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Femeile trăiesc mai mult
Șoferie

Deva (I.J.) - Un tânăr din Deva a reușit să lucreze până acum cel mai mult în meseria sa:*bria. A lucrat pe mai .A-cflte tipuri de mijloace de transport, dar, spune Daniel Danciu, cel mai mult i-a plăcut pe TIR. 
/p.6

Anotimpul 
semințelor

Deva (H.A.) - Grădinarii pot cumpăra din piață de la semințe de i/țime și până la plante exotice. Comercianții oferă atât semințe de producție autohtonă cât și din cele aduse din import. în piețe se mai găsesc puieți de pomi și stoloni de căpșuni, /p.3

Plicuri cu semințe

Căzut de 
pe acoperiș Lupeni (M.T.) - Un bărbat de 66 de an și-a pierdut viața după ce a căzut de pe acoperișul biocutu în care locuia. Ștefan B., din Lupeni, a fost transportat la Serviciul de Urgență al Spitalului din localitate. în urma investigațiilor, medicii au stabilit că prezenta politraumatism prin cădere de la hălțme, ulterior intrând h stop carrfcwesprator IresuSdtaW. .Polițiștii din Lupeni au stabilit că victima, 'n tmp ce încerca să ricfce nște lemne pe acoperișul blocului în care locuia, s-a dezechilibrat și a căzut de la etajul patru. în cauză nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei infracțiuni", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.

Barbu, patru case
Deva (T.S.) - Potrivit declarațiilor de avere, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, hunedoreanul Gheorghe Barbu,deține două case și două apartamente evaluate la aproximativ 2,5 miliarde de lei vechi. Nici în privința banilor în cont ministrul nu stă rău. într-un clasament al politicienilor aflați la guvernare, acesta ocupă un onorabil loc șase, /p.3 

■ După locul II național 
ca sărăcie urbană, nici la 
sănătate nu stăm pe 
roze.

Deva (I.J.) - în anul 2006, unu din patru hunedoreni a ajuns în spital. Practic, 109.500 de persoane din cele 480.000

Salarii pentru minerii din Vale
■ Ministrul economiei 
s-a aflat în Valea Jiului 
pentru a doua oară, în 
acest an.

Petroșani (M.S.) - Minerii din Valea Jiului vor beneficia, începând cu această lună, de o creștere a salariilor de 14,5%, cea mai mare din ultimii ani, a declarat, ieri, la Petroșani, ministrul Econo

cât are județul au fost internate în spital cu diferite afecțiuni. Cheltuielile cu sănătatea hunedorenilor s-au ridicat, în 2006, la peste 130 de milioane de lei, o sumă importantă fiind cheltuită pentru recuperarea bolnavilor de TBC: peste 8,4 milioane lei. GJAS a cheltuit pentru tratarea bol

miei și Comerțului, Varujan Vosganian. „Este o creștere cinstită, care pornește de pe acum și nu a fost condiționată de limitarea unor drepturi ale minerilor”, a spus ministrul Vosganian, care a menționat că în următorii ani se prevede disponibilizarea a 1.000 de angajați ai Companiei Naționale a Huilei (CNH) Petroșani, în condițiile în care producția de huilă va 

navilor, numai pentru cazurile internate, peste 117 milioane de lei. „Situația este cu ceva mai bună decât în anul precedent. Cazurile grave, de boli infecțioase se păstrează în același trend. Cazurile de îmbolnăviri sunt în scădere față de anii pr.ecedenți. Am trecut pe programul nou de 

rămâne la trei milioane de tone, cât este acum. Pe de altă parte, o creștere anuală a producției de cărbune cu 500.000 de tone va fi de natură să stopeze disponibilizările de personal de la CNH Petroșani.Vosganian a adăugat că în această perioadă se lucrează la o strategie energetică națională care prevede, între altele, restructurarea CNH Petroșani. 

sănătate când în spital ajung doar cazurile care au cu adevărat nevoie de internare”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. Durata medie de viață pentru hunedoreni a crescut cu un an. Astfel, la bărbați media de viață este de 67,3 ani, iar la femei de 74,6 ani.

Alegeri
Petroșani (M.S.) - Opt candidați se vor confrunta duminică, la Petroșani, în alegerile pentru funcția de primar al municipiului. în pregătirea alegerilor au fost stabilite 25 de secții de votare și au fost tipărite 42.000 de buletine de vot. Costurile alegerilor se ridică la 22.000 de lei.

Dăm curent Moldovei
^Străinii pe bursă
'“inver.rr '■••fi sirjini au cti-nnăra:. ri - tai a ni.nt pe 

ousa româh^ascâde mitoi ? e^'v. dublufațâ&tcât 
au vândut

. ■ milioane earo ■ Termocentrala Deva a 
produs pentru E.ON 
Moldova energie de 
19,7 milioane de euro.

Deva (C.P.) - Distribuitorul de electricitate a încheiat, în decembrie 2006, un partene- riat cu Termocentrale Deva, potrivit căruia E.ON Moldova a importat o cantitate de 160.000 de tone de cărbune pe care a livrat-o producătorului de energie. Energia produsă, în cantitate de 315 GWh,

revine E.ON Moldova, care o livrează clienților captivi atât prin rețeaua proprie, cât și prin intermediul CEZ Electrica Oltenia. Programul se desfășoară până în luna iunie și a fost aprobat de Ministerul Economiei și ANRE. Prețul reglementat de către ANRE pentru producerea de electricitate la Termocentrala Deva este de 65 lei/MWh în regim nocturn și 212 lei/MWh în timpul zilei, a declarat, președintele Autorității, Nico- lae Opriș.

DC luni, câinii fără stăpân din municipiul Hunedoara vor fi sterilizați gratuit în cadrul unei campanii inițiate de fundația Vier Pfoten, în colaborare cu Primăria, /p.3
(Foto: CL)
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• Acord. Marile puteri au ajuns la un 
acord pe tema unui proiect de rezoluție 
care să prevadă aplicarea de noi sancțiuni 
împotriva Iranului, a anunțat ambasadorul 
rus la ONU, Vitali Ciurkin. Ambasadorul 
britanic la ONU, Emyr Jones Parry, a con
firmat existența unui acord.

„Nu avem o criză politică"

Dispuși să 
negociezeKandahar (MF) - Tali- banii s-au declarat ieri dispuși să prelungească ultimatumul privind soarta jurnalistului italian Daniele Mastrogiacomo, răpit în urmă cu 11 zile în sudul Afganistanului, pentru a acorda mai mult timp negocierilor. Molahul Dadullah, unul din liderii talibani-lor, a amenințat sâmbătă că-1 va ucide în șapte zile pe reporter, dacă Roma nu stabilește o dată pentru retragerea celor 2.000 de militari italieni din Afganistan.
Chirac în 
fața justițieiParis (MF) - Președintele francez Jacques Chirac va compărea în fața justiției după jumătatea lunii iunie, în cazul locurilor de muncă fictive de la fosta formațiune RPR, pe vremea când actualul președinte era primar al Parisului. Deocamdată calitatea procesuală a lui Chirac nu a fost- stabilită. Chirac își va încheia mandatul de președinte la 16 mai. începând din anii '90, numele său a fost citat în mod sistematic în cazuri judiciare, însă președintele a fost protejat de imunitatea prezidențială, valabilă încă o lună de la retragerea a ■■ sa din * funcție.

Fidel Castro
(Foto: EPA)

■ La Luxemburg, Băses- 
cu i-a asigurat pe oame
nii de afaceri că toate 
instituțiile funcționează.Luxemburg (MF) - Președintele Traian Băsescu și soția sa s-au întâlnit, joi, în prima zi a vizitei în Luxemburg, țț................................. ............................ ..

Categoric, disputele Interne nu 
sunt cel mai fericit lucru, impor

tant este că instituțiile 
fimcționează.

Traian BAsescu

Apt de 
un nou 
mandatLondra (MF) - Președintele Adunării Naționale din Cuba, Ri- cardo Alarcon, a declarat că șeful statului, Fidel Castra, se simte suficient de bine încât să își preia prerogativele și chiar să candideze pentru un nou mandat de președinte, la alegerile din 2008. Alarcon nu a precizat, însă, o dată precisă la care Fidel Castra își va prelua prerogativele. După intervenția chirurgicală pe care a suferit-o în luna iulie, liderul cubanez a transferat puterea fratelui sau, Râul. Starea de sănătate a lui Fidel Castra, aflat la putere din 1959, este considerată o problemă de securitate națională, motiv pentru care nu au fost făcute publice detalii despre rezultatul operației și y convalescența aces
tuia,

eu Marele Duce Henri și cu Marea Ducesă Maria Tereza. Ei au fost întâmpinați de Marele Duce și de Marea Ducesă în apartamentul prezidențial din Marele Palat Ducal.Ieri, președintele Traian Băsescu s-a întâlnit cu pri- mul-ministru al Luxemburgului Jean-Claude Juncker.După convorbirile pe care le-a avut cu Junker, Băsescu a declarat că disputele interne „nu sunt cel mai fericit lucru”, dar că România a trecut de perioada în care era liniștită și exista o singură voce.„Categoric, disputele inter

ne nu sunt cel mai fericit lucru, important este că instituțiile funcționează. Dispute e- xistă și în alte state europene. România a trecut de perioada în care era liniștită și exista o singură voce”, a răspuns șeful statului.
Probleme minorePreședintele le-a spus oamenilor de afaceri din Luxemburg că în România nu există o criză politică, pentru că instituțiile funcționează, dar a menționat că unul din obiectivele sale principale este să convingă Guvernul să modernizeze instituțiile și să descentralizeze procesul decizional.Băsescu a participat, ieri, la o întâlnire cu oameni de afaceri, care a avut loc la sediul Camerei de Comerț.„E bine să vă dau câteva informații despre situația politică din România. Toate instituțiile funcționează, Parlamentul, Președinția. Ceea ce înseamnă că nu avem o criză, dar avem o dispută extinsă despre care sperăm că nu va afecta instituțiile”, a spus Băsescu. El a declarat că este adevărat că Guvernul nu are

Traian Băsescu și premierul Luxemburgului, Jean-Claude Jund
(Foto: Eo majoritate în Parlament, dar a spus că speră că problema va fi rezolvată și că aceasta nu va afecta evoluția credibilității României.

Președintele a precizat economia românească nu n. este influențată de dispuț politice, așa cum se întâmj acum 10 ani.
Arestări șiBudapesta (MF) - Incidentele izbucnite joi seară, la Budapesta, după mitingul antiguvernamental organizat de o- poziție, s-au soldat cu rănirea a opt persoane, dintre care șapte polițiști, și arestarea a 56 de simpatizanți ai extremei dreapta, potrivit bilanțului poliției ungare.„Șapte polițiști au fost răniți, dintre care unul este în stare gravă. Un participant a fost, de asemenea, rănit”, a declarat șeful poliției naționale, Laszlo Bene.

răniți la BudapestaEl a precizat că autoritățile nu anticipează noi incidente în zilele următoare.Câteva sute de manifestanți violenți, dintre care unii erau mascați și scandau sloganuri naziste, au provocat pagube materiale de circa 70.000 de euro in cursul protestelor de joi seară, potrivit autorităților capitalei ungare.Poliția a intervenit cu tunuri de apă și gaze lacrimogene, iar în jurul orei locale 23.00 incidentele au luat sfârșit.

Serviciile de salubritate de la Budapesta au colectat aproximativ 200 de metri cubi de deșeuri de pe străzile capitalei, unde manifestanții au ridicat baricade din autoturisme răsturnate, bănci și cabine telefonice. Sute de pubele de gunoi au fost incendiate.Manifestațiile pașnice organizate îri luna octombrie 2006 de principalul partid de opoziție, Fidesz, au fost însoțite de incidente care au provocat rănirea a peste 300 de persoane.

ManifestațieBagdad (MF) - Peste 1.000 de persoane au manifestat, ieri, în cartierul șiit Sadr City din Bagdad pentru a protesta față de prezența trupelor americane și a unui post d|f poliție irakiano-amerf- can.Susținătorii liderului radical șiit Moqtada Sadr au ieșit pe străzi scandând sloganuri de genul „Jos Americii!”, „Jos Israelului!”, „Jos Satan!”. I

Exercițiu multinaționalParis (MF) - Aproximativ 4.200 de militari din 14 țări, inclusiv România, participă la un exercițiu militar menit să îi permită Franței să înființeze „un Stat-Major multinațional permanent de reacție rapidă”, conform normelor NATO.Execițiul multinațional „Citadel Challenge 07”, care se desfășoară în perioada 8-23 martie în taberele Mourmelon și Suippes din estul Franței, este condus de Statul-Major al „cartierului general al corpului de reacție rapidă Franța”, a declarat comandantul său, generalul Yves de Kermabon.„Este vorba despre un exercițiu major, deoarece certificarea NATO va sublinia dorința armatei terestre franceze de a rămâne în grupul de elită al forțelor europene și ale Alianței, la cel mai ridicat nivel de capacitate operațională”, a spus generalul.Exercițiul în desfășurare, care și-a fixat drept obiectiv demonstrarea „capacității operaționale totale” a corpului de reacție rapidă francez, constituie faza finală în cadrul eforturilor de obținere a certificării NATO.Odată certificat, Statul-Major va avea capacitatea de a coordona o forță multinațională de peste 50.000 de militari, fie sub egida. NATO, fie sub cea a UE sau în fruntea unei coaliții în cadrul cărei Franța va prelua rolul de conducere.La manevrele participă Franța, Germania, Austria, Belgia. Bulgaria, Spania, SUA, Grecia, Olanda, Italia, Polonia, România, Marea Britanie și Turcia.
Cotidian editat de SC Inform Media SRL 
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Atac la guvernator 0 mașină-capcană a explodat ieri intr-un cartier din Bagdad, deflagrația ucigând cel puțin opt persoane și rănind alte 25. Atacul a vizat coloana oficială a guvernatorului capitalei irakiene, Saber Al-Issawi. (Foto: epa)

Măsuri excesive de securitateBerlin (MF) - Riscul de a- tentate teroriste a crescut în Germania după difuzarea de către grupări islamiste a unor mesaje de amenințare dar nu există nici un motiv pentru sporirea măsurilor de securitate, a anunțat, ieri, poliția judiciară germană (BKA).„Nu există motive de panică, înregistrarea video nu justifică o dramatizare a nivelului de pericol în Germania”, a declarat directorul BKA, Joerg Ziecke.Potrivit lui, riscul terorist a crescut dar rămâne „abstract” iar nivelul său nu este comparabil cu cel din SUA, Israel sau Marea Britanie.O grupare islamistă, „Vocea Califatului”, a cerut Ger-

maniei și Austriei să î‘ retragă trupele din Afganis tan, în caz contrar amenir țând cu atacuri teroriste, pc trivit unei înregistrări difuze te, sâmbătă, pe un site isle mist.Mesajul ilustrează o schim bare în politica de recrutar și radicalizare a militanțilo islamiști, potrivit directorulu BKA. Dar acest „gest de ame nințare” nu identifică o țint; concretă, a apreciat Joerj Ziecke.Germania asigură în pre zent comandamentul forțeloi NATO în nordul Afganistanu lui, unde a mobilizat 2.949 dt militari în cadrul Forței In ternaționale de Asistență pen tru Securitate (ISAF).
Tiraspolul, pregătit se reia negocierileTiraspol (MF) - Tiraspolul este pregătit să reia negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean, în pofida amenințărilor și șantajului autorităților moldovene, a declarat Igor Smirnov, președintele regiunii separatiste a Republicii Moldova.Smirnov s-a întâlnit, joi, cu noul reprezentant special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman

Mizsei. Acesta a fost numit în funcție în martie și a vizitat regiunea transnistreană pentru a-I cunoaște pe Igor Smi- nov și a studia situația.Potrivit serviciului de presă al liderului separatist, a- cesta i-a spus diplomatului european că Transnistria a încercat mult timp să ajungă la o poziție comună cu Chiși- năul. „Republica Moldova a respins toate încercările noas-

tre și a emis cerințe inacceptabile. Până în prezent, Chiși- năul nu a putut face altceva decât să impună blocade împotriva regiunii transnistre- ne, să declanșaze războaie vamale, să recurgă la amenințări sau șantaj și să ignore a- cordurile semnate anterior”, a declarat Smirnov.Mizsei l-a asigurat pe Smirnov că mediatorii continuă să caute modalități de a relua

dialogul. Conform acestui^, părțile implicate în dosa^J transnistrean vor participa la discuțiile de la 20 martie, din Viena.Discuțiile pe tema conflictului transnistrean au fost întrerupte în luna februarie 2006, după ce Republica Moldova a refuzat să mai continue negocierile și a acuzat Tiraspolul de lipsă de flexibilitate.
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• Deces pe platforma siderurgică. Un 
bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit 
mort pe fosta platformă siderurgică a 
Călanului. Este vorba de Dorinei P., fără 
ocupație, care a murit în timp ce căuta 
fier vechi alături de un grup de alte per- 

tane fără ocupație. Nu sunt suspiciuni de 
mitere a vreunei fapte penale. (T.S.)

e permise suspendate. în urma acțiu
nilor și controalelor efectuate, ieri, de po
lițiști, au fost aplicate 172 amenzi la legea 
circulației, dintre care 36 la regimul de 
viteză. S-au ridicat în vederea suspendării 
11 permise de conducere, dintre care unu 
pentru consum de alcool, și s-au reținut 4 
certificate de înmatriculare. (T.S.)

Cereri de la cetățeni
Hunedoara (C.B.) - Centrul de informații și relații publice al Primăriei Municipiului Hunedoara a fost nevoit să facă față numeroaselor cereri și solicitări venite din partea cetățenilor. Astfel, la finele anului trecut s-a înregistrat un număr total de 41.739 solicitări (intrări), din -care 27.260 cereri de la persoane fizice (65,31%) și 14.479 de la persoane juridice (34,69%), se arată într- un comunicat emis deprimarul Nicolae Schiau. Alte 693 de sesizări s-au rezolvat în proporție de 87%, iar 271 de reclamații au fost rezolvate 100%.

Oficial, lui Barbu îi merge bine
■ Ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu se 
află în topul averilor 
politicienilor.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@inftjrmmedia.ro

Deva - în timp ce abia ține piept pensionarilor revoltați de calculul pensiilor, plim- bându-i cu vorba prin „meandrele concretului”, și deși trage din greu de o bătrână Dacie, ministrul Muncii, Gheorghe Barbu, reușește să se claseze printre cei mai bo- gați politicieni aflați la put
Grădini mediteraneene 
pentru Hunedoara
■ In piețele agroa- 
limentare din județ se 
găsesc puieți de măs
lini sau curmali.

Hannelore Acârnulesei

Furt din 
locuință

Lupeni (M.T.) - Doi tineri din Lupeni sunt cercetați de oamenii după ce au spart url^apartament din care au furat bunuri și aparatură în valoare de aproximativ 3.000 de lei. Elevul C.A., de 16 ani, și Alexandru A., de 18 ani, au pătruns în locuința •istinei H., de 43 de i, din localitate, de unde au sustras bunuri în valoare de 2.750 lei. Polițiștii au stabilit că cei doi au acționat în timpul nopții, prin forțarea, cu ajutorul unui levier, a sistemelor de închidere ale ușii apartamentului, după ce s-au asigurat în prealabil că proprietara locuinței nu se afla în localitate în momentul spargerii. Tinerii au transportat bunurile furate, respectiv două televizoare color, un calculator și îmbrăcăminte, la locuința unuia dintre ei, de unde au fost recuperate de către polițiști. Cauza figura în evidența. celor cu autori necunoscuți, prejudiciul fiind recuperat în proporție de 75%.

l-a furat 
caiiDeva (T.S.) - Polițiștii din cadrul Biroului Poliției de Ordine Publică Deva au reușit să-l identifice pe hoțul care, în urmă cu două zile, a furat doi cai de pe o pășune situată la ieșirea din municipiul Deva. Este vofba despre Cosmin C., de 30 de ani, din Deva, fără ocupație, cu antecedente penale, care a luat caii în valoare de 1.400 RON, aflați la pășunat în zona Bejan. Animalele aparțineau lui Traian L., de 45 de ani, din Deva. „Din primele cercetări, se pare că hoțul intenționa să vândă caii. Cauza figura în evidența celor cu autori necunoscuți, prejudiciul fiind recuperat", declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara.

Deva - Chiar dacă nu se poate spune că primăvara și- a intrat în drepturi, pentru că anotimpul cu soare blând și călduț s-a instalat demult prin județ, totuși, oamenii respectă calendarul, ca în fiecare an. Iar în această perioadă, în calendarul agrar e vremea plantatului în grădină. Iar micii târgoveți s-au pregătit din vreme, iar acum au scos pe piață mii de pli.curi. colorate cu semințe de tot feîul. Semințe de flori de grădină, care mai de care mai colorate, se vând în piața agroa-
N-au dormit din cauza mașinii

A furat caii

■ Mai mulți cetățeni ai 
unui imobil din Deva 
nu au putut dormi din 
cauza unei alarme.Deva (C.B.) - Locatarii blocurilor I și B de pe strada Iuliu Maniu au fost nevoiți să facă noapte albă din cauza claxonului antifurt al unei mașini din parcare. Zgomotul a început la ora 23 și s-a terminat la șapte dimineața. După o noapte de nesomn, locatarii cer poliției să identifice și să ia măsuri împotriva proprietarului autoturismului. „E curată nesimțire ce se întâmplă. Nu am putut dormi toată noaptea din cauza
Fii reporterul cotidianului nostru!

Sterilizarea câinilor
Hunedoara (M.S.) - începând cu 19 martie, Fundația pentru protecția animalelor VIER PFOTEN își va începe activitatea în 'lunicipiul Hunedoara pentru proiectul CCR fStch, Castrate, Release) de sterilizare gratuită a câinilor fără stăpân, în parteneriat cu Primăria Hunedoara. „Proiectul are ca scop soluționarea civilizată și eficientă a situației animalelor fără stăpân, împreună cu locuitorii și instituțiile orașului și se va desfășura pentru început pe o perioada de trei luni. în cadrul programului, câinii sunt prinși, sterilizați, marcați, tatuați, deparazitați și vaccinați, iar după perioada postoperatorie, dacă nu apar complicații medicale, sunt returnați în locul din care au fost iuați". se arată într-un comunicat al organizației. Echipa VIER PFOTEN, formată din medici veterinari, asistenți, prinzători și alți Lucrători. își va desfășura activitatea in radrul clinicii mobile situată în incinta Grădinii Zoologice din Hunedoara.

■ Pentru fotografia și 
știrea publicate în 
ziarul nostru primești 
un pol.Ai asistat la un accident și ai făcut poze cu aparatul digital sau cu telefonul mobil?x Ai acum șansa
CUVÂIOIUL ca pozele tale UBEfr* s£ apară în ziarul nostru! Poți deveni reporter Cuvântul liber tri- mițându-ne prin e-mail pozele, împreună cu o scurtă explicație despre evenimentul la care ai fost prezent. Fotografia făcută de tine va apărea, alături de numele tău, în paginile ziarului nostru, după ce noi vom verifica știrea dată de tine. Ai astfel ocazia să devii reporter Cuvântul liber, în adevăratul înțeles al cuvântului. Cele 

ere. Astfel, potrivit unui clasament alcătuit pe baza declarațiilor de avere, cel mai bogat om de la guvernare rămâne Călin Popescu-Tăriceanu, care ocupă primul loc la toate categoriile. Adică are un cont de aproximativ trei milioane de euro și deține trei case a căror valoare se apropie de șapte miliarde de lei vechi. Acesta este urmat, la mică distanță, de ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, cu sume în conturi care depășesc 1,5 milioane de euro.în ceea ce-1 privește pe hunedoreanul Gheorghe Barbu, se pare că imaginea mi

limentară din Deva cu 1,5 lei. Semințele de morcov, salată, pătrunjel, mărar și câte altele se vând la același preț ca cele de flori și se găsesc atât în variantă autohtonă, adică semințe românești, cât și semințe de la vecini, adică de import. Un săculeț cu 50 de cartofi de sămânță, tot din vecini, costă 15 lei. Iar un kilogram de arpagic autohton îl putem cumpăra cu opt lei. în acest an au apărut pe piață chiar și semințe de frăguțe. Astfel încât putem să ne încropim o poieniță cu fragi chiar într-un colț mai umbros al grădinii. Și pomii fructiferi sunt, în această perioadă, la mare căutare. Meri de la roșul cel mai aprins până la galben auriu, pomii se găsesc la prețuri începând de la câțiva lei și până la câteva

Bogdan Nițusunetului strident cu care este dotată acea mașină. Proprietarul autoturismului trebuie tras la răspundere”, spune Aristotel Chițimia unul din locatari. Poliția afirmă că pentru a putea investiga acest 

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e-mail, 
sau aduse direct la redacțiemai interesante poze sunt desigur cele de la accidente sau incendii, însă ne interesează fotografii și de la alte evenimente, mai ales dacă

Topul conturilor bine ars la miniștri
Călin Popescu-Tăriceanu 

Radu Mircea Berceanu 

Vasile Blaga

Cristian David 

Sebastian Vlădescu

Gheorghe Barbu

nistrului care conduce o Dacie 1310 este spulberată de locurile fruntașe pe care le ocupă în privința conturilor și a caselor.Practic, cu o avere declarată de aproximativ 220.000 de euro, ministrul Barbu ocupă poziția a șasea. Cât 

Semințe de legume și florizeci de lei. în grădina de vis, sau chiar pe o verandă foarte însorită, putem acum să ne creăm și o oază mediteraneană. Pentru că, pe piață au a- părut și măslini sau curmali, la prețul de 30 de lei. Grădina de flori poate fi și aceasta, la 
caz are nevoie de o plângere din partea locatarilor. „îi așteptăm pe locatari să facă o sesizare, iar poliția poate ancheta situația pentru a se vedea dacă proprietarul mașinii a lăsat alarma să meargă în mod voit. Nu excludem nici varianta unei defecțiuni tehnice a vehiculului”, afirmă sublocotenent Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al IPJ. Noul cod rutier prevede la articolul 102 următoarele: constituie contravenție și amendă montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată depășește un minut, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege.

(Foto: Feher Jozsef) sunt ieșite din comun. însă, atenție: fotografiile trebuie realizate exclusiv în locuri publice, respectând dreptul la viață privată al cetățenilor.

2.989.833 euro

1.602.148 euro

582.316 euro

302.165 euro

300.764 euro

216.213 euro

despre numărul caselor, respectiv al apartamentelor, ministrul se poate lăuda cu un onorabil loc patru!în același top, ministrul Iuliu Winkler ocupă ultimul loc având trei case în valoare de 106.800 RON și un cont de 58.735 euro.

fel de bine garnisită. Pentru că, trandafirii, de tot felul, se vând cu opt lei rădăcina, iar bulbii de flori costă câțiva lei bucata. Așa că, tot omul gospodar se poate apuca de grădinărit, că e, vorba-ceea, sănătate curată.
Luna Pădurii

Deva (S.B.) - începând cu 15 martie, silvicultorii s-au pregătit pentru lucrările silvice de sezon și să organizeze unele acțiuni de conștientizare în școlile din județ. Ei fac apel și la locuitorii județului, tineri și vârstnici, ca în cadrul acțiunii “Luna Pădurii”, să participe activ la cât mai multe lucrări de protejarea, crearea și întreținerea pădurilor. Fiecare om să planteze cel puțin trei puieți în suprafețele goale din păduri sau spațiile verzi din localitățile în care locuiesc.

Imaginile vor fi trimise pe adresa de email cuvan- 
tul@informmedia.ro, de preferință în format JPEG, alături de câteva rânduri care să cuprindă informații privind ce s-a întâmplat, locul (localitatea, strada), precum și data (ziua, ora). De asemenea, trece la subiectul e-mail-ului: „Reporter Cuvântul”, pentru ca informațiile trimise de tine să fie tratate cu prioritate. Autorul fiecărei fotografii sau știri publicate în Cuvântul liber va fi răsplătit de ziar cu un pol (20 lei).Ei trebuie să se prezinte la sediul redacției Cuvântul liber cu o copie după buletinul de identitate. Atenție: atât în cazul fotografiilor, cât și al informațiilor, anonimele nu vor fi luate în considerare. Este nevoie de datele de identificare ale autorului.

mailto:tiberiu.stroia@inftjrmmedia.ro
mailto:cuvan-tul@informmedia.ro


sâmbătă, 17 martie 2007
1819 - S-a născut poetul Alecu Russo, autorul volU'

I
i
I mulul .Cântarea României“ (m.1859).

can Kurt Russell.

actrița americană Gloria Swanson. 
1914 - S-a născut cântărețul 
american Nat King fiole („Wnfcr- 
qettable") (m. 1965)._____________
1938 - S-a născut balerinul și 
coregraful Rudolf Nureiev 
(m.1993)._________________
1951 - S-a născut actorul ameri-

1955 - S-a născut actorul american Gary Sinise 
(foto).

UD F Al VA V Hm IVI mH

Prognoza pentru astăziîn general însorit. Maxima va fi de 14°C, iar minima de 3°C.
Prognoza pentru două zile
Duminică. Cer parțial noros. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 3°C.
Luni. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 16°C. Minima va fi de 3°C.
Calendar Creștin-Ortodox________________________
Pomenirea celor adormiți. Cuviosul Alexie omul lui- 
Dumnezeu; Sf. Ier. Patriciu (Patrik), apostolul Irlandei.
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BerbecS-ar putea să aveți musafiri din altă localitate sau să fiți invitat la rude sau prieteni. 0 persoană mai în vârstă din familie vă dă sfaturi utile.
TaurVă recomandăm să evitați călătoriile de afaceri și investiții!^. Nu aveți chef de nimic șl vă lipsește simțul practic. Nu tați comunicarea cu cei din jur. ”
GemeniDupă-amiază, vă pune serios pe gânduri o veste referitoare la relațiile sentimentale. Vă recomandăm să vă păstrați calmul și să vă ascultați intuiția.
RacAveți succes la studii și puteți comunica mai ușor cu cei din jur. Puteți să faceți tranzacții avantajoase. Vi se oferă posibilitatea să plecați într-o călătorie.

Calendar Romano-Catolic________________________
Sf. Patricia, ep.

Calendar Greco-Catolic__________________________
S. Alexia, c., supranumit „Omul lui Dumnezeu". 
Pomenirea morților.

Soluția Integramel din numărul precedent: M-S-F-U- GĂLĂGIOȘI - CICO - CON
- LIMITE - RC - NB - IOC - U - NAUT - LAUR - E - ȚIPI - RA - SR - NEAM - J - OUT
- NORA - CANAL - RAT - TIRANICI - MAC - P- E- APT-IO-RO- SCOC

LeuAveți o stare de nervozitate care vă poate pune într-o situație neplăcută. încercați să evitați o ceartă cu partenerul de viață și cu un coleg de serviciu.
FecioarăDimineață aveți de făcut mai multe drumuri scurte în interes personal. Sunteți foarte sensibil. După-amiază ar fi bine să vă temperați orgoliul.
Balanțăîncepeți ziua plin de energie și idei. Aveți grijă să nu depășiți anumite limitei Aprecierile de care vă bucurați în societate ar putea fi umbrite.
ScorpionAveți șansa să obțineți ușor câștiguri, dar fiți prudent. Feriți- vă de speculații! Seara, este posibil să vă confruntați cu o problemă sentimentală.
SăgetătorAveți mai multă încredere și sunteți optimist. Nu neglijați sănătatea, altfel riscați să aveți mari complicații și să ajungeți la o operație de Inimă.

Imnorau AV^ MZ. csuorr 1
Energie electrică_________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi între
ruptă
Luni, 19 martie, furnizarea energiei electrice va fi 
întreruptă între orele:
10.00 - 13.00 în Deva, str.Vulcan (parțial) și 1 Mai;
8.00 - 14.00 în Hațeg, str. Progresului; Călan, Str. 
Independenței, bl.2, 4, 6, 8, 10; Cârnești;
8.00 - 15.00 în localitățile Bobâlna și Hărțăgani.
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.

G,”________________ __ ______________________
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.
Luni, 19 martie, furnizarea gazului metan va fi între
ruptă în Deva, între orele:
9.00 - 12.00 pe str. fi. Porumbescu bl.19A, sc.C.

Apă _____ : . ___________
Astăzi, furnizarea apei potabile vs. fi întreruptă în
Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe str. Călugăreni, Brazilor, Gh. Barițiu, 
P. Maior, Socului, S. Bărnuțiu și 6 Martie.
Luni, 19 martie, furnizarea apei potabile va fi între
ruptă în Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe Str. Minerului, până la M.Eminescu 
și N.Bălcescu, Carpați, B-dul Dacia, 22 Decembrie 
(de la Arcul de Triumf până pe Str. Zorilor - cartier 
Oituz), Str. Anemonelor.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber 
vrea să continui să-l demonstrezi cât de ușor te 
poți Juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute In această perioadă, realizează 
o colecție și trimite-o aiâtui de talond comple
tat pe atașa redacpet: Dna, str 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau deputat 
li cuțite spedaie CiNânU fcer. până kt 19 aprilie.

In m aprilie, cuvântul liber
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 ROM Al CÂȘTIGAT!
p-----------------------------—re
I I
| Nume............................................nj,
1 Prenume.................................... I
| Adresa........................................ j
I .........................Tel .................... I
ț Localitatea................................. j
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? |

DA □ NU □
i ITTiTTPI i

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați! Inform Media $1 nici rudele acestora de gradele I $1 II. 
Extragerea va avea loc Th 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

CapricornSimțiți nevoia să schimbați ceva în relațiile sentimentale. □HR Faceți cunoștință cu o persoană atrăgătoare. Ar fi bine să i v <* vg ascultați intuiția.
Vărsătortaft Dimineață aveți tendința de a vă aventura în mai multe activități deodată. Este o zi bună pentru câștiguri finarv. ■r-»** ciare sau pentru a face cumpărături.
PeștiPe plan financiar treceți printr-o perioadă nu tocmai bună. regMfrf Spiritul de aventură vă îndeamnă să vă asumați prea multe riscuri deodată.

REJETA ZILEI

Tort cu frișcă și kiwi
Ingrediente: un blat de tort, 2 budinci de vanilie, 1 
plic de frișcă, 1 I lapte, 1 compot de kiwi, 1 plic 
gelatină, 200 g zahăr.
Mod de preparare: se prepară budinca conform 
instrucțiunilor de pe plic, iar la sfârșit se adaugă 
gelatina. Când se rătește crema se adaugă frișca. 
Blatul se taie în două, se însiropează cu zeama de la 
compot, se așază peste o felie de blat crema peste 
care se pune kiwi din compot, apoi cea de-a doua 
felie a blatului însiropată și din nou cremă și kiwi. 
Se ornează cu frișcă și kiwi.

(Foto: arhivă)Poftă bună!

7:30 Cu Tippi In junii lumii
(ep. 1, aventuri, Franța) 

830 La Zoo (doc. Aus
tralia)

8:10 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy 
și Bitsy. Emisiune pen
tru copii

9:30 Joaca de-a poveștile.
Rățușca cea urâtă 

10:00 Arca lui Noe. Emisiune
dedicată iubitorilor de 
animale

10:35 Misterele Universului 
(ep. 1, doc. SUA, 
1997)

11:30 Cinemaniacii 
12:00 Cartea europeană.

Club 27 
12:35 0 vedetă... populară 
14:00 Jurnalul TVR 
14:20 Fratele meu e un cățel 

□(comedie, Germania) 
16:05 Vile și palate celebre

(doc. Italia)
16:40 Parteneri de week-end 
17:10 La poliție sau la

El mănăstire (s) 
18:00 Teleencidopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Surprize, surprize...
Anul 9... Partea I.
Prezintă Andreea 
Marin Bănică 

21:50 Jurnalul TVR 
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Profesioniștii 

0:10 Curățătorie chimică
H(film artistic, dramă, 

producție Franța, 
1997).
în distribuție: 
Miou-Miou, 
Charles Berling, 
Stanislas Merhar, 
Mathilde Seigner. 
Regia: 
Anne Fontaine 

1:55 La poliție sau la 
mănăstire (s, r) 

2:45 Jurnalul TVR (r) 
335 O vedetă... popularii

(reluare)
435 Formula 1 Marele 

Premiu al Australei. 
Transmisiune directă

7:00 Prăjiturică
(desene animate)

730 Fetițele Powerpuff
(desene 
animate) 

8:00 Știrile ProTv.
Ce se întâmplă 
doctore? 

10:15 Doi bărbați și 
□jumătate (film serial,

reluare)
10:45 Familia Bundy 

□(film serial, 
reluare)

11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League 
13:00 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine

(reluare)
17:15 Mesaje de dincolo

□ (s, SUA, 2005).
în distribuție:
Jennifer Love Hewitt, 
Aisha Tyler, 
David Conrad.
Regia: John Gray 

18:15 Stilul Oana Cuzino 
18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Afaceri neterminate
!. (acțiune, SUA 2007).

Cu: Jean-Claude Van 
Damme, Julia Adams, 
Michele Adams. R.: 
Simon Fellows 

23:00 Omul de răchită 
j. Oțthnller/horror, Germa- 

nia/SUA, 2006).
In distribuție: 
Nicolas Cage, 
Ellen Burstyn, 
Kate Beahan, 
Frances Conroy.
Regia:
Neil LaBute

130 Afaceri neterminate
13 (film, r)

330 Omul de răchită 
t i (film artistic, 

thrilier/horror, Germa- 
nia/SUA 2006, 
reluare)

530 Pro Motor
(reluare)

630 StM Oana Cuzino
(reluare)

630 Dennis Rodman 
□(film, r)

830 în gura presei, cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
10:00 Roata de rezeivă 
10:30 Familia Grubb (serial

□ comedie, SUA, 2002). 
Cu: Dennis C. Alpert, 
Lance Arthur Smith, 
Larry A. Lee, Randy 
Quaid. R.: Matthew 
Diamond, Andrew 
Tsao

11:00 Desene animate: Ani- 
max: Căpitanul Scarlet; 
Aventurile lui Jadae 
Chan

12:00 Desene animate: Jetix: 
Copiii de la 402; 
Familia Tofu

13:00 Știri 
13:15 Felida 
14S Comedia animalelor

(serial)
14:30 V.I.P. (serial) 
15:30 Folclorul contraatacă 

(divertisment)
18:30 Săptămâna financiară 
19:00 Observator. Sport

20:45 Fotbal Liga I: 
Steaua vs FC Argeș 

22:45 Râuri de purpură
H (thriller, Franța, 2001). 

Cu: Jean Reno, Vincent 
Cassel, Nadia Fares, 
Jean-Pierre Cassel. R.: 
Matthieu Kassovitz. 
Două investigații crimi
nalistice. în aceeași zi, 
la o distantă de 300 
km, doi polițiști 
primesc două cazuri 
foarte particulare.

045 Lege și ordine: Briga- 
□da specială (serial, 

SUA, 1999). Cu: 
Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, 
Richard Belzer, Ice-T, 
B.D. Wong

230 Concurs interactiv 
330 Observator
430 V.I.P. (s, r)
530 Desene animate: 

Jetix: Copri de b 402 
6:15 Fefida (0

! 7:00 Pescar hoinar (r) 730 
Lecția de management. Secre
tele unei afaceri (r) 8:00 încur
căturile lui Zack (s) 830 Me- 
gatehnicus 930 D'ale Iu' Mi
tică (r) 10:00 Natură și aven- 

' tură (r) 1030 Campionatul de 
comedie (r) 11:00 Proiect IT 
1130 Jobbing (r) 1230 Lumea 
azi 1230 Atlas 13:00 Arena 
leilor (r) 14:00 Miracole (s) 
1530 Via sacra 16:00 Bazar (r) 
16:30 De la carte la film (doc.) 
17:00 Dincolo de hartă 17:30 
Rugby 19:15 Europa altfel 
1930 Rugby 21:15 Ora de știri 
22:10 Ruby Cairo (thriller, SUA 
1992) 23:50 Transfer (r) 0:20 
Home made.ro (r) 0:50 Muzică 
la maxim 1:45 Rugby: Franța 
- Scoția, meci din Turneul celor 
șase națiuni (r) 3:30 Autocri
tica (r)

10:00 Dragul nostru Charly (s) 
11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995) 11:30 Agenția de 
turism 12:00 Ghem, set și 
meci (serial, Canada/Franța, 
2004) 1330 Tibanu 1330 Pet 
Zone 14:00 Indonezia - fru
musețea sălbăticiei 16:00 Fot
bal Liga I Burger 18:00 Baronii 
(s) 18:30 Știri Național TV 
20:00 Țara Iu' Papură Vouă 
20:15 Cursa nebunilor (come
die, SUA-Canada, 2001) 22:15 
Jucătorii de biliard (thriller, 
Noua Zeelandă, 2001) 0:15 
Justine (s)

10:45 Entertainment News (r) 
11:00 Descoperă România 
11:30 Smallville 1230 A 
fost odată Curly (thriller, SUA, 
1944) 14:30 Fii pe fază! (r) 
15:00 Dispăruți fără urmă (r) 
16:00 Verdict: Crimă! (s) 
1730 Liliacul înflorește a doua 
oară (dramă, România, 1988) 
19:00 Dragoste, sex și carieră 
(s) 2030 Entertainment News 
20:20 Monk (s) 2130 Fii pe 
fază! (s) 2230 Fata fără zestre 
(dramă, Rusia, 1984) 0:45 
Lege și fărădelege (s)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de : 
mamă (r) 8:00 Duelul pasiu
nilor (r) 9:00 Rosalinda (s) 
12:00 SOS, viața mea! (s) 
1330 Iubire ca în filme (r) 
15:30 Daria, iubirea mea (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s). Cu: 
Ana Maria Orozco, Jorge 
Enrique Abello 19:30 Rebelde 
(s). Cu: Anahi, Ninel Conde, 
Dulce Maria, Alfonso Herrera, 
Christopher Uckermann 2030 
O scrisoare pentru tine (diver
tisment) 23:30 O lume a 
fiarelor (s) 1:30 SOS, viața 
mea! (s)

730 Desene animate 8:00 
Quizit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
9:30 Spoit dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
1330 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Țopescu 
14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
16:30 Schimb de mame (r):: 
18:00 Focus 1930 Mondenii 
(r) 20:00 Megastar - live 
24:00 Blestemul Voodoo 
(thriller, SUA, 1998). Cu: 
James Russo, 2:00 Crime de 
alcov (film erotic) 3:30 Sun- 
set Beach (s)

8:00 Jurnal european (r) 9:05 
Top Fan X (r) 10:00 La limită. 
Autoshow 10:30 Documentar 
11:00 Campionatul național 
de fotbal în sală. Transmisiune 
în direct 12:30 Documentar 
Cinema 1330 Fan X 14:00 
Destinații la cheie. Călătorii în 
străinătate cu Theea 1430 
Pasul Fortunei (r) 16:00 
Esentze 17:00 High Life (r) 
18:00 Briefing - știrile 
săptămânii 19:00 Veronica 
(film de familie, România) 
21:00 Maestrul spionajului: 
Povestea lui Robert Hanssen 
(partea I) (dramă, SUA 2002) 
2330 Direct in pat

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

9:10 Pe platourile de filmare 
9:40 Jack (comedie, SUA, 
1996). 11:35 Din nou acasă 
(aventuri, SUA 2005). 13:15 
Tu și eu (comedie, Franța, 
2006). 14:50 în pas cu fami
lia Stern (comedie, SUA 2006). 
16:20 Răpirea Iul King (come
die, SUA, 2005). 1830 Unde 
vei fi poimâine? (acțiune, SUA
2004) . 20:00 0 logothă foarte 
lungă (dramă, Franța, 2004). 
22:10 Deuce Bigalow: Gigolo 
european (comedie, SUA,
2005) .2335 Etinond (acțiune,

13:00 Realitatea de la 13:00 
13:20 Money Express 14:00 
Realitatea de la 14:00 1530 
Realitatea de la 15:00 1520 
Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:00 163 0 3 x 3 1730 Rea
litatea de la 17:00 1735 3 x 
318:00 Realitatea de la 18:00 
18:45 Realitatea sportivă 
19:15 Ediție specială 20:10 
Eurosceptici, cu Adrian Ursu 
22:30 Părerea mea 23:00 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Jurnal de mare audiență 24tf< 
Realitatea de la 24:00

' ./.ir
1030 CuRe 1130 Motociclete 
americane 12:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1330 
CuRe și fiare vechi 1430 Regii 
construcțiilor: Terminalul 5 jet 
Blue - JFK 15:00 Vânătorii de 
mituri 16:00 Brainiac 1730 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
18:00 Istoria invențiilor 1930 
Automobile americane recon
diționate 2030 Tehnologie 
externă 2130 Cel mai mortal 
sezon din lume 2230 Vinovat 
sau nevinovat? 2330 Povești 
medicale uimitoare 2430 La 
un pas de moarte: Răpit m 
câmpurile morții 130 Feno
mene strană

made.ro


sâmbătă, 17 martie 2007

www.getglossy.ro
Dm (C.P.) - Portalul oferă Informații despre ce se va 
purta în sezonul estival din acest an. Mal exact, ce este 
considerat trendy tn moda verii 2007, ce culori se 
poarta și care este machiajul care te avantajează.

TMNUCTU SUISIERK
/arlațle

(%)

-1,68

Societatea

5NP

Preț '
închidere (lel/acț)

0.5850
SIF1 2.7200 -2,86
BRD 21.0000 0
BIOFARM 0.6800 0,74

ROMPETROL 0.0922
•o»5S
•1,91

SIF3 2.9500 ■1,34
SIF5 2.9000 -3,65
SIF2 2.5800 -2,64
IMP 0.7250 0,69
Rubrică realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, b 
221277.

1. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

ranaco ai envicio
HUNEDOARA
Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®-> 717659.

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

CUVAflB

Ieftin nu înseamnă si bun
5

■ Hunedorenilor li se 
recomandă să verifice 
pe ambalaje data la 
care expiră produsele.

Clara PAs____________________
clari.pai0informmadli.ro

Deva - Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor recomandă hunedorenilor ca în perioada următoare, când vor face cumpărături mai mari dată fiind apropierea Sărbătorilor Pascale, să fie vi- gilenți la ceea ce achiziționează. Consumatorii trebuie să verifice în special termenul de valabilitate a produselor, aici constatându-se cele mai dese probleme. Alimentele cu risc ridicat sunt ouăle, carnea, lactatele și vinul. „Cel mai bun

apărător al propriei sănătăți este însuși consumatorul. înainte de a cumpăra un aliment trebuie să se uite pe etichetă dacă acesta nu este expirat. Dacă se întâmplă să ia un astfel de produs, trebuie să se prezinte la magazinul de unde l-a luat pentru a cere înlocuirea lui. Are dreptul, de asemenea, să se prezinte la OPC Hunedoara sau să sune la TelVerde-0800080999, pentru a semnala faptul că pe rafturile unui magazin se găsesc, spre comercializare, produse expirate. Important este de a avea bonul fiscal. Există o tendință de a ne debarasa rapid de aceste bonuri, dar ele sunt foarte importante, de aceea recomand ca ele să fie păstrate o perioadă”, declară Viorel Chiș-Șerban, directorul
Verificați termenul de valabilitate!OPC Hunedoara. Acesta a mai adăugat că trebuie să rezistăm tentației „chilipirurilor”, adică de a lua produse

din locuri neautorizate, care deși au prețuri mici, pot fi extrem de periculoase pentru sănătate.

Amplasarea aparatelor radar în data de
17.03.2007:
- DN 7: Zam - lila - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea și 
Mihai Eminescu

Amplasarea aparatelor radar în data de 
18.03.2007: _____________
- DN 7: Tătărăști - lila - limita jud. Arad;
- DN 66: Băcia - Călan.
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandulul, str. Horea șl 
Mihai Eminescu.
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Reguli:

în fiecare 

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

ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

596348712
147629583
238571496
385497621
472186935
619235847
951862374
864713259
723954168

5 7 9 8 2 6 3 1 <5 
831754926 
264319875

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

Avansați

Drepturile pentru pensie
■ Cititorii CL solicită 
informații despre mo
dul în care le-au fost 
recalculate pensiile.

Clara PAs
clara.pasgilnformniedla.ro

Deva (C.P.) - Rozalia Bontă din Păclișa ne scrie: „Am ieșit la pensie la cerere la vârsta de 50 de ani, dar după ce am împlinit vârsta-limită de pensionare nu am primit nicio î - majorare la pensie. Anul trecut am trimis și o adeverință cu sporuri".

Răspunsul CJP Hunedoara: „Ați beneficiat de pensie de limită de vârstă cu vechime completă încă de la data înscrierii inițiale la pensie, reducerea vârstei de pensionare făcându-se în baza încadrării în grupă superioară de muncă 24 ani 2 luni 13 zile grupa a II- a. Adeverințele depuse au fost valorificate deoarece, față de punctajul evaluat inițial de 0,90928, a rezultat un nou punctaj evaluat de 0,96653, dar ambele sunt mai mici decât punctajul avut în plată la data evaluării de 1,04920 puncte. Cuantumul pensiei a rămas

același până când din înmulțirea punctajului evaluat cu valoarea unui punct de pensie a rezultat un cuantum mai mare decât 311 lei pensia în plată. în luna august 2006 ați încasat diferența (de 14 lei) dintre pensia în plată 311 lei și pensia rezultată 313 lei din înmulțirea punctajului reevaluat 0,96653 cu valoarea unui punct de pensie de 323,1 lei. 0,96653 punctaj evaluat x 339,3 valoarea unui punct de pensie în septembrie 2006 = 328 lei. 0,96653 punctaj evaluat x 396,2 valoarea unui punct de pensie în decembrie 2006 = 383 lei”.

Vin banii
Deva (C.P.) - La sfârșitul lunii vor începe plățile către hunedorenii care au cerut anul trecut renta viageră. Beneficiarii vor primi banii prin poștă, dar până la sfârșitul lunii trebuie să se prezinte la Biroul Județean pentru a-și lua carnetul de rentier și pentru a-1 viza. Renta viageră dă posibilitatea țăranilor de peste 62 de ani, care a- rendează terenul, să primească 50 de euro/ha pe an, iar pentru cei care îl vând - 100 de euro/ha pe an.

Zilele Francofoniei
Deva (S.B.) - Ziua Francofoniei, 20 martie, este însoțită, la Deva, de manifestări culturale, pregătite de Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu”. Programul cuprinde, începând de luni, 19 martie, ora 10.00: vernisajul expoziției „Jean - Paul Sartre” și prezentarea „Rive Gauche” și boema pariziană; marți, ora 10.00: atelierul de scriere „Cele zece cuvinte ale francofoniei”; miercuri, ora 10.00: prezentare pe CD „Prin capitale francofone:

Paris și Bruxelles”. începând de joi, ora 13.00, la Sala Melite, vor avea loc: „Jocul celor zece cuvinte a- le francofoniei” - cu concursul actorilor Tudor Bogdan Pelerin și Petronele Stiopu, spectacol de muzică și poezie franceză; vineri, ora 10.00: atelierul de creație B.D. (benzi desenate), expoziție „Tintin, erou al benzii desenate”, expoziție de albume cu B.D. în franceză și română, discutarea lucrărilor de la concursul de B.D. „A sosit vacanța”.

Cererile se depun la Deva
Deva (C.P.) - Hunedorenii care au primit aviz favorabil pe proiectele cu finanțare SAP ARD vor putea cere, începând de luna viitoare, rambursarea cheltuielilor efectuate adresându-se direct Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara (OJPDRP), a declarat Artur Kovaci, directorul instituției. Până acum aceste cereri trebuiau depuse la Centrul Regional de la Timișoara, prelucrarea cererii de rambursare și plata efectivă durând între 40 și 50 de zile. Prin noua modificare se va reduce la 30 de zile ter

menul maxim de procesare a documentelor, iar costul deplasării beneficiarilor de finanțări SAP ARD pentru depunerea cererilor sunt reduse. Pe viitor, pentru proiectele SAPARD monitorizarea va fi strictă, iar prelungirea termenelor de implementare a proiectelor se va acorda numai în cazuri justificate. Totodată, pentru finanțările din fonduri structurale provenind din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, depunerea proiectelor și a cererilor de plată se va face tot la OJPDRP Hunedoara.
Galerii ui ailă

Hunedoara. La Galeria de Arte a 
municipiului Hunedoara poate fi vizio
nată Expoziția de fotografii „Natura și 
O.N.G.-urile hunedorene" semnată de 
Administrația Parcului Natural Gră
diștea Muncelului - Cioclovina și 
partenerii săi: Clubul Sporturilor Mon
tane Hunedoara și Organizația Cer- 
cetașii României - Filiala Hunedoara.

Concerte

Deva. în data de 17 martie, ora 

19.00, la Biserica Greco-Catolică 
„Immaculata” din Deva va avea loc 
concertul vocal-simfonic intitulat 
„Requiem" de Gabriel Faurede. Eveni
mentul va fi susținut de nume sonore 
ale culturii muzicale clujene. Concer
tul se va derula sub conducerea mu
zicală a dirijoarei Ioana Gabriela Lupu, 
care își desfășoară activitatea în 
cadrul Liceului de Muzică și Arte Plas
tice .Sigismund Toduță" Deva. Pre
zente în concert vor fi Corul „Ave 
Música" și Orchestra Academiei de 
Muzică .Gh. Dima" din Cluj Napoca.

rrrrrrrrrrrrrrrrfrr.rrrr 

zilnic, între orele 8.00 - 20.00, iar 
prețul biletului este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și 12.000 lei vechi 
pentru adulți.

Cluburi

Grădini Zoo

Hunedoara. Grădina zoologică din 
municipiu, situată în zona „Ciuperca”, 
oferă relaxare în mijlocul naturii alături 
de animale. Aceasta este deschisă

„Night Club Latino", din Deva, Calea 
Zarandului, cu program zilnic între 
orele 22.00 - 05.00.
„Supreme Club”, din Deva, b-dul N. 
Bălcescu, bl. 12A - parter, oferă, zil
nic, între orele 9.00 - 2.00, distracție 
cu ruleta electronică. Rezervări: 
0254/221220.
„Aristrocrat" - club de noapte cu 
locații în Deva. Str. Pescărușului, nr. 
42. și Simeria. str. Gheorghe Doja,

nr. 39. Tel. 004-1723121382. 
„John's Café". Cocktail-bar din Deva, 
deschis, zilnic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Eminescu, nr.2. 
Tel. 0254/233511.
„Zinc Club”, la parterul Hotelului 
„Deva", oferă tot ceea ce poate face 
o seară plăcută. Periodic, organizează 
petreceri și spectacole cu tineri soliști 
îndrăgiți de publicul tânăr.

turism

Pasul Vâlcan. Una dintre atracțiile Văii 
Jiului care prinde din ce în ce mai 
mult contur, stațiunea Pasul Vâlcan, 
situată la 1440 m altitudine în Munții 
Retezat, la 20 de km de Petroșani, 
dispune de pârtie de schi, recent 
omologată, cu o lungime de 680 m 
și de instalație de teleschi. Stațiunea 
oferă turiștilor prețuri extrem de avan
tajoase. Ca să ajungeți în Pasul Vâl
can trebuie să porniți către localitatea 
Vulcan de unde, după un drum de 
munte de 7 km, se ajunge în stațiune.

http://www.getglossy.ro
clari.pai0informmadli.ro
clara.pasgilnformniedla.ro
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JOB-uri Plăcerea de a fi șofer
<9

1 • Muncă în Olanda. Românii care vor să 
lucreze pe teritoriul Olandei se pot înscrie 
direct în baza de date a Centrului pentru 
Muncă și Venit (www.werk.nl) din zona în 

f care locuiesc sau urmează să locuiască, 
fie se pot adresa agențiilor de recrutare și 
plasare de personal. (IJ.)

Cum vă găsiți o slujbă
Deva (I.J.) - Dacă doriți să vă găsiți un loc de muncă și aveți o altă pregătire decât cea căutată de angajatori, puteți să vă schimbați profesia. Dacă sunteți șomeri, puteți să vă înscrieți la unul din cursurile organizate gratuit pentru șomeri de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara. Persoanele care doresc să se înscrie la unul din aceste cursuri gratuite pot găsi informații pe pagina de Internei www.anofm.ro sau la AJOFM Hunedoara. La cursuri pot participa șomerii, persoanele care nu s-au putut angaja după absolvirea unei școli, care au obținut statutul de refugiat sau cele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere și cei care se întorc din concediul de creștere a copilului de până la doi ani.

■ Lui Daniel Danciu îi 
place să fie șofer, dar 
spune că preferă curse
le externe.

Ina Jurcone
ina.jurcone@informniedia.ro

Deva - Cu toate că a terminat un liceu de specialitate, Daniel Danciu nu a lucrat permanent ca șofer, conform pregătirii lui de bază. El spune că orice muncă îi aduce satisfacții, cu condiția să aducă și bani pe măsură. „Am lucrat aproape toată viața mea ca șofer. Am practicat și altă meserie, în străinătate, unde am ales domeniul construcțiilor. Nu pot să spun că mi-a fost greu, dar mi-a adus cele mai mari beneficii materiale. Din păcate a fost pentru puțin timp. Nu

- zidar-pietrar-tencuitor;___________________________
- vânzător;_________________________________________
- operator introducere, validare și prelucrare date;
- bucătar;__________________________________________
- lucrător în structuri pentru construcții;___________
- contabil;_________________________________________
- inspector de resurse umane;_____________________
- electrician întreținere;____________________________
- lucrător în hoteluri;______________________________
- pomicultor;_______________________________________
- faianțar;__________________________________________
- paznic.___________________________________________
- cofetar;__________________________________________
- confecționer articole din piele șl înlocuitori;
- lucrător în tricotaje-confecții.

Despre portalul EUIisses
București (I.J.) - Departamentul pentru Muncă în Străinătate aduce la cunoștința persoanelor interesate că la nivelul UE funcționează portalul EUIisses, destinat furnizării de informații privind securitatea socială în cadrul UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Astfel, cetățenii statelor membre care au lucrat/lucrează intr- un alt stat membru al UE decât cel de origine pot afla informații cu privire la modul de aplicare a Regulamentului nr. 1408/71 privind aplicarea sistemelor de asigurări sociale la salariați și la familiile lor care se deplasează în

Daniel Danciu la volanmă dau în lături de la nici o muncă, cu condiția să fie bine plătită”, spune bărbatul.
cadrul Comunității și a Regulamentului nr. 574/72 cu privire la procedurile de implementare a Regulamentului 1408/71/CEE. în acest moment, site-ul furnizează informații doar cu privire la pensii, însă, in scurt timp, vor fi disponibile și date cu privire la celelalte prestații acoperite de Regulamentul nr. 1408/71, respectiv: prestații familiale, prestații de șomaj, accidente de muncă, boli profesionale, boală și maternitate și ajutoare de deces. Portalul poate fi accesat la adresa http://ec.europa.eu/eulisses, dar, momentan, site-ul nu conține informații în română.

(Foto: CL)Meseria de șofer pe care o practică astăzi, la Tirius Transcom, pe un maxi-taxi,
Simplificări pentru șomaj
Deva (I.J.) - Formalitățile pentru certificarea stagiilor de cotizare la șomaj s- au simplificat. Reglementările stabilesc că AJOFM i Hunedoara va avea atribuții în verificarea și certificarea adeverințelor eliberate de angajatori pe baza declarațiilor lunare privind evidența nominală a asigura- ților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj depuse de angajatori și a înscrisurilor efectuate în carnetul de muncă. „Verificarea și cer

pe TIRimplică multe sacrificii pentru el, în sensul că nu ar mai putea avea o viață de familie normală.
Vrea în străinătateCeea ce îi place la șoferie este că nu implică un efort fizic mare, însă nu crede că va ieși de aici la pensie. „Am condus un TIR timp de două luni de zile pe rute externe. Asta mi-ar plăcea să fac. în viitorul apropiat voi pleca din nou în străinătate. Sunt tânăr, am nevoie de bani și din ceea ce câștig în România nu mă prea aleg cu nimic. Trebuie să fac o schimbare majoră în viața mea”, susține Daniel. Tânărul speră că postul pe care îl va ocupa în viitor va fi de șofer pe transport internațional, adică ceea ce visează din prima lui zi de activitate.

tificarea acestor documente se pot face doar pe baza înscrisurilor din carnetul de muncă pentru stagiile de cotizare realizate anterior datei de 1 martie 2002 sau a altor acte prevăzute de lege”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Potrivit legislației în vigoare, adeverințele eliberate de angajatori persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu simt vizate de către ' inspectoratele teritoriale.de muncă.
Motorul de ciutare locuri de munca potrivit pentru tine !

- disponibilitate pentru desfășurarea activității 
zilnice permanent în teren pe raza județului 
Hunedoara

• 1 post de analist programator

A EUROPROD SERVICES - Deva
N Solicită: oferte contabilitate autorizată pentru întreprindere dom. producție

Anaajează:
V 1. Administrativ - Contabilitate (timp inte- 

gral/parțial): contabilitate primară (generală), 
gestiunea activității sistemului, resurse umane, logis
tică

1. Tehnic - Comercial (timp integral/parțial) 
prospectare piață/clienți.
Profil: inginer cu experiență în domeniul prelucrări 
mecanice și domeniul comercial, engleză/franceză,■

T
Profil: studii economice (superioare) sau mecanică 
generală cu min. 2 am experiență contabilitate și 
gestionare activ, industriale, bună cunoaștere Office, 
franceză.

Office, auto B
1. Mecanic deservire mațini-unelte, (timp inte

gral), domiciliul în Deva. Oferte și CV la fax 232760. 
informații la tel. 232260, 0722/533177.

(84576)

Administrația Națională a îmbunătățirilor 
Fundare RA Sucursala Mureș Olt Mijlodu 

-----------  - Unitatea de Administrare Hunedoara, 
cu sediul in Deva, Str. Depozitelor, nr. 6, 

organizează concurs în data de 
29.03.2007, ora 10, pentru ocuparea a:

• 3 posturi de inginer 
sau subinalner

- specialitatea îmbunătățiri funciare, 
______ începerea activității fiind din data de 

01.04.2007.

Condiții specifice postului:
- vechime minimă în specialitate 3 ani
- permis de conducere categoria B
- cunoștințe de operare pe calculator

Condiții specifice postului:
- studii superioare de specialitate
- vechime minimă în specialitate 3 ani
- experiența într-un post similar constituie 
avantaj
- domiciliul stabil în Deva

Dosarele pentru participare se depun până la 
data de 27.03.2007, ora 16, la sediul unității. 
Relații suplimentare la tel. 0254/223421.

POȘTA:

Numele
Prenumele
Adresa: Str.
Nr._____ Bl.
Localitatea
Telefon_____
DA □ vreau să primesc in fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus. cotid
ianul Cuvântul liber.

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

Sc.____Ap.______

DA _J vreau sâ devin ABONAT, sau să Îmi pre
lungesc abonamentul la Cuvântul liber.

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE ÎN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAȚI LA ‘CUVÂNTUL 
LIBER" Șl NICI CITITORI DE PROBĂ. TALONUL NU IMPLICĂ NICI UN FEL 
DF OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARTEA CITITORUlU:

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

• 1 lună--10,Hei• 2 luni=20,2 lei• 3 luni= 30,3 lei• 6 luni= 60,6 lei• 12 luni= 121,2 lei
DISTRIBUȚIE 

PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 2 luni= 17,8 lei• 3 luni=25,9 lei• 6 luni= 48,9 lei• 12 luni=895 lei

A

T

http://www.werk.nl
http://www.anofm.ro
mailto:ina.jurcone@informniedia.ro
http://ec.europa.eu/eulisses
teritoriale.de


CUVÂJB Investiție răsplătită cu
■ Canotorii de la CSSR T

C* ,C0BT
• Concurs de lupte. Sportivi de la CSS 
Deva, CSS Hunedoara, CSS Petroșani, CSS 
Inter Petrila și Constructorul Hunedoara 
vor participa, sâmbătă, 17 martie, la 
Campionatul Județean de Lupte, rezervat 
căderilor și copiilor. întrecerea va fi găz
duită de sala de sport a CSS Deva. (C.M.)

FC CIP - fără emoții, Quasar 
- pe muchie de cuțit

Deva (C.M.) - Fotbalul în sală, sportul rege în Deva, are programate în acest week- end două reprezentații interesante la Sala Sporturilor din Deva, ambele din cadrul etapei a 22-a a Ligii I. Campioana României, FC CIP Deva, va întâlni, duminică, de la ora 18.00, pe Clujana Cluj, echipa de pe locul șase care luptă să intre în play-off. Devenii sunt favoriti indiscutabili, dar nu sunt excluse surprizele, întrucât clujenii au mare nevoie de puncte. Oricum, indiferent de rezultat FC CIP nu are emoții pentru că rămâne lideră autoritară în clasament. Parti- t^dintre FC CIP Deva - Cluja Cluj va fi»itrată de Gyozo Gali (Odorheiu Secuiesc) și Andrei Chivulete (București). într-un alt joc, programat sâmbătă, ora 18.00, nou-pro- movata Quasar Deva își joacă una din ultiinele șanse pentru salvarea de la retrogradare în compania adversarei directe Moldocor Piatra Neamț. „E unul dintre cele trei meciuri decisive pentru atingerea obiectivului. Avem încredere că vom învinge, pentru că am câștigat în tur la Piatra Neamț. în plus, punctele scoase de adversarii noștri până acum cu alte echipe au fost rezolvate în culise, nu câștigate pe teren”, iiamenta Marius Sirbu, antrenorul echipei CKasar. întâlnirea dintre Quasar și Moldocor PN va fi arbitrată de Cristina Ionescu Cristi- na (Vulcan) și Remus Avram (Timișoara).

Deva au urcat pe po
dium la primul concurs 
pe ergometre.

ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Concursurile din sezonul de iarnă care se desfășoară pe ergometre erau până acum interzise canotorilor de la CSS Deva, întrucât clubul devean nu avea astfel de aparatură pentru antrenament. Din acest sezon, odată cu investițiile în aparatură și echipamente făcute de conducerea CSS Deva, canotorii pregătiți de Florin Lupu nu mai sunt marginalizati, iar performanțele au apărut încă de la prima competiție la care
Portughezii au milă de Jiul

Petroșani (C.M.) - Impresionat parcă de problemele de lot cu care se confruntă Marin Tudorache, antrenorul Jiului, înaintea meciului de sâmbătă, ora 14.00, cu CFR Gluj, Zeul fotbalului i-a „alocat” și antrenorului italian al echipei feroviare necazuri de același fel. Astfel, dacă Tudorache nu poate conta pe șapte jucători accidentați, Cristiano Bergodi s-a văzut în situația de a suspenda din lot trei trei jucători portughezi, tofi titulari, prinși că nu au o viată extrasportivă conformă cu statutul de profesionist.Lusitanii au dat de gustul petrecerilor în Cluj și au fost prinși târziu în noapte la un club din oraș, motiv pentru

Deva (C.M.) - Programul etapei a 22-a, 17-18 martie: 
Metropolis - Cosmos; Quasar - Moldocor ; ACS Odor
heiu- Energo Craiova; United - Poli Tm; Informatica Tm 
■ Athletic; EC CIP ■ Cluiana, CSM Focșani - FM Constanța.
Clasamentul
1. FC CIP Deva 21 20 1 0 141-51 61
2. Athletic Buc. 21 16 1 4 105-53 49
3. Enerqo Craiova 20 15 3 2 139-64 48
4. ACS Odorheiu 21 14 4 3 133-65 46
5 FM Constanța 21 12 2 7 137-95 38
6. Clujana Cluj 21 10 3 8 109-86 33
7. Poli Timișoara 21 10 2 9 92-80 32
8. Informatica Tm. 21 9 3 9103-116 30
9. CSM Focșani 20 8 2 10 64-79 26
10. Cosmos 21 6 1 14 69-115 19
11. Moldocor 21 5 2 14 67-104 17
12. United Galați 21 3 3 15 64-120 12
13. Quasar Deva 21 3 0 18 62-137 9
14. Metropolis Buc. 21 1 1 19 57-177 4

Fara dirijor
Hunedoara (C.M.) - Corvi- nul 2005 nu va putea conta în meciul cu FC Târgoviște, programat sâmbătă, ora 11.00, pe teren propriu, pe Pepenar, omul-cheie de la mijlocul terenului care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. „Pepenar va fi înlocuit cu juniorul Robert Cristian, astfel că vom începe meciul cu trei juniori în teren. Vom întâlni un adversar incomod și super-motivat, dar sperăm ca printr-o organizare superioară a jocului să obținem un rezultat bun”, preciza Titi Alexoi, antrenorul Corvinului. Hunedorenii nu au efectuat un cantonament înainte de joc, Alexoi având încredere că jucătorii se vor dovedi profesioniști și nu vor avea o viată extrasportivă dăunătoare.

FUTSAL/L1GA I 
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Iepurașul nu vine la tine cu "mâinile" goale. El îți aduce niște_premii speciale! Câștigă în 6 
aprilie:

Fj-; un aDonament la Cuvântul Liber pent'.j o 'jnâ ig 9 leii sau prelungește-ți actualul abonament cu mmim o lună 
ș za-t-c că ia concurs cu copia după chitanță oâ’-a - 5 ap'; e \u rata asemenea premii! Haideți să petrece"- sărbătorite

- a Caia~tai coe'1

Canotorii deveni au început cu dreptul sezonul competiționalau participat. La Cupa României, primul concurs pe ergometre la care au participat după achiziționarea aparaturii de către club, canotorii deveni au obținut rezultate foarte bune. “Dublu format din Radu Roșea și Andrei Jur- ca a obținut medalia de aur la categoria ușoară, iar Claudiu Gajac a cucerit argintul la 
care italianul i-a exclus din lot. „Nu accept acte care trădează încrederea grupului. Dacă cei trei nu au grijă de viața lor extrasportivă, îi afectează și pe ceilalți din echipă și nu vreau să risc”, comenta Cristiano Bergodi. Rămâne de văzut dacă problemele interne ale CFR-ului le vor afecta jocul și dacă Jiul va reuși să profite.Trebuie precizat că la inițiativa patronului Alin Simota, jucătorii Jiului vor evolua cu banderole albe pe braț în partida cu echipa CFR Cluj în semn de protest fată de arbitrajele potrivnice și că feroviarii nu au câștigat niciodată până acum la Petroșani. 

individual categorie ușoară. în plus, Raluca Urzicean a ocupat locul cinci la individual feminin, dar performanta ei a fost afectată de faptul că a avut unele probeleme medicale în perioada de pregătire. “Rezultatele sunt foarte bune și confirmă că investiția de club este justificată. Ne bucurăm că avem condiții mai
Mureșul victorie. Dacia eșec

■ Devenii au câștigat 
la limită și rămân în 
plasa liderei, iar 
orăștienii au pierdut.Deva (C.M.) - Numai una dintre cele două echipe hunedorene din Liga a ni-a, seria a V-a și-a atins obiectivul în runda disputată ieri. Mureșul Deva s-a impus la limită, scor 1-0, pe teren propriu în fața incomodei echipe Lacul Ursu Sovata și rămâne pe locul secund în clasament. „în prima repriză, am dominat jocul și ne-am creat mai

medaliibune de pregătire și echipa^ mente de concurs mai performante și sperăm să le răsplătim în continuare cu medalii”, preciza Florin Lupu, antrenorul canotorilor deveni, “Performanțele realizate de sportivii noștri înaintea acestui sezon și managementul performant din cadrul clubului ne-au permis să obținem fonduri pentru investiții din partea ministerului. Pentru secția de cantonaj au fost achiziționate trei ergometre de ultimă oră, două dublouri, o barcă de simplu și vâsle din fibră de carbon. La secția de lupte au fost aduse saltele noi, similare cu cele care se folosesc la marile competiții internaționale”, afirma Parte- nie Matei, directorul CSS Deva.

multe ocazii, însă doar Zaiati a reușit să puncteze în minutul 33. După pauză, s-a jucat pe contre și a fost nevoie de două intervenții salvatoare ale portarului Rahoveanu pentru a păstra victoria”, comenta Pa vel Horvath, organizator de competiții la Mureșul Deva. Dacia Orăștie își plănuise să obțină victoria în meciul din deplasre cu CSM Sebeș. Socoteala de-acasă nu s-a potrivit cu realitatea din teren, întrucât orăștienii au încasat două goluri în minutul 12 al fiecare reprize și au pierdut cu 0-2.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
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PK SCURT

• Fotbal și droguri. Un mandat de 
arestare internațional a fost emis pe nu
mele fostului fotbalist columbian Freddy 
Rincon, în cadrul anchetei vizându-l pe 
traficantul de droguri Pablo Rayo Mon- 
tano, arestat în Brazilia în 2006.
Rincon este acuzat că a servit ca paravan 
pentru operațiunile de spălare a banilor 
puse la cale de Montano, implicat în tra
fic de droguri în opt țări: Panama, SUA, 
Mexic, Costa Rica, Columbia, Venezuela, 
Brazilia și Ecuador. (MF)

Dar primit de la Dumnezeu

Este incert
București (MF) - Fotbalistul echipei Bursaspor, Cornel Frăsineanu, are un edem la piciorul stâng și este incert pentru meciul de pe teren propriu cu Fenerbahce, programat astăzi, în campionatul Turciei.

Spre Berlin
Berlin (MF) - Internaționalul german Jens Lehmann, al cărui contract cu gruparea Arsenal va expira la finalul acestui sezon, ar putea juca din vară la formația Hertha Berlin, informează cotidianul Bild, citat de AFP.

Jens Lehmann (Foto: epa.

Jose Mourinho 
(Foto: EPA)

Motive
ascunseBucurești (MF) - Tehnicianul Jose Mourinho crede că Chelsea nu a cumpărat niciun jucător în această iarnă din cauza problemelor maritale ale patronului Roman Abramovici, care a divorțat în luna februarie.Mourinho l-a numit, ironic, „atotputernicul" pe Abramovici, după ce a făcut afirmațiile referitoare la faptul că Chelsea nu a achiziționat jucători în iarnă. „Cine sunt eu ca să îi cer socoteală patronului clubului? Abramovici este atotputernicii ia Chelsea', a precizat tehnicianul.

■ Așa explică portarul 
Palop golul înscris și cali
ficarea miraculoasă a 
spaniolilor în Cupa UEFA.

București (MF) - Portarul echipei FC Sevilla, Andres Palop, a declarat că pentru el a fost „un dar de la Dumnezeu” balonul primit în momentul în care a marcat pentru 2-2, în ultimele secunde ale meciului cu Șahtior Do- nețk, din manșa secundă a optimilor Cupei UEFA, câștigat, după prelungiri, de formația spaniolă.
Dedicație pentru copii„Este ciudat ca un portar să urce la un corner. Fiecare jucător are omul pe care trebuie să-l marcheze și m-au lăsat puțin singur. M-am mișcat așa cum i-am văzut pe colegii mei că fac la antrenamente. Când am văzut că mingea vine spre mine, mi-am 
M.................................
Acel bak-s a fost un cadou de la 

Divimtaie

Andres Palop

.......................  M spus că este un dar de la Dumnezeu. Nu-mi venea să cred, pentru că erau atâția care puteau să înscrie sau să respingă acel balon... A fost un gol important, pe care îl dedic celor doi copii ai mei. Cel mic a fost internat în spital în ultima săptămână, foarte bolnav”, a spus Palop.Chevanton, autorul golului
Convocare rapidă

Londra (MF) - Atacantul clubului englez Wigan Athletic, Caleb Folan, a fost convocat la echipa națională a Irlandei, la numai o zi după ce a devenit cetățean al acestei țări, în vederea participării la meciurile din preliminariile Campionatului European din 2008, informează AFP.Folan, născut în Anglia, la Leeds, a primit cetățenia irlandeză datorită faptului că bunicii săi erau originari din această țară.

Una din țintele torinezilor este 
Frank Lampard, de la Chelsea

(Foto: EPA)

Baptista rămâne la Arsenal
București (MF) - Gruparea Arsenal Londra a anunțat clubul Real Madrid că, la finalul sezonului, intenționează să-l transfere definitiv pe mijlocașul brazilian Julio Baptista, împrumutat de „tunari” de la formația spaniolă, informează cotidianul AS.Baptista este împrumutat de Real la Arsenal până la finalul sezonului, iar gruparea engleză are timp până la 30 iunie să-l cumpere pe jucător. Potrivit clauzei stipulate în contractul încheiat în august 2006 între Real Madrid

Coastă fisurată. Fundașul echipei Manchester United, Rio Ferdinand, are o coastă fisurată și ar putea lipsi de la meciurile dintre reprezentativa Angliei și naționalele Israelului și Andorrei, programate în 24 și 28 martie, în grupa E a calificărilor pentru Campionatul European din 2008. (Foto: EPA)
<________ ,________ J
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„Goal-keeper"-ul echipei Sevilla sărbătorește: a izbutit un gol cum foarte rar se poate vedea
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care a adus Sevillei calificarea în sferturi, a declarat că „meciul a stat în capul lui Andres, acolo s-a rezolvat calificarea”, în timp ce antrenorul Juande Ramos a apreciat că golul marcat de Andres Palop în ultimele secunde ale meciului cu Șah
Juventus vrea să se întărească

București (MF) - Clubul Juventus Torino vrea să achiziționeze jucători în valoare totală de 70 de milioane de lire sterline din Anglia, țintele sale fiind Frank Lampard (Chelsea), Gilberto Silva (Arsenal Londra) și Gabriel Heinze (Manchester United), informează Daily Mirror.Potrivit sursei citate, cei trei fotbaliști sunt doriți de Juventus în vederea revenirii în Serie A. Directorul sportiv al clubului italian, Alessio Secco, și consilierul pentru transferuri Roberto Bettega au avut două întrevederi cu agentul lui Lampard, Steve 
și Arsenal, gruparea engleză are dreptul să-l transfere definitiv pe Baptista după expirarea împrumutului, pentru suma de 20 de milioane de euro. AS notează că Baptista va rămâne la Arsenal indiferent care va fi decizia clubului Real Madrid privind păstrarea în lot a lui Jose Antonio Reyes, împrumutat. de „tunari” la formația spaniolă în schimbul brazilianului. „Baptista este de acord cu decizia luată de Arsenal. Traversează cel mai bun moment al său, știe că Wenger con- 

tior a reprezentat tot norocul care a lipsit formației sale în restul partidei.
în prelungiriȘahtior conducea, înainte de final, cu scorul de 2-1, care îi asigura calificarea în turul următor, însă meciul a fost
Kutner, în ultimele două zile.„Chelsea a confirmat că Steve Kutner i-a informat în legătură cu discuțiile, dar a insistat că nu este de actualitate cariera lui Lampard. Mijlocașul ar putea fi suspendat șase luni dacă va pleca de la Chelsea la finalul sezonului. Chelsea, furioasă la gândul că Lampard și-ar putea cumpăra ultimii doi ani de contract cu 8 milioane de lire sterline, este gata să invoce regulile FIFA pentru a cere sancțiuni împotriva cluburilor Juventus, Real Madrid sau Barcelona, dacă 
tează pe el și că, dacă ar reveni la Madrid, viitorul său ar fi foarte incert. El are și avantajul că în vară ar putea deveni comunitar, demersurile în acest sens fiind făcute încă de acum un an”, scrie publicația spaniolă, care adaugă că Real Madrid va renunța, totuși, la Reyes, care „nu a convins aproape pe nimeni” și care la finalul sezonului ar urma să se întoarcă la Arsenal. Baptista a marcat în acest sezon opt goluri în cele 25 de meciuri jucate pentru Arsenal (12 ca titular).
Lucescu nuBucurești (MF) - Antrenorul formației Șahtior Donețk, Mircea Lucescu, a declarat că a trăit tot ce se poate întâmpla în fotbal, după meciul cu FC Sevilla, în urma căruia echipa ucraineană a fost eliminată din Cupa UEFA. „A fost cel mai dramatic meci din cariera mea. în cele 18 secunde rămase până la finalul 

(Foto: EPAîmpins în prelungiri di Andres Palop, care a marca cu capul, după ce a fost lăsa liber în careu de jucători formației ucrainene. în pre lungiri, Chevanton a mar cat pentru FC Sevilla golu ce a adus calificarea în 
fotbalistul ar pleca”, noteaz; Daily Mirror.Jurnalul menționează gruparea Juventus a încerci, să îl achiziționeze pe Lam pard în urmă cu trei ani ș crede că poate profita de „ruptura dintre jucător ș club" pentru a-1 atrage îi Italia. Negocierile dintri Chelsea și Lampard în ceea ci privește un nou contract a jucătorului au intrat în im pas după ce conducerec clubului londonez a refuza solicitarea de mărire ci 40.000 de lire sterline a sala riului săptămânal al mijlo cașului.

Brazilianul a convins, prin ran 
dament (Foto: epa

înțelegemeciului, toată lumea trebuii să fie în careu, nu este posibi să lași portarul liber și să- permiți să înscrie atât de sim piu. în cariera mea numa asta nu mi se întâmplase, cî într-un meci echipa mea să pri mească gol de la portar. Doaj asta mai rămăsese. Acum po spune că mi s-a întâmplat to1 în fotbal”, a spus Lucescu.



sâmbătă. 17 martie 2007
COMOD Șl SIGUR

PIA TRAVEL

GERMAN lA-IOOt
MJ74W037604

Artima Supermarket otero spate 
renfe'u inchktere in mogoztnele sole. Prorita si lu de 
irecvenfa mate de derf. de vudul comercal 

item, dezvcto-li ofocereo oteiuri de Artima.

NOU? NOU? NOU!

PARCHET LAMINAT 7 mm 
(trafic mfens;

16,5 RON/MP

Vând ap. I cameră (Ol)

• cameră de cămin, 21 mp, frumos 
/rteenajată, Deva, Micro 15. Tel. 
Ț 1/827130. (3/12.03)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al. Streiului, ușă metalică centrală 
termică gresie, faianța, balcon închis, preț 
67.000 lei, negociabil. Tel. 0788/176630. 
(13/1303) '

• Deva, zona Crucea Roșie, decomandate, 
contorizări, bloc de cărămidă etaj 1, fără 
îmbunătățiri, preț 115.000 lei. Tel. 0728/ 
248324. (11/1203)

» Deva, zona Dacia, etaj 4, fără balcon, uși 
' "'rriornoi, ușă metalică gresie, faianța, 
^orizări, preț 72.000 lei. Tel. 0728/248324. 
(11/12.03)

• Deva, central, parter, amenajat ca birou, 
preț 140.000 lei. Tel. 0744/930114. (8/16.03)

• urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. 
-n

Uzmandate, Bdul Decebal, etaj intermediar, 

os 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
termopane, parchet, gresie, faianță, etaj 3, zona
Dacia, preț 81.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)

• Minerului, dec, centrală termică, gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă 
nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dacia, etai intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (Â2)

• 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. (A2)
• dec, parchet faianță repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld., neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță parchet laminat 
mobilat ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg, tel. 0742/290024. (A3)
• circuit yesie, 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 Liceul Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron, 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 
45.000 euro, neg, tel. 0730/474275, 0740/535095. 
(A4)

• urgent 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)
• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara, 
cămară fără modificări, ocupabil ¡mediat, 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)
• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică, 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj inter
mediar, 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, 
contorizări, 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, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, 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)

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

• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Fiecare sâmbătă iți aduce cate 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate In următoarele puncte:

Deva:
1. Comtim;
2. Stația de autobuz Orizont- 
Micro 15;
3. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
5. Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
6. Cepromin;

Orăștie chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra la Cooperativa de 
Consum;

llia • Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
L SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid);
3. SC Unison „
(Șc. Generală Nr.l)
Sîntuhalm nr . 25 &

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Detalii la numărul de telefon : \
L 
£

0747-025551 EmiBaGenak. WWW. : .FO

Suntem nr. 1 in 
județul 

Hunedoara
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PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MII 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - CALI
TATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din: 
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro, e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 ' .
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418
DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic, 0740/210780

AICI POATE
<\ AGENȚIA IMOBILIARA 
\\\ IMOBFRANC

ET RECLAMA
DEVA, Slr. 22 Decembrie, nr. 
37 A, parter, camera 

12fCH>ROMN)
FIȚI INFORMAȚI DE ULTIMELE OFERTE 

In vânzări și închirieri 
IMOBILIARE!

TEL: 0742/290024
E-mail: imobfranc@yahoo.com

>rtçr,cam.U/5

AGENȚIA IMOBILIARĂ
PRIMA - INVEST

LIDER IMOBILIAR 
A TESTA T Șl LICENȚIA T

Deva, bd. luliu Maniu, bl.CT, parter 
Tel/fax 0254/215212 

sau 0722-564004.
www.prima-invest.ro

(72312)

4 Garant Consulting
11 ani de experiență

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

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

Tranzacții imobiliare avantajoase, 
în cel mai scurt timp!

http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro
mailto:imobfranc@yahoo.com
http://www.prima-invest.ro
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• regate apartaareri 2 camere decomandate, 
irtre 5060 mp, in zonă centrală 22 Decembrie, 
Kogălniceanu cu balcon, cu sau fără amenajări, 
se face ofertă de preț la vedere, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

Vând ap. 3 camere (05)

• Brad,zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040490, 0788/158.483. 
(A10)

• circuit, balcon ine s, parchet, gresie, faianță, 
80 mp, etaj 2, Kogălnlceanu, 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)
o In Moarto noi, decomandate, 2 bă, 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, stal 3, bine Întreținut, zonă 
liniștită cu termopan, parchet gresie, faianță 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498.0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, bala (gresie, faianță), 
termopane, camere cu parchet, centrală 
termică balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, 
zona pieței centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 
212141. (A9)
• decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9) 
o Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandate sau semidecomandate, etaj 
intermediar, zona Liliacului, Dorobanți, Creangă 
Tel. 0740/31731'.. <A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, hol central, mobilat, totul nou, 
bale hidromasaj, zonă superbă și foarte liniștită 
preț 105.000 euro și teren 874 mp, intravilan 
Cârjiți. Tel. 0722/722112. (T)
o decomandate, centrală termică 2 băl, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță zona Uzo 
Balcan, preț 160.000 lei, negociabil, Tel. 
0742/019418(Al)
o semldec, 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)
• decomandate, zona Progresului, etaj Interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
e In Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
o Mul L Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pa Cinați, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633,(A7)
• decomandate, 2 băl (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva,

reț C.000 euro. Tel. 0740/ 314. iA9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară, 
centrală termică 130 mp, preț 240.000 euro. Tel. 
0722/564004. (AH

Vând case, vile (13)
• casă S camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/507819.(T)
• urgent, 3 camere, bucătărie, hol, baie, centrală 
termică garaj, trifazic, spațiu comercial utilat, 
societate, cameră și bucătărie separat de casă 
curte, grădină tel. 242431. (T)
• P+l, sc 250 mp, 7 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, teren 1300 mp, preț 560.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI
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• Deva, zona Aurel Vlaicu, 3 camere mari, hol 
mare pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, apă 
gaz, canalizare, curte betonată preț 82.000 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg,, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Metroul, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll Imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
o zona CâlugârenL 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=2U mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Umorii, P+M, s=19C mp, la parter: livlng, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830, (A7)
• uigont, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
clabll. Tel. 231800,0745/511778 (A9)
• urgent, casă în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, bale, bucătărie, hol, terasă încălzire 
centrală, garaj, piscină preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl 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 Crlșcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2ha teren, zonaHertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie,.preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788D40.490.0788158483 (A10)
• Brad, st 1200 mp. preț negociabil, tel. 
02SV613366, 0788040.490,0788158.483. (A10)
• Brad, zona 8 curte, garaj, st 2500 mp, curent
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
,>ti»'i 0. 0788158483. (A10)

• Deva, zona Progresul, 42 mp, etaj 4, 
termopane, parchet laminat, ușă metalică 
contorizări, fără intermediari, preț 95.000 
lei, negociabil. Tel. 0722/420044. (6/15.03)

• Simeria, uHracsntral, mobilată 27 mp, 
balcon închis, proaspăt renovată ușă 
metalică preț 47.900 lei. Tel. 0722/281322. 
(812.03)

• semidec., etaj 3, ocupabilă imediat, zona 
Eminescu, preț 68.000 lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• o camtră baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătării, baie, faianță gresie, balcpn, 
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)
• doc, parchet, bucătărie, baie,, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara W
• doc, bucătărie, bale, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• Dada, et 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060.(A3)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabilă imediat, ideal pt. investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdif, 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)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorizări, preț 61500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68000 lei, neg., tel. 
0748163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 iei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788040.490, 
0788158483. ÎA10)

Cumpăr garsoniere (20)

• iigont garsonieră zona Decebal, Gojdu, 
Mărăști, cu sau fără modificări, ¡diferent de etaj, 
oferta de preț la vedere cu plata imediat, tel. 
0738474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, Mărăști, 
Dorobanți, Deva, ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9

Cumpăr casă (14) Vând terenuri (21)

Fosta piață Petre Roman din Dacia

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

Case de vacanță (15)

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

Vând case la țară (17)

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internei în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și 5atu Mare caută

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe;
• experiență în jurnalistică
e aptitudini de redactare în limba română
e abilități de comunicare
• cunoștințe de limba engleză
Constituie avantaj:
e cunoștințe de web deslgn, HTML
e cunoștințe în prelucrarea de imagini
Oferim:
e loc de muncă dinamic șl stabil
e colectiv tânăr
• infrastructură modernă

Dacă oferta noastră țl-a trezit Interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-mall: 
adrian.salagean®lnformmedia.ro, telefon: 0720/400.453.
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CUVAJIÜÏ

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR C A ROSETTi Nr. 2 «' CEANGAIj Tel 227.929

• DOAR 2 LE! COSTA ORICE PRODUS DE 
ÎMBRĂCĂMINTE SECOND-HÄND

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

• 3 camera, modernizată încălzire centrală 
baie, acareturi gospodărești, beci, pomi, vie, 3 
ha teren arabil, Făgețel, Dobra Tel. 0723/453292, 
0720/685307. (T)

• casă 3 camere, baie, bucătărie, 
mobilată anexe gospodărești, st 1150 mp, 
localitatea Batiz, preț 240.000 lei. Tei. 
0744/930114.(816.03)

S.R.L. Deva

• 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. (A9)

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

BLOCURI CERAMICE POROTHERM

Cumpăr case la țară (18)
• casă cu grădină 2 camere. Tel. 0720/400451.

Vând garsoniere (19)

Tel. 0254/219.127, 0749/079.126.

• semidec., balcon închis, termopan, convector, 
parchet, gresie, faianță 32 mp Deva, preț 67.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418 (Al)

• 30 ari, Deva, zona Bejan, preț 10.000 lei. Tel. 
0728621049. (T)
• Intravilan In Cârjiți, 874 mp, îngrădit cu gazon, 
la stradă asfaltată, apă curent, la 9 km de Deva. 
Tel. 0722/722112. (T)
• loc do casă Hunedoara, satul Hășdat, 3500 
mp, fs 21 m, apă gaz, curent, loc drept, zonă 
liniștită preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657, 
0747/191372.(T)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcelă, fs 22 m, facilitați, 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=40C 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 + construcție casă livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, Ideal pt. 
casă facilitâți: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară poziție bună ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.(A4)

• la 15 km de Deva, poziție deosebită ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498 (A4)
• In 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 bunâ, ideal pt 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități în zonă preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Ba|an, 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 șl prețuri. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• Intravilan In 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)
• urgenți 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. 0254/613366, 0788040.490, 
07881S8483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788040.490,
0788158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1. la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,078 8 040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788040.490, 
0288/158.483. (A10)

• hală In Deva, zonă industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• urgent hală in 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. Tel. 
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 comen 
(26)

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

vând alte imobile (27)

• hală sl 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)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/u40.490. u/®/15&483. (A10)

(mobile chirii (29)
-------------------- -------------- - ------------------
• Asociația de proprietari 349 Deva. Bt T 

Maniu, bl. 13, 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 spre închiriere spațiu, 100 mp plus 35 mp, 
comerț, producție, depozitare, vad excelent, 
intrare auto, dotat cu uși metalice, canalizare, 
trifazic, preț negociabil.Tel.227903.(T) ■

• SC Orion Comknp« SRL Brad hchMazâ 
hală Industrială situată biBrzte Str. Motlor, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces dn DN, parcare. TaL 0728078090, 
0729/942066.(10/140)

(82628)

Cumoăr teren (22)
• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau împre
jurimi, plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând locuri de veci (23)

• vând cavou pentru două persoane, loc central, 
în cimitirul Rejaoreț negocia hi I. Tel. 219314. (T)

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, Bdul Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat, tâmplărie pvc, termopan, 
gresie, încălzire centrală preț 1400 euro 
mp. Relații la teL 0743/031891 (19/1103)

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele,c 

vânzări calculatoare, § 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446

S.C. NICULUȚ 
FOREST SRL.

cu sediul în localitatea Lupeni, 
Str. Tineretului nr. 6, bl. A7, 

ap. 48, jud. Hunedoara, 
anunță depunerea solicitării 
pentru eliberarea autorizației 
de mediu pentru obiectivul 

„Tăierea și rindeluirea 
lemnului", situat în comuna 

Băița, satul Barbura, în incinta 
fostei exploatări 
miniere Troița.

® Informații se pot obține la 
sediul APM Hunedoara, zilnic, 

între orele 08.00-16.00.

Eventualele sesizări ți 
redamații pot fi depuse în 

termen de 10 zile lucrătoare 
de la data anunțului.

■5218

Composesorală 
„Moții Bucoș", 
cu sediul în Buces

• 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 2&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)

• ofer spre închiriere spațiu 32 mp, centrală 
termopan, grup sanitar, pretabil pentru cabinet, 
salon, birou, Bdul 22 Decembrie (în spatele 
Băncii Transilvania) , preț 400 euro. Tel. 
0723/227569. (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)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat termopan, centrală 
termică parchet gresie, faiață preț 150 euro/lună 
și similar zona 1 Decembrie - Cinema Patria, 
mobilat și utilat ambele pe termen lung, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon 
mare, centrală termică, parchet, gresie 
faianță amenajat modern, preț 200 euro/lună 
sau apartament 3 camere, nemobilat, zona 
Spar - piață cu centrală termică termopan, 
parchet, gresie, faianță cu cheltuieli incluse, 
tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)
• garsonieră zona Trident mobilată și utilată 
cu balcon, parchet 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat frigider, preț 100 euro/lună 
tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)

Stimați credincioși cu lacrimi și durere în suflet, 
dacă simțiți că sunteți blestemați sau dacă vi se 
întâmplă lucruri ciudate sau credeți că v-a părăsit 
norocul sau nu aveți liniște sufletească, nu vă temeți să 
apelați la Măicuța Paraschiva.

Ea vine în ajutorul dumneavoastră dezlegând 
cununii, împreunează pe cei care se iubesc și nu pot fi 
împreună, aduce spor în afaceri, lecuiește beția, alungă 
farmecele.

Viața dumneavoastră se va schimba în bine, 
convingeți-vă de asta apelând la tel. 0748946177.

Mă numesc Sandu, din Brad, și vreau să-i adresez cu 
lacrimi în ochi măicuței Paraschiva mii de mulțumiri că 
mi-a adus soția înapoi.

Silvia, din Deva, mulțumește din suflet măicuței ! 

Paraschiva că i-a vindecat soțul de alcoolism.
Apelați cu încredere și veți fi ajutați, tel. 1 

0748946177
8S063

adrian.salagean%25c2%25aelnformmedia.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internet in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Decese (75) Comemorări (76)

angajează

referent publicitate
,y! Cerințe:• Abilități de comunicare; 

e Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:

Fiul Ionel, nora Mariana și nepoții Antonela și Călin \ anunță cu durere în suflet încetarea din viață a celei care a fost mamă, soacră și bunică
SÂRB ELENAîn vârstă de 86 de ani. înmormântarea are loc astăzi 17 martie, ora 13, la Cimitirul ortodox din Brad.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• 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)

Comemorări (76)

(9/16.03)

Cu aceeași tristețe și durere în suflet fiica Criste Carmen amintește celor care l-au cunoscut că se împlinesc 6 săptămâni de la decesul celui care a fost un bun și iubitor tată
CRISTE IO ANParastasul de pomenire are loc astăzi 17 martie, ora 9, la Catedrala Sf. Nicolae din Deva.

Nu te voi uita niciodată.

A trecut un an de la plecarea dintre noi a iubitei noastre, cea mai bună soție, mamă și bunică
ANA ȘANDRUAmintirea ei vie și chipul ei blând, frumos, drag și fermecător vor dăinui mereu in inimile noastre și ale celor care au cunoscut-o și i-au fost alături prietenește și au prețuit- o. Slujba de pomenire va fi pe data de 18.03.2007, la Biserica ortodoxă din Călanu Vechi.Familia Șandru Nelu, Simona, Miana, ginerele și nepoții

(3005465/14.03)

• 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)

5« zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dalias, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dalias, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=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 Uc. 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 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil șl 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, peț 200 
euro/lună. Tel. 0740/317314. (A9)

• vând Dada 1300, af 1976. Tel. 0727/865816. 
(8/15.03)
• vând Dada papuc, af 1992, preț 800 euro, și 
Rocar TV, 6 locuri, cu ladă preț 1000 euro. Tel. 
0726/743274. (T)
• vând Dada Solenza, af 2004, luna martie, 
motor 1,4 MPi, 32.500 km, mașină de garaj, preț 
4150 euro. Tel. 0751/861056. (T)

Auto străine (37)

• SC Euromldus SRL Câmpeni comercializează 
cherestele din rășinoase, grinzi, lațuri pentru 
construcții, diverse dimensiuni, la comandă. 
Pentru comenzi șl relații, tel. 0254/216298, 
0743/131001.(2/13.03)

Pierderi (62)

(6/16.03)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. (T)
• vând Dada 1310, af 1992, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/856802. 
(5/16.03)

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

• vând Dada 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 Dada Super Nova Clima, af 2002, 
preț negociabil. Tel. 0723/520341. (12/13.03)

• vând Opel Astra Caravan, af 1993, preț 3200 
euro, negociabil. Tel. 0740/420521. (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)
• vând Volvo V401,9 TDi, af 2001, full-electric. 
multe dotări, persoană fizică preț 8000 euro. Tel. 
0723/227569. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autospecială furgon frig DAF Euro
3, af 2004, capacitate 25 tone, sarcină utilă 
125 tone, stare perfectă licență transport 
internațional, preț negociabil. Tel. 
0744/561244.(12/14.03)

• vând remorcă Dacia, stare perfectă, acte în 
regulă capacitate 1700 kg, preț negociabil. Tel. 
0726/621049. (T)

• vând 2 tractoare U 650 plus toată gama 
de utilaje după ele și combină Claas, masa 
3,5 m, preț negociabil. Tel. 246342, 
0745/468766.(5/15.03)

• vând tractor U 650 cu cabină stare 
perfectă de funcționare, preț 13.000 ron, 
negociabil. Tel. 0722/405005,0722/491614. 
(4/14.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând cadru de disc în tiranți, 2 calorifere din 
tablă noi, dimensiuni 150/70 cm, preț negociabil. 
Tel. 264161. (T)
•vând tractor U 445, plug cu 2 brăzdare, 
remorcă monoax, grapă și container pentru 
tiranți, placaj marmură Rușchița, mașină de 
cusut Ileana, stare bună. Tel. 0722/502995. 
(T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând laptop Toshiba Satellit 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)

Materiale de construcții (53)

Oameni cu credință în Dumnezeu, dacă sunteți supărați, triști, înlăcrimați sau aveți anumite probleme și nu știți cum să le rezolvați, sunați-mă, și vă voi îndruma pașii spre fericire.Sunt Andreea din Brad - aș vrea să-i mulțumesc măicuței Elena deoarece mi-a salvat căsnicia, iar acum sunt fericită.Apelați cu încredere la numerele de telefon 0746579041 sau 0723871253. Mă numesc Eugen, din Deva, și doresc pe această cale să-i mulțumesc dinsuflet măicuței Elena pentru că mi-a dezlegat cununia.Marian, din Deva - mii de mulțumtn măicuței Elena deoarece m- a vindecat de patima alcooîuiuApelați cu încredere la telefoanele 0746-579041 sau 0723- 
871253.

K4MS- ’

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Blaga Aurica. Se declară nul. (2/16.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
ștetco Samir. Se declară nul. (7/16.03)
• pierdut diplomă operator calculator pe 
numele Bozan Dorina lldiko. Se declară nulă. 
(4/16.03)

A trecut un an/ Vor trece alții mulți/ Uitare? Niciodată!/ Un dor neîmplinit ne-apasă/ De tine a noastră prietenă
ANA ȘANDRUAi fi putut să stai să viețuiești mulți ani/ Dar pentru tine a ales „divinitatea"/ Să-ți dea altă familie, adică „eternitatea”. Pentru ANA cea mai prețuită prietenă.Familia Dinlșoni Stela și soțul din Densuș

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând 25 de oi cu miei, preț 300 lei (oaie+miel), 
localitatea Ghergheș, nr. 66. Tel. 0254/220344. 
(9/14.03)
• vând lucemă verde, 2.8 ha, preț negociabil. 
Relații tel. 0726/877842. (11/13.02)
• vând sbR>i, preț negociabil, Bretea Mureșană, 
nr. 267. Relații la tel. 0743/327014,0742/312089. 
(5/12.03)

• vând oi țurcane, majoritatea miori cu 
miei, preț negociabil, ofertă de Paști. Relații 
la tel. 0722/442789, 0723/219822.
(12/5/15.03)

• vând Tuia, în ghiveci. Tel. 0727/952033. (T)

Altele (61)

• cumpăr lăzi din plastic, plata pe loc, cantități 
nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)

• cumpăr mașini de cusu înger, Kaiser, 
Naumann; ofer 25 ■ 50.000 eure. TeL 
0730/965835. (18/1X03)

• vând mașină de cusut Naumann, seria 705, 
germană, și ceas Doxa de damă, extraplat, 
elvețian. Tel. 224643. (D
• vând mobilă combinată, stare foarte bună. 
Preț 5oo lei. Tel. 0720/400422. (T)

Matrimoniale (69)
• tânăr italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la OP1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijire copil de 10 luni, 
dispusă la program flexibil, serioasă, curată, 
sănătoasă, fără obligații, vârsta 45 • 55 ani. 
Informații la tel. 0723/980535, 0254/221035. 
(11/14.03)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
or - ne Italia-90 euro, Spania-110 euro, 
Portugalia, Argăii șl Fiarta, la destinație, 
cu m ' »mode, dhnanzate, mode 
TeL 07(0/218237,0726/500804,0765/455835. 
(17/1203)

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Montaj Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
transport, masă și eventual cazare. Tel. 
0254/212225,0726/100928,0749/060760. (4/14.03)
• societate comercială angajează inginer 
serviciu tehnic, condiții avantajoase. Tel. 
0724/059635.(6/13.03)

ANUNȚ PUBLIC
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și CoteHul local al Manari 

Buceș, titular al proiectului Alimentare cu apă in sistem centralizat a satelor 
■waț Buceș- Vulcan, Dupăpiatră, Tarnița, Stănija și Mihâileni, juri. Hune
doara, anunță publicul interesat că Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara a luat decizia parcurgerii simplificate de avizare, prin aplicarea 
ștampilei tip B - fără acord de mediu pentru proiectul mai sus-menționat. 
Sugestii șl redamațîi se depun la Agenția pentru Protecția Mediului Hune
doara, Deva, str. Aurel Maieu, nr. 25, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data apariției anunțului public.

(85505)

(3005466/14.03)

Cu lacrimi în ochi și durere în suflete soțul, fiicele, ginerii, nepoții și strănepoții anunță împlinirea unui an de când a plecat dintre noi pentru totdeauna cea care a fost
CHHUȚĂMARIAComemorarea va avea loc în data de 18 martie, în satul Cărăstău.

Odihnească-se în pace!

• Grădinița Tweety Deva angajează îngrijitor 
pentru supraveghere copii și educatoare cu cali
ficare și vorbitoare de limba germană. Relații la 
adresa din Deva, Al. Panseluțelor, nr. 8, până la 
ora 18, tel. 0722/462422. (5/13.03)
• Lanț național de magazine angajează 
persoană tânără cu minime cunoștințe de limba 
engleză si operare PC. Program și salariu 
atractiv. Tel. 0724/887604. (12/12.03)
• societate comercială angajează șofer profe
sionist pentru distribuție. Informații la tel. 
223950,0744/605685.(3/16.03)
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

(1/14.03)

• cusâtor piese din piele
și înlocuitori, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
16.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Petri la, 10 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• cusâtor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 23 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusâtor piese la încălțăminte din cauciuc, 
Petroșani, 23 posturi, data limită 15.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• director general societate comercială, 
Simeria, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director generai societate comercială, 
Simeria, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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• l-a dat un nume. Actrița Angelina Jolie 
iși va numi noul copil adoptat din Viet
nam Pax Thien, nume care, în traducere, 
înseamnă „cer liniștit".

Kirsten Dunst, femeia anului

• E prea slabă. Gwyneth Paltrow, care 
urma să joace rolul lui Marlene Dietrich 
într-un film bazat pe viața actriței și 
cântăreței germane, a fost criticată de către 
fiica lui Dietrich, care a spus că actrița este 
prea slabă pentru a juca rolul mamei sale.

Los Angeies - Actrița Kirsten Dunst a fost desemnată Femeia anului la Convenția anuală a industriei de film ce are loc în această săptămână în. Las Vegas. Kirsten Dunst primește acest premiu după rolul său din filmul „Maria Antoaneta”, regizat de Sofia Coppola, scrie Reuters.„De la debutul său pe marele ecran, la vârsta de șapte ani, Kirsten Dunst a captivat publicul la fiecare apariție”, a declarat Mitch Neuhauser, co- managing director al galei.Următorul rol în care va apărea Kirsten Dunst este

Capul lui Dante Capul sculptat re- prezentându-1 pe scriitorul italian Dante Alighieri, și realizat de austriacul Antonio Voegele, a ascuns în interior mai bine de un secol o scrisoare, monede și un ziar din 1908. (Foto: epa)
Acoperite 
cu hârtieOslo (MF) - Statuile nud dintr-un mare parc Oslo, Vigeland, au fost acoperite, joi, de bu- qȘfti dreptunghiulare de hârtie neagră, acestea fiind puse pe sânii goi și pe zonele genitale ale sculpturilor, de către un grup neidentificat, probabil șocat de nuditatea din jur. „Este suficientă nuditate în ziare, nu trebuie să ne obosim să o avem și în parcuri”, au explicat într-o notă pusă pe o coloană din parcul frecventat de locuitorii capitalei norvegiene.
Record la Tokyo

Tokyo (MF) - Un front de aer rece, care s-a abătut ieri dimineață asupra capitalei japoneze, a generat precipitații reduse, sub formă de ninsoare, o premieră pentru prima zăpadă care cade atât de târziu la Tokyo, a anunțat agenția meteorologică oficială.

Thurman (Foto: epa)

Oceanul Arctic
■ Urșii polari rămân 
fără banchize până în 
anul 2040, spun oamenii 
de știință.

Londra (MF) - Gheața din Oceanul Arctic, cunoscut și ca Oceanul înghețat, se topește într-un ritm atât de rapid, încât tiparele vremii la nivel global sunt amenințate, crescând riscul unor furtuni de iarnă și al unor ploi puternice în Europa de Vest, avertizează oamenii de știință, citați de The Guardian Imagini prin satelit surprinse din 1979 încoace arată că stratul de gheață în regiune s-a
Nuntă la 
vară jLos Angeies (MF) - Actrița Uma Ihurman, care s-a logodit în în secret cu proprietarul de hoteluri Andre Ba- lazs, plănuiește să să căsătorească cu acesta în vara acestui an, scrie revista Life & Style Weekly. Uma Thurman (36 ani) plănuiește o nuntă în Caraibe, programată pentru la vară. O sursă apropiată vedetei a dezvăluit faptul că Ethan Hawke, fostul soț al actriței, nu numai că și-a dat binecuvântarea cuplului, dar va partidpa la ceremonia de căsătorie. Actrița este implicată în relația cu Andre Ba- lazs de trei ani.

Urșii polari, afectați de topirea
gheții (Foto: EPA)

Sherlock, pe marele ecran

De vânzare Multe specii de păsări se vând în Beijing ca și păsări de companie, vârstnicii fiind cei mai îndemânatici în prinderea acestora. (Foto: epa)

■ Warner Bros. Pictures 
va adapta cartea de benzi 
desenate „Sherlock Hol- 
mes"a lui Lionel Wigram.

Los Angeles (MF) - Un film în care celebrul detectiv Sherlock Holmes iși va diminua rigiditatea victoriană și va fi mai aventuros va fi produs de Warner Bros. Pictures. Studioul a ajuns la o înțelegere cu producătorul Lionel Wigram pentru a adapta pentru marele ecran cartea de benzi desenate pe care acesta urmează să o lanseze.Neil Marshall, care turnează în prezent „Doomsday”, va regiza filmul, în timp ce Michael Johnson va scrie scenariul. Ideile pentru scenariu

Pizza de 1.000 de dolari
New York (MF) - Un restaurant din New York a preparat cea mai sofisticastă pizza din lume, care costă 1.000 de dolari și care este acoperită de șase tipuri de caviar și de homar. Nino Selimaj, care conduce șase pizzerii în New York, a anunțat miercuri lansarea Pizza Luxury, cu diametrul de 30 de centimetri, care are un blat subțire acoperit cu caviar, homar, frișcă și arpagic. Dacă este tăiată în opt bucăți, o felie ar costă 125 de dolari. „Știu că nu va fi o pizza pentru toată lumea, însă simt oameni în New York care iși. permit și odată ce încearcă această pizza, se'vor întoarce. Este delicioasă”, a spus Selimaj, care s-a mutat în New York din Albania in urmă cu 29 de ani. Pentru a o servi, pizza trebuie să fie comandă cu 24 de ore înainte, pentru ca bucătarul comandă caviarul înainte să o prepare.

Plânge o statuie a Fecioarei Maria
■ Credincioșii din satul 
bavarez Heroldsbach 
spun că lacrimile au un 
gust sărat.

București (MF) - Statuia Fecioarei Maria dintr-un adăpost din satul bavarez Heroldsbach a început să plângă în urmă cu două săptămâni, iar preotul din localitate intenționează să colecteze lacrimile și să le trimi-

Kirsten Dunst (Foto: epa)Mary Jane Watson în filmul „Spider-Man 3”, produs de Columbia Pictures, ce va apărea pe piață pe 4 Mai.
pierde gheață micșorat într-un ritm rapid, cu aproximativ 38.000 de metri pă- trați care dispar anual. Simulări pe computer arată că gheața ar putea dipărea complet din Oceanul Arctic până în 2040.Acest lucru va avea un impact dramatic asupra urșilor polari și a altor specii de animale care vânează printre banchize, dar va produce și schimbări de climă ce se vor simți în toată lumea, cred oamenii de știință. Temperatura apei oceanului a crescut în medie cu 3 grade Celsius în ultimele decenii, din cauza gazelor cu efect de seră, potrivit lui Mark Ser- reze, conducătorul studiului de la Universitatea din Colorado. El se teme că reducerea continuă a stratului de gheață va duce la o accelerare bruscă a topirii, astfel că oceanul va rămâne fără nici un pic de gheață. „Oceanul Arctic pierde multă gheață în lunile de vară, dar acum se pare că stratul nu se mai reface la același nivel iama”, a spus Serreze.

Sherlock Holmes va fi mai aventuros (Foto epa)sunt ținute secrete, dar șefi de creație de la Warners spun că vor ca echipa proiectului „Sherlock Holmes” să-l rein- venteze pe detectiv și pe loialul 
tă la un laborator pentru teste, informează Spiegel OnlineCâteva zeci de oameni au fost martori la acest eveniment: dintr-o dată, picături mari de apă au început să curgă pe bărbia statuetei. Pentru sceptici, fotografiile sunt greu de ignorat. Un credincios chiar a sărutat una din lacrimile care se scurgeau pe obrajii statuetei Fecioarei Maria și spune că era sărată. Fiecare dintre cei

Roxana este născută în zodia Leu, îi plac călătoriile, modelling-ul și ski-ul.

său ajutor Dr. Watson în aceeași manieră incitantă în care Christopher Noian l-a fe- inventat pe Batman. Wigram - fost angajat al Warners, res.- 
aproximativ 60 de credincioși prezenți au fost convinși că asistă la un miracol.Cu toate acestea, preotul local, Dietrich von Stockhausen, nu a fost pregătit să creadă imediat în acest miracol. „Când cerul vrea să ne dea un semn, va fi unul pe care să îl putem înțelege. Nu va fi un semn atât de vag, și nu unul atât de ușor de manipulat”, a spus el. 

ponsabil pentru primele trei filme din seria „Harry Potter” - intenționează să accentueze elemente ale personalității personajului care au fost trecute cu vederea de alte adaptări ale cărților lui Arthur Conan Do- yle, în special în cazul televiziunii. în viziunea lui Wigram, Sherlock Holmes va fi mai aventuros, ceea ce înseamnă, printre altele, că își va exersa talentele de boxer și luptător cu sabia în timp ce anchetează crime.Sherlock Holmes este probabil personajul ficțional cel mai des portretizat în filme și producții de televiziune. Se pare că peste 75 de actori au dat viață acestui personaj în 200 de filme și show-uri TV, din 1900 încoace.

Creațiile designeru- lui mexican Maria Luisa de Chavez, din colecția Toamnă/Iamă au fost prezentate la Săptămâna Modei din Mexico Cit\’. >fmo epa


