 20 aprilie 2006, pe stadionul Național din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”, și 4-2 în Anglia, la 27 aprilie 2006.Middlesbrough a terminat la egalitate, scor 2-2, meciul cu Manchester United din sferturile Cupei Angliei, iar partida se va rejuca^la^*  martie.

Fotbalistul brazilian ar pută 
juca duminică (Foto: EP4

»

promisese în campania elet torală că internaționalul olar dez va juca pe Santiago Bei nabeu, la fel ca alți jucător precum Kaka, Cesc Fabregas Mahamadou Diarra și Cria tian Chivu. Clubul Cheteeoi cerut atunci FIFA să deschid o anchetă în legătură cu afară darea atacantului olanUa Arjen Robben de către M parea Real Madrid.

fiorentina.it
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, zona Crucea Roșie, decomandate, 
contorizări, bloc de cărămidă, etaj 1. fără 
îmbunătățiri, preț 115.000 lei. Tel. 0728/ 
248324. (11/12.03)

• urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări aoă. gaz. preț 135.000 lei. Tel. 223336. 
(T)

• Deva, zona Dacia, etaj 4, fără balcon, uși 
interior noi, ușă metalică, gresie, faianța, 
contorizări, preț 72.000 lei. Tel. 0728/248324. 
(11/12.03)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care aeține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în 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

5erințe:
experiență în jurnalistică

• aptitudini de redactare în limba română
• abilități 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: 
adrian.salagean@informmedia.ro, telefon: 0720/400.453.

• decomandate, Bdul Decebal, etaj intermediar,
55 mp, vedere la bulevard, contorizări complete, 
preț 41.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, 55 mp, etaj 3, zonă 
centrală, preț 42.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, ter- 
mopane, parchet, gresie, faianță, etaj 3. zona 
Dacia, preț 81.000 lei. Tel. 0745/639022. 0726/ 
316796. (Al)
■ MneniU, dec, centrală termică gresie, faianță 
lavabil, parchet, balcon închis, mobilă nouă preț 
32.000 euro. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (Ă2)

• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, 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. (Â2)

• dec, parchet, faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvm, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• arcuit, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
60 mp, zona Lic. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări. vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 42.000 euro. negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zona bună 
ideale pt spațiu comercial sau de locuit 50 mp 
fiecare, cu centrală termică bucătărie modificată 
parchet ocupabile în 48 ore. preț 45000 euro, neg, 
tel. 0730/474275,0740/535095 (A4)
• 50 mp, semidecomandate? zona‘Gojdu, cu- 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara, 
cămară fără modificări, ocupabil imediat preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Eminescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, debara, cămară modificări, preț 
130.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• str. Bălcescu, foarte avantajos, 56 mp, deco
mandate, etaj bun, modificări, bucătărie mare, 
balcon, parchet, gresie, faianță preț 146.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj interme
diar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314. (A9)
• decomandate, multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan), etaj 3, zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314. (A9)
■ semidecomandate, camere cu parchet, conto
rizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț 
129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. (A9)

• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică termopan, baia (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)

• decomandate, contorizări integrale, balcon 
deschis, etaj 1, Bdul Decebal, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate, etaj 3, amenajat (marmură, 
faianță), balcon, contorizări integrale, etaj 3, 
zona Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. 
(A9)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, parter, zona Oraș Nou, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona 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. IĂ10)

• Brad, modificate, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu. Deva preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490; 0788/158.483. (A10)

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483, (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate sau semidecomandate, etaj 
intermediar, zona Liliacului, Dorobanți, Creangă 
Tel. 0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat. Tel. 215212. (Al)
• urgent, decomandate, etaj intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu. Tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)
• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
80 mp, etaj 2, Kogălniceanu, preț 148.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Gojdu, etaj 2, 70 mp, balcon, parchet, 
contorizări complete, gresie, faianță, interfon, 
preț 143.000 lei. Tel. 0726/710903. (Al)
• circuit, contorizări, etaj 2, zona Gojdu, preț 
155.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică, 
termopane, gresie, faianță. 2 băi, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică, amenajat, 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4'camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1,2 
băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat cu centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• în blocurile noi, decomandate, 2 băi. centrală 
termică termopan, parchet gresie, faianță zona 
Eminescu. preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 
0723/251498.0745/302200.232809. (A4)
• decomandate, etaj 3. bine întreținut zonă 
liniștită cu termopan. parchet gresie, faianță 
zona Kogălniceanu. preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• decomandate, baia (gresie, faianță), ter
mopane, camere cu parchet, centrală termică, 
oafegn) etaj.irjtermediar,-garaj sub bloc, zona 
pieței centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 
212141. (A9)

• decomandate, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, zona Uzo 
Balcan, preț 160.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (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)
• in Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. (A7)
• B-dul 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)
• decomandate, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică, zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva. 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)
• 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
• Deva, zona Aurel Vlaicu, 3 camere mari, hol

1 mare pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, apă 
gaz, canalizare, curte betonată preț82.000 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• P+l, sc 250 mp, 7 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, teren 1300 mp, preț 560.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

i • 3 oroare, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tămpărie nouă sc 120 mp, 
st- 250 mp, posibilitate de mansardare. zona 
Vețel sau sdiimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• zona Endnf un, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol. baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, F5=I2 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 
I bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 

euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=50O mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreai, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2U mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă; 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
Ciabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgent, casă în Deva zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă încălzire 
centrală garaj, piscină, preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• Brad, casă cu 2 camere, hol, pivniță grădină 
zona Tarațel, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158,483, (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, supraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șiră grădină și 2 ha teren, zona Hertești. 
preț atracbv, tel. 0254/613366,0788/040,490, (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

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

Leagă-țî viața de HUON

’e lângă multitudinea de beneficii. Cuvântul Liber îți 
iferă acum un MARE AVANTAJ:

1 lună=10,llei2 luni=20,2 lei3 luni= .30,3 lei 61uni=â0,61ei12 luni=121,2 lei
DISTR'BUJTE

PROPRIE:► 1 lună=8,9 lei ►21uni= 17,8 lei ►3 luni=25,9 lei >61uni=48,91ei» 12 luni=89,9 lei
254/211275, int. 8811 ■ă pcatra a prafita de această OFERTA!

DA -1 vreau șă devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

Numele___________________________
Prenumele________________________
Adresa: Str._______________________
Nr.___ Bl. Sc.__ Ap.____
Localitatea________________________
Telefon___________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

MAI IEFTIN PRIN NOU
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru 
că prețul abonamentului la Cuvântul Liber a 
rămas același, pe rețeaua proprie de distribuție!

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
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Case de vacanță (15)
• P+l cu terasa in statiunea Geoagiu-Băi. Relații 
la tel. 241M4. Supă ora 17. (T)
• caii de vacanță, 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living. CT, termopane, utilată, mobilată, teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)

Vând case la țară (17)
• casă, In comuna Brănișca, 2 corpuri, anexe, 
șură, grajd, st 3000 mp, fs 40 m, utilități apă, 
curent, preț 110.000 lei, exclus intermediari. Tel. 
236478,0747/010325. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp teren, 
canalizare, apă. gaz, curent, preț 75.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• casă, in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, 
living, terasă, construcție relativ nouă, centrală 
termică, curte, st 400 mp, preț 90.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/511776. /AA'

Vând garsoniere (19)

• Simeria, ultracentral, mobilată, 27 mp, 
balcon închis, proaspăt renovată, ușă me
talică, preț 47.900 lei. Tel. 0722/281322. 
(8/12.03)

• cameră de cămin. 21 mp, frumos
I amenajată. Deva, Micro 15. Tel. 0749/ 

827130.(3/12.03)

• semidec., balcon închis, termopan, convector, 
parchet, gresie, faianță, 32 mp Deva, preț 67.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidec., etaj 3, ocupabilă imediat, zona 
Eminescu. preț 68.000 lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (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)
• 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)
• Dacia, 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)
• zona piață, 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, parchet balcon, fără modificări, zonă 
liniștită ocupabilă imediat preț 234300 euro. nego
ciabil. tel. 0730/474275.0740/535095. (* *4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă convector, , 
parchet, gresie, faianță etaj intermediar, zonă 1 
liniștită, ocupabilă imediat, preț 46.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4) I

• vând autoturism Dacia Super Nova, af 2001, 
toate dotările, roșu-imperial, preț 11.000 lei, 
negociabil. Tel. 0745/351325. (T)
• vând Dacia 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. (T)

• vând Dacia papuc 2 locuri, cu obloane, 
producție 2000,1,6 i, 28.000 km, unic propri
etar, stare impecabilă, preț 3800 euro. Tel. 
264270. (2/12.03)

• vând Dacia Solenza, af 2004, luma martie," 
motor 1,4 MPi, 32.500 km, mașină de garaj, preț 
4150 euro. Tel. 0751/861056. (T)

• vând Lada 2105, af 1982, stare bună, motor 
nou. Tel. 616481, după ora 18. (T)

• vând Renault Kango, af 2002,1,9 D, 5 locuri,
toate dotările, preț 25.000 lei, negociabil. Tel. 
0745/351325. (T)
■ vând Renault Laguna, af 2001, motor 1,9 DCi, 6 
trepte de viteze, 8 airbag, computer bord, ABS, 
esp, radio-CD, geamuri electrice, 106.000 km, 
7850 euro, negociabil. Tel. 0744/125690. (T)
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• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Miorița, etaj intermediar, 30 mp, balcon 
mare, apometre, gaz contorizat, parchet, fără 
modificări, preț 76.000 ron, 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)
• Brad, garsoniere conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• decomandate, zona Zamflrescu, Mărăști, 
Dorobanți, Devă ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9) -

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)

• Intravilan In Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671.(T)
• intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelă, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan 2 parcele a 3000 mp cu fs 20 m, 30 
m, zona Almașu Sec, preț 3 euro mp. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină t construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
o teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• teren Intravilan, st=62S 1 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Devă zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.(44)
• în Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 35 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275.0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 4,5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)

• intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800.0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. (A9)
• intravilan în Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro. Tel. 0745/511776. (A9)
• Intravilan Deva zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776, (A9)
• urgent! Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)
• parcele teren între 550 - 800 mp, zona de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjenl, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, intravilan 1800 mp, acces la șoseă 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 1 ha, zona B, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483 'A10'

Cumpăr teren (22)
• Intravilan In Boholt, suprafață plană zonă 
neinundabilă. Tel. 0721/476475. (T)

• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi. Diata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, Mul Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat, tâmplărle pvc, termopan, 
gresie, încălzire centrală preț 1.100 euro 
mp. Relații la tel. 0743/031891. (19/12.03)

• Deva P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică, canalizare, apă, gaz, curent, 
82.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• Deva 32 mp, parter, cu Intrare din stradă, 
amenajat, ocupabil imediat, preț 28.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• hală în Deva, zonă industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• urgent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro. negociabil. Te 
0745/511776. (A9)
• Imobil, In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpărări spatii comercial»! 
(26)

• Devă zonă centrală, 60 mp, ofer preț bun. Tel. 
0740/317314. (A9)

| Vând alte imobile (27)

■ hală șl construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:
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Consulting
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Multicom
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• Brad, cabană din lemn, 60 mp. mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490.0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• Asociația de proprietari 349, Deva, Bdul I. 
Maniu, bl. L3, închiriază la parter spațiu 14 
mp, pretabil garaj pentru autoturisme 
dimensiuni mai mici, birouri, alte activități 
care nu produc zgomot. Tel. 0751/096919. 
(5/7.03)

• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată, 
Deva, str. Carpați, lângă policlinică. Tel. 
0722/347512. (T)

• SCOrion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată în Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri menajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0.28/078090, 
0729/942066.(10/1.03)

• ofer spre închiriere unei sinusire firme, in zona 
Casei de cultură din Devei, spațiu pentru 
producție, comerț, servicii (parter) și bii ajri la 
etaj, St 160 mp. Tel. 0744/5611-. 0,0745/0966 (5. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră, Deva, 
mobilată complet, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 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=10C 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=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)

• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• ofer spre închiriere spațiu - comercial, 
amenajat, 434 mp, zonă centrală, Deva, preț 15 
euro mp, se poate compartimenta. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centrală termică, birouri, toaletă), la 
oer-fena Devev 2 euro mp. ,e: 2u1it4a3. 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună, nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări integrale, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva, pet 200 
euro/lună. Tel. 0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Dada 1410 break, af 1999,72.000 km, 
unic proprietar, culoare albastră, preț 7.000 
lei, negociabil. Tel. 0723/418180. (12/12.03)

Auto străine (37)

Angajează:

- mecanici
- electricieni
- femeie de serviciu

i CV-urile se trimit la tel./fax: 214341 sau se vor depune la sediul firmei.
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VM MUMTi Pi FĂINĂ ALBĂ CA ZĂPADA
• vând Volvo v 401,9 TD i, af 2001, fu II-el ectric, climă, 
ABS, SRS, MP3, TLC, jante Al 16 inch, persoană fizică, 
preț 8000 euro. Tel. 0723/227569. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând, in Deva, autoutilitară Citroen Jumpers, 
2500 cmc, lung și înalt, fabricație decembrie 
2000, înmatriculat februarie 2007. Tel. 
0745/096675. (T)
• vând, în Deva, autoutilitară Renault Trafic, 
benzinar, 1710 cmc, af 1988, alimentare GPL, 
stare tehnică bună. Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cadru de d isc în ti ranț i, 2 calorifere de tablă 
noi, 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 264161. (T)
• vând pluguri pentru tractoare de 15 ■ 65 CP și 
semănătoare cartofi pentru tractoare de 15 ■ 20 
CP. Tel. 731494. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând axă TV completă, cutie viteze TV și 
camion Gaz rusesc cu motor de Saviem. Tel. 
616705.(T)

Mobilier și interioare (47)
• dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 4 
fotolii, 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă bucătărie, preț convenabil. Tel. 
0723/851439. (T)

• vând urgent mobilă bucătărie, albă, 
mască chiuvetă, lemn masiv, servantă 
mahon, birou, mobilă hol, bibliotecă co
pii, lustră, mochetă. Tel. 218084, 0722/ 
586808, 0724/643045. (T)

Calculatoare și accesorii

• vând laptop Toshiba Satelllt A 100 
Pentium Dual Core 1024 RAM, 120 Hard 
Disc, 256 MB Grafic, DVD RW DL, nou, preț 
negociabil. Tel. 0254/229671. (20/12.03)

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. a)

Materiale de construcții (53)

• vând distanțieri pentru fier-beton. Tel. 
0723/227569.(T)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând cărți tematică sportivă, diferiți autori 
renumiti, preț avantajos. Tel. 0723/920314. (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)

Consiliul de administrație al Cooperativei de Credit DECEBAL Deva convoacă Adunarea 
generală a membrilor cooperatori. In data de 14.04.2007. ora 16. la sediul situat 
Deva, Str.22 Decembrie, bl.9. parter, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raportul de gestiune al consiliului privind activitatea DESFĂȘURATA 1N ANUL 2006.
2. Raportul auditorului financiar - privind constatările și concluziile rezultate din 
exercitarea mandatului în 2006, din verificarea bilanțului contabil și a contului de profit 
și pierderi.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a repartizării profitului și a dobânzii anuale acordate 
pentru fondul social al membrilor cooperatori, pentru anul 2006.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 
2007.
5. Schimbarea denumirii cooperativei de credit în „Bancă cooperatista Decebal Deva*.
6. Modificarea obiectului de activitate conform prevederilor OUG nr.99/2006, privind 
instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
7. Eliberarea din funcție a administratorilor: Bota Ecaterina, lancu Daniela Carmen, 
Panaltescu Andreea Carmen și Bureana Verginica.
8. Aprobarea unui consiliu de administrație format din 5 membri șl a remunerației aces
tora. j
9. Completarea consiliului de administrație prin alegerea în calitate de adniălidlur 
pentru un mandat de 3 ani, a d-nei Pancotan Mariana, a d-lui Rascolean fee și a d-lui ’ 
Stegarescu Ion.
10. Prelungirea contractului cu auditorul financiar „SC Romaudit S.R.L Crakwa.
11. Aprobarea d-nei Laszlo Maria ca auditor intern al cooperativei de credit
12. Aprobarea Actului constitutiv al cooperativei de credit modificat în conformitate cu 
prevederile OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitaMu, ale 
Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările dterioare 
și ale acrului constitutiv-cadru elaborat de Creditcoop Casa Centrală.

13. Delegarea către Consiliul de administrație a atribuțiilor: schimbarea obiectului de 
activitate; înființarea de sedii secundare: agenții, puncte de lucru, desemnarea 
reprezentanților în adunarea generală a CREDITCOOP.
14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.
Proiectul Actul constitutiv se află la dispoziția membrilor cooperatori la sediul unității, 
în cazul unei prezențe nestatutare, Adunarea generală este convocată pențru data de 
15.04.2007, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de administrație:
Padurean Leiana 

04424)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 24 de oi, o capră și un asin. Tel. 616705 
după ora 20. (T)

• vând porumb pentru floricele, capacitatea 
de expandare 99%, preț 3 lei/kg. Tel. 
0745/096675.(T)
• vând stupi, preț negociabil, Bretea Mureșană, 
nr. 267. Relații latei. 0743/327014,0742/312089. 
(5/12.03) CD

Altele (61)
• cumpăr lăzi și paleți din plastic, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)

• cunpir mașini de cusut Singer, Kaisei, 
Naumann; ofer 25 - 50.000 euro. Tel. 
0730/965835. (18/12.03)

• vând Ieftin planșetă germană marca 
Kuhlmann 1000/1500 mm. Tel. 0740/950868. (T)
• vând, In Deva, mașină pentru produs sifon 
prin pulverizare, de mare capacitate (indus
trială) cu bazin inox, preț 350 euro negociabil. 
Tel. 0745/096675. (T)
• vând navete din plastic 1/12 cu sticle de 1 litru 
pentru apă minerală, navete de 1/20 și 1/24 cu 
sticle de 0,5 I, euro, preț 3,5 lei/naveți Tel. 
0745/096675. (T)

Pierderi (62)
• pMut atrabt profesional auto transport 
APCA 066519, pe numele Cojoc Constantă se 
declară nul. (6/12.03)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Nojogan Alina Ioana. Se declară nul. (15/1203)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Stănculesc Florin Petru. Se declară nul. (4/1203)

• pierdut carnet șomaj pe numele Gherasim 
Constantin, nr. 500775. Se declară nul. (7/1203)

Solicitări servicii (71)
• caut femele curată, sănătoasă, 45 ■ 55 de F 

fără obligații, pentru îngrijirea unui copil dc 9 
luni, în Deva, permanent Ofer cameră separată, 
masă, remunerație negociabilă Tel. 0723/333498, 
0723/980535,0254/221035. (9/26.02)

Prestări servicii (72)
• efectuez lucrări in domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc., sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)
• efectuez masaj reflexoterapeutlc pentru 
pareze, coxartroză, circulație sanguină insom
nii, nevralgii, digestie, tiroida, rinichi, spondiloză 
stres. Tel. 0722/262712.

• abontaM, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania -110 euro,

Tel. 0740/218237,0726/500804, (J765/455835. 
(17/12.03)

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 _____________________  __ J _____

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

A
.•.'»***•*  |

• TÂMPLĂRIE PVC țl ALUMINIU PROFILA REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTKAU ■ RMLOUM
• 10%REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553
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lânăt absolvent de liceu cu aptitudini tehnice pentru a-jcriifea in meseria de

TEHNICIAN SERVICE
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CERINȚE: §
Studiile tehnice și domiciliul în DEVA constituie avantaje.

SE OFERĂ:
Posibilitatea de a lucra îmr-o echipă tânără, intr-iiii mediu modern, pro! -nai și în 

plină dezvoltare;
IWietdcbenelkiimoțivantși iii acord cu pcrlbriiarileic realiane.

Idisi!«e cr« iiicepliwsc ceiintde de mai sus si doresc <..■ -. Arici cane 
scos ța concurs -ur: rotile' să niniiiiî panii cd lârziu îr, llliri.'-i" ( V.,; c.. i, 
intenție fa care « scmcafaiKK postul solicitat (prin poștă, fa s:wc-ma;l i tr

Deva. Str. 22 Decembrie nr. 37. telefon; 0254.222.999, ra
Pe-soa-t = _-e - Victor Rafaila- mobil: 07261

.*xr  rafaila@quasar.ro

http://www.Bcromif.ro
mailto:rafaila@quasar.ro
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parte a anei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:Abilități de comunicare;•• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;

• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

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

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro
(83179)

• firmă de transport efectuează transport 
persoane și colete la destinație în/din Spania, 
Portugalia, Italia, cu microbuz Mercedes Vito, 
nou; plecare din Brad in fiecare joi. Tel. 
0740/302283. (78296)
• 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)

• angajez bărbat pentru activități deratizare, de 
preferință cu experiență și carnet cat. B, vârsta 
minimă 50 de ani; program lejer, salariu atractiv. 
Tel. 0740/222479. (10/12.03)
• Caritas QMAS angajează asistent medical lâ 
domiciliu, pe perioadă nedeterminată. CV la 
sediul din str. Bartok Bela, nr. 12, Deva Relații la 
tel. 0742/403924. (9/12.03)

• director comercial, Orăștie, 1 post, data limită 
28.03., tel. 213244, intre orele 9-16

• director societate comercială. Deva 1 post, 
data limită 14.03.07, tel. 213244, între orele 9-16

• tfispecer, Brad, 1 post data limită 15.032007, 
tel. 213244, între orele 9-16.
•rUgher (exchsv restaurator), Călan, 2 posturi, 
data limită 31.07, tel. 213244, intre orele 9-16

• ddgher (exclusiv restaurator), Deva, 2 posturi, 
data limită 30.03, tel. 213244, între orele 9-16

• diăgher (excksiv restaurator). Deva 2 posturi, 
data limită 30.03., tel. 213244, între orele 9-16

EUROPROD SERVICES - Deva
Solicită: oferte contabilitate autorizată pentru 

întreprindere dom. producție

Angajează:
1. Administrativ - Contabilitate (timp integral/parțial): contabilitate 

primară (generală), gestiunea activității sistemului, resurse umane, 
logistică.
Profil: studii economice (superioare) sau mecanică generală cu min. 2 
ani experiență contabilitate și gestionare activ, industriale, bună 
cunoaștere Office, franceză.

1. Tehnic - Comercial (timp integral/parțial) prospectare piață/dienți. 
Profil: inginer cu experiență în domeniul prelucrări mecanice și dome
niul comercial, engleză/franceză, Office, auto B

1. Mecanic deservire mașini-unefte, (timp integral), domidliul în Deva. 
Oferte și CV la fax 232760. Informații la tel. 232260, 0722/533177.

(84576)

PRIMĂRIA BRETEA ROMÂNĂ organizează, pe data de 16 aprilie 
2007, ora 11, concurs pentru ocuparea unui post de

REFERENT
dasa III, grad profesional Superior, treapta de salarizare 3

- pe probleme de RESURSE UMANE.
CONDfJH:

Candidații trebuie să prezinte diplome de absolvire: liceu, curs de 
contabilitate de minim 6 luni, curs de operator tehnică de calcul și curs de 
perfecționare: „Referent resurse umane".

Candidații trebuie să știe să lucreze pe calculator (cunoștințe: WINDOWS. 
WORD. EXCEL. INTERNET).

Dosarele de înscriere se depun până la data de 09 aprilie 2007, ora 14, 
la Secretariatul Primăriei.

Relații suplimentare la telefoanele: 0254/733.352:0254/733 356.

(84553)

PENTRU TINE

AGENȚIA IMOBILIARĂ 
MIMASON 

vă așteaptă în Deva pe Aleea 
Sakâmflor, bl. 31, parter 

(lângă Lk. Auto) 
Tel. 230324, 206003

(72308)

A

U

T

• dulgher (exclusiv restaurator), Deva 2 posturi, 
data limită 30.03., tel. 213244, între orele 9-16.

• dulgher (excksiv restaurator), Deva 20 posturi, 
data limită 19.03, tel. 213244 intre orele 9-16

• dulgher (exclusiv restaurator), Hațeg, 2 posturi, 
data limită 01.04, tel. 213244, între orele 9-16.

• dulgher (exclusiv restaurator). Hunedoara 1 
post, data limită 31.03, tel. 213244, între orele 9-16

• tMgher (exclusiv restaurator), Hunedoara 1 
post, data limită 31.03, tel. 213244, între orele 9-16

• ddgher (excksiv restaurator), Simeria 2 posturi, 
data limită 30,03, tel. 213244 între orele 9-16

• dulgher-restaurator, Deva, 7 posturi, data 
limită 10.03, tel. 213244, între orele 9-16.

• electrician auto, Brad, 5 posturi, data limită 
31.03, tel. 213244, între orele 9-16.

• electrician auto, Orăștie, 1 post, data limită 
06.04, tel. 213244, între orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații, Călan, 1 
post, data limită 20.03, tel. 213244 intre orele 9-16

• electrician de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 31113, tel 213244, intre orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații. Hune
doara, 2 posturi, data limită 14.03, tel- 213244, 
între orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 25 posturi, data iimîtă 31.03, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații. Hune
doara, 4 posturi, data' limită 10.04, tel. 213244, 

între orele 9-16

• electrician de întreținere și reparații. 
Petroșani, 10 posturi, data limită 15.03, tel. 
213244, între orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 02.05, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• electrician de mină, Hunedoara. 1 post, data 
limită 10.04, tel. 213244, între orele 9-16

• electrician echipamente electrice și ener
getice, Lupeni, 1 post, data limită 15.03, tel. 
213244, între orele 9-16
• electrician exploatare rețele electrice, Lupeni, 1 
post, data limită 15.03, tel. 213244 între orele 9-16
• electrician In construcții, Deva, 2 posturi, data 
limită 14.03,tel. 213244, între orele 9-16.
• electromecanic auto, Orăștie, 1 post, data 
limită 06.04, tel. 213244, între orele 9-16
• electromecanic reparator obiecte de uz 
caznic, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03, tel. 
213244, între orele 9-16
• excavatorist pt. excavatoare cu rotor de mare 
capac, Lupeni, 4 posturi, data limită 10.03, tel. 
213244, între orele 9-16
• excavatoriit pt excavatoare cu rotor de mare 
capac, Orăștie, 3 posturi, data limită 30.03, tel. 
213244, între orele 9-16
• faianțar, Deva, 20 posturi, data limită 19.03, tel.
213244, intre orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03,

I tel. 213244, între orele 9-16.

• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03.
Tel. 213244, orele 9 -16.
• faianțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 22.03, 
perioaaă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• faianțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită

l 31.12, tel. 213244, între orele 9-16.
• fasonata produse ceramice, Hunedoara, 1

I post, data limită 15.03, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• femele de serviciu, Orăștie, 1 post, data limită

, 30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• fierar-betonlst Hațeg, 2 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16
■ Firmă distribuție angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Deva și Hunedoara Tel. 
021/3183733, fax 021/3125984; e-mail: 
info@distrifarm.ro. (84345)
• fochist pentru cazane de abur și de apă 

, fierbinte, Hunedoara 1 post, data limită 15.03, 
| perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• fochist pentru cazane de abur și de apă
I fierbinte, Lupeni, 1 post, data limită 31.03. Tel.
| 213244, orele 9-16

• frizer, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele’9-16.

• fumallst, Călan, 13 posturi, data limită 31.03.
. Tel. 213244, orele 9-16.

• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni. Brad, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit Lupeni, 1 post, data limită 
20.03. Tel. 213244, orele 9-16
• gestionar depozit Lupeni, 1 post data limită 
20.03. Tel. 213244, orele 9-16
• inginer căi ferate, drumuri și poduri, Hune
doara. 3 posturi, data limită 22.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• inginer constmcțfi civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• Inginer construcți civile, industriale și agri- i 
cole, Deva, 1 post, data limită 20.03. Tel. 213244, 
orele 9 -16
• inginer construcții civile, industriale și agri- , 
cole, Deva, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Lupeni, 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Orăștie, 1 post data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Simeria, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer constructor instalații. Orăștie, 1 post, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer electronist, transporturi, telecomu
nicații, Orăștie, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• inginer Instalații pentru construcții, Orăștie, 1 
post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ingii mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer minier, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer producție, Petroșani, 2 posturi, data 
limita 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• inspector de specialitate administrația I 
publică, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. | 

213244, orele 9-16.
• inspector de specialitate asigurări, Petroșani, 5 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16

• inspector protecția muncii, Hunedoara. 1 post, 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă, canal, Simeria, 1 post, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■-16.
• instalator centrale termice, Orăștie, 1 post, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator htaUzr- centrală și de gaze, Lupeni,
1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator încălzire centrală și de gaze, 
Petroșani, 10 posturi, data limita 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.03.,. 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• Internațional Job Expert, agenție acreditată 
angajeaza asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 - 2000 euro. Detalii ia 0257/281818, 
0747/771729, 0724/497851, www.expertjob.ro, 
intemational@expertjob.ro.(83139)
• knbuteiator Ikddesub presiune, Hunedoara, 1 
post, data limită 20.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Incărcăta-descărcăta. Călan, 4 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16

ANEVAR - C-T, HUNEDOARA
Invită toți membrii titulari să participe la Adunarea Generală a Centrului, 

care va avea loc în data de 16.03.2007, ora 16.00, în sala festivă a Liceului 
Pedagogic din Deva.

1. Raportul de activitate al președintelui Centrului

2. Proiect pentru bugetul previzionat pe anul 2007

3. Cuvântul delegatului ckn partea Consrkiiui Director
4. Propuneri de modificare a Statutidu
5. Diverse

in cazul când nu se reakzează prezența statutară, se convoacă a doua 
adunare ii aceeași dată, gj 1 oră mai târziu

suu

• Incărcăta-descărc r. Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• hgrftor dădri, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244. orele 9-16
• Ingnpta Itfiri, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• hcpftordăcirt Lupeni, 2 posturi, data limită 5.04., 
perioadă determinată Tei. 213244, orele9 -16.
• îngrijitor clădiri. Orăștie, 10 posturi, data limită
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Îngrijitor clădiri. Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic. Brad, 1 post, oata limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Brad, 8 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• lăcătiț mecanic de întreținere și reparații univer
sale, Hunedoara, 3 posturi, data limită 20.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lăcătuș mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită 
30.03, Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 23 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 14.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 4 posturi, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanică fină, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș-montata, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 221)3. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lăcătuș-montata, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30,03., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 • 16,
• lăcătuș-montata, Simeria, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcultor lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, persoane cu 
handicap, data limită 15 04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător In ateliere de modele, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• macaragiu, Călan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03, Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• maniputait mărtrat, Deva, 2 posturi, data 
limită 19.03. Tel. 213244 orele 9-16
• manlpulant mărtai Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
■ manlpiăant mărfuri, Hunedoara. 1 post data 
limită 1603. Tel. 213244, orele 9 -16
• mi mărfuri, Hunedoara, 2 posturi,
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9-16
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Petroșani, 15 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• manlpulant mărfuri, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16
• -jșinlst pod rulant, Deva, 2 posturi, data 
limită 22.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• mecanic auto, Brad, 5 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 2 posturi, data limită 
6.04, Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Petroșani, 1 post, data limită 
15.03. Tel. 213244, orele 9-16
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Petroșani, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara, 
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• medic stomatolog, Petrila, 1 post, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16
• modeier lemn, Brad, 2 posturi, data limită 15.03, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• montata accesori pentru calapoade, Petrila, 8 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o montata accesorii pentru calapoade,
Petroșani, 9 posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o montata pereți și plafoane din gips-carto,n 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montata pereți și plafoane din gips-carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.

• montata, reglor, depanator aparataj electric, 
Deva, 3 posturi, data limită 21.03. Tel. 213244, 
orele 9-16

• montata, reglor, depanator aparataj electric, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.03., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montata, reglor, testor aparate de telecomu
nicații, Brad, 1 post, data limită 15.03. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• montata rsambluri, Deva, 2 posturi, data 
limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• montata subansambluri, Hunedoara, 4 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montata subansambluri, Hunedoara, 82 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor constructor șenal navigabil, lucrări 
hidrotehncie, Călan, 15 posturi, data limită 15.03. 
Tel. 213244, orele 9-16

Decese (75)

Omagiu sincer pentru cel care a fost
profesor IOVLEV EUGEN înmormântarea are loc astăzi 13 martie, ora 13, in Cimitirul ortodox Simeria.Familia dr. Gavriș Nistor și Elena

(21/12.03)

Cu recunoștință, familia celui dispărut
MARCEL C. JURCAexprimă mulțumiri tuturor acelor care au fost aproape în încercarea cea grea.

• muncitor In activitatea de gospodărire a 
spânului, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• muncitor necallficat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244. 
orele 9-16
• muncitor necallficat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncftor nocallflcat în industria confecțiilor, 

I Petrila, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
' orele 9-16.

• muncita necaMIcat in mine și cariere. Deva, 1 
| post, data limită 26,03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor nocallflcat în mine și cariere, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9 • 16,
• muncitor nocallflcat în mine și cariere, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor nocallflcat in silvicultură. Brad, 4 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat în silvicultură, Brad, 7 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat în silvicultură, Hațeg, 4 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncitor necallficat în silvicultură, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16
• muncitor necaMIcat la ambalarea produselor 
solide si semisolide, Deva, 9 posturi, data limită 
2403. Tel. 213244, orele 9-16

• mu nr necaMIcat la ambalarea produselor 
solide și semisolide. Hunedoara. 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• nimdtor necaMIcat la ambalarea produselor

i solide și semisolide, Lupeni, 1 post, data limită 
20.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e muncitor McalHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 23 posturi, data limită

l 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
| • muncitor necaMIcat ia asamblarea, montarea 

pieselor. Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncitor necaMIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 2 posturi, data limită 604. Tel.

I 213244, orele 9-16
1 • muncitor necallficat la asamblarea, montarea 

pieselor, Petroșani, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 7 posturi, data

I limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncftor necallficat la demolări clădiri, 
| zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data
1 limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara. 15 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 22.03., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16
• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncftor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștie, 8 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• muncftor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 1 post, data

1 limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncftor necalificat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tei. 213244, orele 9 ■ 16.
• mutotor d la întreținere drumuri, șosele, 
poduri, baraje, Brad, 2 posturi, data limită 1503, perioadă 
determinată.TeL213244,orete 9 -16

• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20,07. Tel. 213244, orele 9-16
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 4 posturi, 
data limită 15.03., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necalificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Simeria, 3 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncftor plantații și amenajare zonă verde, 
Deva, 24 posturi, data limită 13.03. Tel, 213244, 
orele 9-16
• operator calculator electronic și rețele, Deva, 6 
posturi, data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 3163. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• operata cnute rețea apă Brad. 3 posturi, 
data limită 3L03. Tel. 213244, orele 9 -16

• epvtoar otaecți industriale. îmbrăcăminte 
țesături. tnaxaje. Brad. 44 posturi, data limită 
31X3. Te*.  TXltA. orete 9 -16

• operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 7 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• operatoria mașlni-unelte cu comandă numerică 
Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16
• operator mașini de fragmentare. Hunedoara, 2 
posturi, data limită 2803. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• operata mașlni-unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operata prelucrare mase plastice, Petroșani, 
1 post, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• operator programare Lupeni, 1 post, data 
limită 5.04., perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• parchetar-llnollst, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser, Orăștie 1 post, data limită 7.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
e patiser, Orăștie, 1 post, data limită 7.04. Tel.
213244, orele 9-16
• patiser, Vulcan, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• pompier specialist Deva, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătita piese încălțăminte, Brad. 5 posturi, 
data limită 31.03., perioadă determinată Tel. 
213244 orele 9-16.
• pregătita piese încălțăminte, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9-16

• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• primftor-dlstribuitor materiale și scule. Hune
doara, 1 post, data limită 20.03., perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• programata de sistem informatic. Deva, 1 
post, data limită 31.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• programator, Deva, 1 post, data limita 604 Tel. 
213244, orele 9-16
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 9 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• referent de specialitate geolog, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16
• reprezentant comercial. Deva, 1 post, data 
limită 19.03. Tel. 213244 orele 9 • 16
• revizor contabi, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244 orele 9-16
• săpător mama! Brad, 1 post, data limită 15.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• secretar administrativ, Deva, 1 post, data 
limită 25.03. limba engleză franceză germană 
Tel. 213244 orele 9-16
• secretar administrativ, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• secretară școală Brad, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• Societate comercială de pază angajează 
agent pentru pază Tel. 0724/680636, 
0723/525399. (16/12.03)
• sortata produse. Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 2803, Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sortata produse, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16

• sortator produse, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• spălător vehicule, Brad, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Călan, 1 post, 
data limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 -16

• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 27.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 3 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc elȘBrîc, Deva, 4 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244 orele 9-16

• sudor manual cu arc electric. Hunedoara, 5 
posturi, data limită 31.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9116.

• sudor manual cu arc flacără de gaze, Brad, 1 
post, data limită 15.03., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc flacără de gaze, Căi an, 2 
posturi, data limită31.03. Tel. 213244, orele9-16

• șef departament, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șef formație intervenție, salvare și pnm ajutor.
Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• șef oficiu, serviciu, secție, redacție și asimilat. 
Hunedoara, 1 post data limită 3004. cenoacâ 
determinată Tel 2132*4.  orele 9 -16
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• Produs nou: epicatechinâ. Beneficiile unui compus din boabe de cacao sunt atât de mari, încât acesta poate rivaliza cu penicilina și anestezicele, este concluzia unui studiu realizat de o echipă de cercetători americani și publicat în revista Chemistry & Industry.
„Charles, Prințul băgăcios"

Londra (MF) - Prințul Charles, primul în ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, a lansat un atac fără precedent la adresa postului de televiziune britanic Channel 4 care va difuza un documentar în care se sugerează că „nu este potrivit să devină rege”. în sprijinul prințului vin consilierii acestuia care accentuează asupra faptului că acesta își va îndeplini rolul de rege într-o manieră diferită față de modul în care acționează în prezent. Consilierii de imagine ai lui Charles au publicat un dosar detaliat în care contrazic toate sugestiile care se fac în timpul documentarului „Charles - The Meddling Prince” („Charles - Prințul băgăcios”). Realizatorii documentarului spun că prințul se amestecă în secret în treburile politice și că face „abuz” de putere.
„Borat", în top

Londra (MF) - Parodia „Borat! - învățături din America pentru ca toată nația Kazahstanului să profite” ocupă primul loc în topul filmelor comandate de cinefilii ka- zahi de pe site-ul Ama- zon.co.uk. Parodia, distribuită de 20th Century Fox, compania deținută de News Corp., a avut încasări de 248 de milioane de dolari în lumea întreagă.
Serie specială 
de timbre

Paris (MF) - O serie specială de zece timbre cu portretele protagoniștilor din seria „Harry Potter” - Ron Weasley, Harry Potter și Hermi- one Granger - va fi pusă ’ în circulație grație unui proiect comun al Poștei Franceze și al companiei de producție Warner Bros. Consumer Prod- ucts. Colecția, care costă 6,18 euro, a fost prezentată în premieră la Festivalul Poștei Franceze care a debutat la sfârșitul săptămânii trecute.

Snoop Dogg
(Foto: FAN)

Arestat
Stockholm (MF) - 
Cântărețul de rap 
Snoop Dogg (35 
ani) a fost arestat 
de poliția suedeză la 
Stockholm, fiind 
suspectat de con
sum de droguri. 
Cântărețul, care se 
afla într-o mașină, 
în Stockholm, după 
un concert în care a 
cântat alături de P. 
Diddy, a fost elibe
rat după ce a petre
cut patru ore în 
arestul poliției. Un 
purtător de cuvânt 
din partea poliției a 
indicat că „era evi
dent că Snoop 
Dogg consumase 
droguri". După 
primirea rezultatelor 
testului toxicologic, 
poliția va decide 
dacă artistul va fi 
sau nu pus sub • 
acuzație.

ACTIVITATEA

Rană deschisă" în Atlantic

învață la scoală basme cu gay

Când plăcile tectonice se intlg părtează, 
magma țâșnește șrsesdWifitS, formând 
noi porțiuni de scoarță.

Cercetătorii spera sâ 
descifreze misterul crustei care 
lipsește de pe fundul Atlanticului

Manta
5oun:«*s:NOC$ 8GS
... GRAPHJC NFWS

Carote: Conțin dovezi despre

' dinamica mantalei terestre--------- 1
„Pata" din Atlantic:
Scoarța nu s-a format, mantaua este 
în contact direct cu apa oceanului

Crustă
.' 4-

Nava de cercetare 
•4 RRS James Cook

M I

Marele Rift Atlantic: s
Plăcile tectonice continenta
le Eurasiatlcă și Americana 

se indepărtrează, iar intre 
ele rămâne o fisura, 
jâșa-nurnrltil rift vulcanic 

, TOBI Un sonar lateral, 
■ aflat la mare adâncime, 

va cartografia fundul 
oceanului a__ y

Elena este născută în zodia Vărsător, îi plac muzica, dansul și distracțiile cu prietenii.
(Foto: T.Manu) Fata zilei o găsiți și pe 

www.huon.ro

Un grup de oameni de știință a pornit într-o misiune 
de studiere unei „pete" uriașe de pe fundul 
Oceanului Atlantic, o porțiune uriașă în care 
scoarța terestră pur și simplu lipsește. Această 
zonă misterioasă sfidează teoriilegeofizice 
existente și oferă ocazia de a arunca o 
privire către „mă- 
runtaiele"planetei, "f -
„Pata” din Atlantic £1 *1 •

Adâncime: 3 kilometri 
sub m.piafat.i occ-a- **■■■■ 
nulul \
Suprafață: . -------- iMMME I

Mii de 4
kîlonwîri £ fF \

patrațî ^0

4.000 de metri, situată la aproximativ 2.000 de mile nautice sud-vest de Insulele Canare, la 3.000 de metri adâncime, mantaua Pământului este expusă direct, fără a forma scoarța, cum se întâmplă în mod obișnuit. Expediția va dura șase săptămâni.

ff
Londra - O expediție științifică britanică a plecat pe 9 martie, la bordul navei „RRS James Cook”, pentru a investiga o anomalie geologică submarină, o „rană deschisă” de dimensiuni uriașe a scoarței terestre. într-o regiune cu diametrul de aproximativ 3.000-

Călătorie spre centrul Pamatului

■ Poveștile cu gay au 
fost introduse în progra
ma a 14 școli din Marea 
Britanie.

Londra (MF) - O serie de povești cu personaje gay au fost introduse în programa pentru ciclul primar în mai multe școli din Marea Britanie, inițiativă criticată îndelung de organizațiile religioase creștine și musulmane britanice, scrie The Sun.Proiectul sprijinit de sindicatele profesorilor din Marea Britanie a costat 600.000 de lire sterline și este finanțat din bani publici. Inițiatorii proiectului „No Outsiders”, universitățile Sunderland și Exeter și Institutul pentru Educație,
Câștigător „Araki Fabulous Willy”, așa se numește un terrier tibetan care a câștigat premiul pentru „cel mai bun show” la expoziția canină Crufts 2007, de la Birmingham. (Foto: epa)

Fug din calea flăcărilor
Los Angeles (MF) - Circa 700 de locuitori din statul american California au fost evacuați după ce un incendiu de proporții s-a extins în grădinile lor, favorizat de rafalele de vânt. Pompierii au declarat că două locuințe au fost distruse și o suprafață de ciBca 4.000.000 metri pătrați de teren a fost mistuită de flăcări, iar incendiul amenința și Cartierul Dealurile Anaheim, din Orange County, situat la circa 56 de kilometri sud- vest de Los Angeles. California de Sud a fost vidată de o avertizare de incendiu, odată cu creșterea temperaturilor până la 32 de grade Celsius. după una dintre cele mai secetoase ierni. Mai multe adăposturi de urgență au fost amenajate in școli și alte centre.

Maimuță păianjen (Foto: fan)

Copiii află că prinții nu se îndrăgostesc doar de prințese (Foto epa)doresc ca homosexualitatea să fie privită ca un lucru normal de la o vârstă fragedă. Seria include o poveste despre un
Milioane de maimuțe mâncate

Londra (MF) - Milioane de primate sunt omorâte anual pentru mâncare, fapt ce a dus la dispariția a zeci de specii, avertizează două organizații care luptă pentru protecția mediului. Reprezentanții Care for Wild Internațional și cei ai organizației germane Pro Wildlife spun că cea mai gravă situație în acest sens se înregistrează în America Latină. Doar populațiile rurale 

prinț care respinge dragostea a trei prințese frumoase înainte de a se îndrăgosti de un bărbat, o altă poveste despre o 
din zona Amazonului Brazilian consumă până la 5,4 milioane de maimuțe pe an, iar cifrele valabile pentru America de Sud și Centrală sunt și mai ridicate. Speciile mai mari precum maimuțele lânoase, păianjen sau capucin au dispărut deja din multe regiuni. Problema s-a înrăutățit pentru că metodele de vânătoare tradiționale au fost înlocuite de arme modeme. 

fetiță spațială care are două mame și una despre un pui de pinguin care are doi tați. Cărțile au fost introduse pentru început în 14 școli, iar dacă programul va avea succes, va fi extins. Grupurile religioase creștine au calificat inițiativa drept „imorală și păcătoasă” și au spus chiar că este o formă de abuzare a copiilor. Criticii spun că inițiativa încalcă legea care interzice propaganda gay în școli. Grupurile musulmane spun că poveștile „nu corespund învățăturilor islamice”. De cealaltă parte, susținătorii acestui proiect spun că homosexualitatea este un lucru normal care există în societate și că această inițiativă va ajuta la eliminarea atitudinilor homo- fobe în rândul copiilor.

Bikeri La Jakarta s-au adunat la paradă bikeri pe Harley-David- son. Sunt peste 6,5 milioane de vehicule înregistrate în Jakarta, din care aproape 51% sunt motociclete. <Foto: epa>
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