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Primarul, audiat la DNA
Transport 
rezolvat

Hunedoara (M.S.) - Problema transportului în comun dintre orașele Hunedoara și Câlan, pentru oamenii care circulă și după ora 20.00 sau la sfârșitul de săptămână, a fost soluționată, Consiliul Județean urmând să ia o decizie în acest sens, /p.3

Incendiu
Deva (I.J.) - Indivizi necunoscuți au incendiat groapa de gunoi a ^municipiului Deva atât noaptea de vineri spre sâmbătă, cât și în cea de sâmbătă spre duminică. Pompierii s- au chinuit trei zile săstingă flăcările pentru a evita un accident de mediu, /p.3

Nu postim să nu poftim
Deva (H.A.) - Hunedorenii mănâncă de două ori mai mulți mici în Post, decât în restul anului. „De când a început Postul Paștelui vânzarea de mici s-a dublat”, ne spune Daniela Grull, comerciant de mici. Mesele din piața agroalimentară din Deva, unde se mănâncă mici sau virșli la grătar, au fost luate cu asalt de hunedorenii care nu țin post sau țin doar două zile pe săptămână.

/p.6
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Prioritățile românilor
Nemulțumiți de sâlMle mici și oe condițiile de muncă, 
majoritatea românilor iasă cariera pe pian secundar.
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în fața Las 
Vegasului 
Petroșani (M.S.) - 
Municipiul Petroșani 
ar putea fi un oraș 
mai bine dezvoltat ca 
Las Vegas, din SUA, 
daca toate promisiu
nile electorale făcute 
de candidați la 
Primărie ar fi puse în 
practică, a declarat 
consilierul județean 
Costel Avram (PRM). 
„Cu toate aceste 
proiecte puse în 
practică, Petroșaniul 
ar fi în fața Las Vega
sului cu zece ani", a 
afirmat Avram, care 
a spus că în urmă
toarele zile va încerca 
să aibă o întâlnire cu 
toți candidați la 
funcța de primar 
pentru a-i determina 
să lucreze împreună, 
cu soluțiile propuse 
în campanie.

■ Mircia Muntean și 
viceprimarul Oancea au 
dat, ieri, cu subsemnatul 
la DNA Alba.

Alba Iulia (T.S., M.T.) - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Alba Iulia i-au audiat ieri,

Liberalii au spus NU Alianței DA
■ Liberalii hunedoreni 
au decis aseară să rupă 
protocolul cu democrații 
din Alianța DA.

Deva (M.S.) - Filiala PNL Hunedoara a anunțat aseară că a decis să rupă protocolul de colaborare cu PD, în cadrul Alianței D.A. Decizia a fost luată în urma unei ședințe a Comitetului Executiv Teritorial al PNL Hunedoara și a fost adoptată cu unanimitate de voturi. „Protocolul de colaborare între filialele PNL și PD nu mai este justificat. Menținerea, prin resuscitare, a protocolului nu mai folo
Subprefectul "indisciplinat"

Deva (M.S.) - Prefectul județului, Cristian Vladu, va sesiza Comisia de Disciplină a înalților Funcționari Publici în legătură cu participarea subprefectului Dan Pricăjan la o conferință de presă organizată de conducerea filialei județene a PNL. „Am discutat luni cu subprefectul și a 

timp de mai bine de trei ore, pe primarul municipiului Deva și pe viceprimarul Florin Oancea, în calitate de făptuitori, într-un dosar în care sunt acuzați de tranzacții ilegale cu terenuri. Audierile au început în jurul orei 9,00, cu primarul Devei, și au continuat până spre ora 11,00 

sește nimănui. PD a avut un comportament nedemn, pe care l-a folosit pentru o ascensiune nejustificată”, a afirmat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean.Decizia PNL este unilaterală și nejustificată, au apreciat democrații. „Este o decizie unilaterală și neîntemeiată. Este voința lor, iar noi nu avem niciun fel de implicare în această situație. Dacă membrii simpli ai PNL vor regreta vreodată această decizie, nu au decât să reproșeze acest fapt conducerii PNL Hunedoara”, a declarat președintele PD Hunedoara, Gheorghe Pogea. El a ținut să dezmintă 
recunoscut că a făcut o greșeală”, a declarat prefectul, care a precizat însă că trebuie să aplice legea. Subprefectul a explicat că prezența sa nu era legată de politică, ci de clarificarea unor informații apărute în presă privind audierea lui de către DIICOT Hunedoara. 

când din sala de audieri a ieșit viceprimarul Oancea. La ieșirea din sediul DNA, atât primarul cât și viceprimarul au declarat că sunt victimele unei lupte politice și că totul „li se trage” de la o plângere făcută de prefectul județului Cristian Vladu. Interesant este faptul că, la ieșirea de la 

unele acuze ale liberalilor, care au declarat că membri ai PD Hunedoara au depus recla- mații la DNA Alba împotriva mai multor lideri liberali. Președintele PD a adăugat că liberalii ar trebui să se întrebe de ce au obținut doar 10% din voturile pentru funcția de primar al municipiului Petroșani, unde alegerile au fost câștigate, din primul tur, de candidatul PD, și a menționat că următoarea primărie pe care o vor câștiga democrații va fi cea de la Deva.Județul Hunedoara a fost primul, din țară, unde s-a semnat, în decembrie 2003, un protocol de colaborare PNL-PD. 

audieri, au existat declarații contradictorii ale celor doi. Astfel, în timp ce Mircia Muntean declara sus și tare că nu mai este necesară prezența sa la audieri, viceprimarul Oancea spunea că, în următoarea perioadă, vor mai fi nevoiți să se pună la dispoziția procurorilor DNA. /p.3

Din primul tur
Petroșani (M.S.) - Candidatul Partidului Democrat la funcția de primar al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a câștigat, din primul tur de scrutin, alegerile desfășurate duminică. Locul doi a fost ocupat de Haralambie Vochițoiu (PSD), în timp ce candidatul PRM, Florin Ra- colțea s-a clasat pe locul al treilea. Cel mai slab punctaj, 0,5% l-a obținut candidatul partidului Alianța Socialistă, Clau- diu Popa, /p.6
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>444444444444444 ¿44444 4'44444444 4-4 4 4 44 4444444 4'44• Negocieri condiționate. Președinția germană a Uniunii Europene s-a declarat dispusă să coopereze cu un Guvern palestinian legitim, care adoptă o platformă ce reflectă principiile Cvartetului. Președinția salută, într-un comunicat, formarea acestui Guvern în conformitate cu acordul semnat la Mecca, la 8 februarie 2007, care pune bazele reconcilierii palestiniene.
Mutilați de 
talibaniAsadabad (MF) - Mili- tanții talibani au tăiat nasurile și urechile a cel puțin cinci șoferi de camion, în estul Afganistanului, drept pedeapsă pentru că transportau provizii pentru trupele coaliției conduse de Statele Unite, au declarat, duminică, mai mulți oficiali și localnici. Șoferii făceau parte dintr-un convoi care se îndrepta spre o bază militară a coaliției și au fost atacați, sâmbătă, în provincia Nuristan.
își va relua 
prerogativele

La Paz (MF) - Liderul cubanez Fidel Castro, care a cedat puterea fratelui său în urmă cu a- proape opt luni, din motive de sănătate, își va relua prerogativele la 28 aprilie, a afirmat președintele Boliviei, Evo Mo- rales, citat de presa boli- viană. Potrivit lui Mora- les, revenirea lui Castro (80 de ani) în prim-plâ- nul politicii ar trebui să aibă loc cu ocazia celei de-a treia aniversări aînființării Alternativei Bolivariene a Ameri-cilor (ALBA) și pentru a sărbători un an de lasemnarea, la Ha- ¿FV vana, a Tratatu- J lui de comerț al popoarelor (Bolivia, Cuba și Venezuela).

A demisionat de la șefia SIE
5

Călin Popescu Tă
riceanu (Foto: EPA)

Tăriceanu 
merge la 
Cotroceni
București (MF) - Vice
președintele PNL Crin 
Antonescu a decla
rat, ieri, că delegația 
liberală care va par
ticipa la consultările 
inițiate de președin
tele Traian Băsescu 
va fi condusă de pre
mierul Călin Popescu 
Tăriceanu, mențio
nând că „PNL parti
cipă la consultări 
doar din respect pen
tru instituția prezi- 
dențială". Precedenta 
serie de consultări a 
președintelui Băsescu 
cu partidele a avut 
loc îr» 6 și 7 martie și 
a fost pe tema votu
lui uninominal. 
Atunci, PRM a 
refuzat să participe, 
iar președinții PNL, 
PSD și PC nu au 
făcut parte din dele
gațiile partidelor lor. 
Băsescu a precizat că 
va decide la sfârșitul 
lunii martie - începu
tul lui aprilie dacă 
mai organizează re
ferendum pentru 
votul uninominal.

■ Claudiu Săftoiu demi
sionează de la conduce
rea SIE la cinci luni și 
jumătate de la numire.

București (MF) - Claudiu Săftoiu și-a înaintat, ieri, Parlamentului demisia din funcția de director al Serviciului de Informații Externe, informează un comunicat al SIE.Claudiu Săftoiu demisionează de la conducerea SIE la cinci luni și jumătate de la numire.Joi, conducerea SIE a propus Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității instituției organizarea unei întâlniri pe tema „modalității de realizare a interceptărilor în cadrul SIE”. Conform SIE, solicitarea este necesară pentru clarificarea comentariilor publice pe marginea depoziției făcute de directorul Serviciului în fața Comisiei comune de anchetă în vederea analizării

propunerii de suspendare a președintelui României.
Scrisoarea lui VoiculescuPreședintele Comisiei de anchetă privind suspendarea președintelui, Dan Voiculescu, a trimis, tot joi, o scrisoare președinților Camerelor Parlamentului, în care precizează că directorul SIE, Claudiu Săftoiu, a fost audiat de membrii comisiei în 13 martie, prezentând „o serie de informații care exced competența comisiei”.„Dialogul pe care l-am avut cu domnul Săftoiu ne-a permis să luăm la cunoștință faptul că SIE deține tehnică proprie de interceptare (...) și că SIE efectuează interceptări în baza unui mandat al Procurorului General al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție (...). în plus, domnul Săftoiu nu exclude posibilitatea ca și alte instituții din sistemul de siguranță națională să realizeze

Claudiu Săftoiu (Foto: fan)interceptări în baza mandatului obținut de procuror”, a declarat Voiculescu.Săftoiu ar fi recunoscut, marți, la Comisia de anchetă a actelor președintelui Traian Băsescu, că ar fi aprobat interceptări telefonice fără bază legală, iar acest lucru se va consemna în raportul final. Citând surse din comisia de anchetă, Gândul afirma că șeful SIE ar fi mărturisit că Ser-

viciul pe care îl conduce deține tehnici de interceptări telefonice și că ascultările pe care le-a decis au fost efectuate cu mandat de la procuror, d^flk legea prevede obligativitate unui mandat judecătoresc. Potrivit legii, doar SRI poate face aceste interceptări.
Comisie de anchetăBirourile Permanente ale celor două Camere au decis, ieri, înființarea unei comisii parlamentare de anchetă în legătură cu posibilitatea interceptării nelegale a telefoanelor de către SIE. Secretarul Camerei loan Munteanu a declarat, ieri, că membrii Birourilor celor două Camere au considerat, fără rezerve, necesară constituirea unei comisii de anchetă care să cerceteze acest caz. El a arătat că „se pare că s-ar fi interceptat telefoanele fără aprobare legală și se pare că lucrurile se extind și la alte instituții nu numai la SIE”.

Zsolt Nagy pe tobogan penal

Țintă a unui atac sinucigaș
Kabul (MF) - Un convoi al ambasadei SUA în Afganistan a fost, ieri, ținta unui atac sinucigaș cu mașină-capcană, în urma căruia mai mulți angajați ai ambasadei au fost răniți, unul aflându-se în stare gravă, a anunțat misiunea diplomatică a Statelor Unite la Kabul.„Un convoi al ambasadei a fost ținta unui atac sinucigaș cu mașină-capcană pe drumul către Jalalabad. Mai multe persoane au fost rănite, una dintre acestea, aflată în stare gravă, fiind evacuată”, a declarat Joe Mel- lot, purtătorul de cuvânt al misiunii diplomatice americane de la Kabul, precizând că ambasadorul nu se afla în convoi.Oficialul nu a precizat naționalitatea sau numărul persoanelor rănite.Ministrul afgan de Interne anunțase anterior că un convoi al „forțelor internaționale” a fost ținta unui atac sinucigaș.

N Macovei a trimis Par
chetului documentele 
privind declanșarea urmă
ririi penale a lui Nagy.

București (MF) - Ministrul Justiției, Monica Macovei, a trimis Parchetului înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea exercitării atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, documentele primite de președintele României privind declanșarea urmăririi penale a ministrului Comunicațiilor, Zsolt Nagy.Președintele Traian Băsescu i-a trimis, ieri, ministrului Justiției, Monica Macovei, cererea privind începerea procedurilor legale pentru urmărirea penală a ministrului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Zsolt Nagy, informează Administrația prezidențială.Conform sursei citate, decizia șefului statului are la bază concluziile raportului întocmit de Comisia specială instituită în urma sesizării făcute de către Parchetul General de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiza plângerilor penale referitoare la săvârșirea unei infracțiuni în exercițiul funcției de către

Ministrul Comunicațiilor, Zsolt Nagy (Foto fan)Zsolt Nagy. Comisia specială a verificat această sesizare și, în baza analizei efectuate, a întocmit un raport.Președinția mai precizează că Traian Băsescu a decis sesizarea ministrului Justiției pentru începerea procedurilor

legale de urmărire penală a lui Zsolt Nagy, apreciind că justiția este singura în măsură să procedeze la cercetarea faptelor pentru clarificarea situației juridice a persoanelor presupuse a fi implicate în fapte penale.

Soldați americani la locul exploziei (Foto: epa)

A fost eliberat
Kandahar (MF) - Jurnalistul italian, Daniele Mastrogiacomo, răpit în Afganistan, a fost eliberat, după două săptămâni de captivitate și la câteva zile după ce șoferul său a fost executat, a anunțat ieri Ministerul italian de Externe. Comandantul militar al tali- banilor a declarat că Mastrogiacomo a fost eliberat, dar nu a oferit detalii, iar o agenție de presă afgană a transmis că reporterul fusese predat oficialilor ambasadei. Ziaristul a fost eliberat după ce Guvernul a eliberat cinci oficiali talibani.
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Primește viză 
pentru SUAWashington (MF) - Departamentul american de Stat a anunțat ieri că a aprobat acordarea vizei de intrare pe teritoriul SUA a președintelui iranian Mahmoud Ahmadinejad, care urmează să participe la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, consacrată votului sancțiunilor impuse iranului. Cererea „de viză a fost aprobată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului american de Stat, Sean McCormack.McCormack și-a reiterat speranța că președintele iranian va profita de această ocazie pentru a accepta oferta comunității internaționale.

Mahmoud Ahmadinejad
(Foto: EPA)

Premierul, avertizat de democrați
■ Emil Boc: PD își rezer
vă dreptul de a-i retrage 
sprijinul primului-minis- 
tru.

București (MF) - PD își rezervă dreptul de a-i retrage sprijinul primului-ministru, a declarat, ieri, liderul PD Emil Boc, precizând că democrații ar putea recurge la acest gest în anumite condiții.Emil Boc a precizat că democrații ar putea recurge la acest gest dacă liberalii vor continua atacurile la adresa miniștrilor PD.„L-am avertizat pe primul- ministru încă de săptămâna trecută că nu are nicio șansă în încercarea de a scoate PD de la guvernare ministru cu

ministruLiderul PD a adăugat că, pe parcursul săptămânii trecute, a observat „un șir de atacuri concertate ale liderilor PNL la adresa miniștrilor PD”.
Primiil-ininistru tre
buie s& fíe dar; oii 
cu PD îs integrali- 
tute la guverwe.

PD și să 
oficializeze relația 
cu PSD.
Emil Boc„în acest context, PD își rezervă dreptul, dacă aceste atacuri vor continua, să ia în calcul și posibilitatea retragerii sprijinului politic pentru primul-ministru”, a spus Boc.

El a susținut că miniștrii democrați au susținerea PD și că ei sunt solidari cu promisiunile din campania electorală, „nu cu o decizie luată la care nu au participat”. „Premierul conduce Guvernul respectând atribuțiile ce le revin miniștrilor. Deci solidaritatea invocată poate apărea dacă ești parte la o decizie, dar nu la una care ți s-a impus”, a precizat Emil Boc.Surse democrate relatau chiar după ședința Biroului Permanent Național de săptămâna trecută că PD i-ar putea retrage sprijinul politic acordat premierului Călin Popescu Tăriceanu, pentru încălcarea Protocolului Alianței în luarea deciziei privind amânarea alegerilor pentru PE.
Redactor șef: Adrian Sâlâgean
Redactori: Valentin Neagu. ina Jurcone, Cipnan Marinuț, Clara Păs, 
Sanda Bocantou. Mihaela Tămaș. T cerc Stro*a  Că»tn
Fotoreporter '^ar Marx.
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• Inm Mdurii. Silvicultorii hunedoreni desfășoară, în această perioadă, activități de verificare a actelor doveditoare, stabilire și validare a amplasamentelor, punere în posesie, în vederea retrocedării suprafețelor de pădure. Până în prezent s-au pus în posesie 117.800 ha pe județ, adică 78% din suprafața validată. (S.B.)
* CwdurL Pensionarii pot încasa, din această lună, pensiile și pe cârduri la Banca Transilvania. Banca Transilvania nu percepe taxă pentru retragerea de numerar de la bancomatele proprii și nici pentru utilizarea cârdului la comercianți. Taxa de deschidere de cont este de trei lei. (C.P.)

„începe o perioadă tulbure!"

Transport 
rezolvat

Hunedoara (M.S.) - După aproape un an de zile, problema transportului de persoane între orașele Hunedoara și Călan, pentru muncitorii care ieșeau de la serviciu în cursul serii, este pe cale de a fi rezolvată, a anunțat ieri consilierul județean Tatiana Vasilescu (PC). „în ședința Consiliului Jude- țean din această lună se a supune aprobării noul program de transport, ceea ce va permite introducerea unei curse la ora 22.00, cu plecare din Hunedoara. Pentru concretizarea acestui proiect am invitat la discuții pe reprezentanții Autorității Rutiere Române și sperăm ca lucrurile să intre în normal”, a afirmat con- «ierul județean. Măsura te benefică și pentru locuitorii din Boșorod, care vor putea să plece seara de la serviciu și să aibă o legătură auto din orașul Călan spre comuna de domiciliu.

Vernisaj
Deva (S.B.) - Galeria 
„Forma" își redes
chide porțile. Uni
unea Artiștilor Plastici 
din România (UAPR)
- Filiala Deva a 
pregătit „Salonul 
Artelor Vizuale 2006
- 2007", expoziție ce 
va inaugura Galeria 
„Forma" după un 
proces de reabilitare
- modernizare, rea
lizat sub patronajul 
Consiliului Județean 
Hunedoara. 
Vernisajul expoziției, 
ce va prezenta pe 
simezele galeriei de 
arte devene lucrări 
de pictură, sculptură, 
grafică și arte deco
rative creații ale 
artiștilor profesioniști 
din județul Hune
doara, precum și ale 
invitaților acestora 
din alte filiale ale 
artiștilor plastici din 
țară, va avea loc 
miercuri, 21 martie, 
ora 18.00. De 
asemenea, expun 
licențiați ai unor fa
cultăți de profil și 
artiști amatori admiși 
de juriul desemnat 
de UAPR.

V Viceprimarul Oancea 
consideră că atacurile 
vin din partea 
partenerilor de Alianță.

Tiberiu Stroia________________
tiberlu.stroia@informmedia.ro

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informniedia.ro

Alba Iulia - Proaspăt ieșit din birourile anchetatorilor DNA, primarul Mircia Muntean a ținut să declare că prezența sa la DNA este legată de o sesizare privind atribuirea a 12,2 ha de teren, care aveau drept scop construcția de locuințe, unor investitori italieni. „Am venit în fața procurorului pentru a lămuri o problemă legată de terenurile atribuite tinerilor ce doreau să-și construiască locuințe. La vremea respectivă, am prezentat un studiu realizat de Uniunea Arhitecților care considera acest teren impropriu construcției de locuințe. Acesta este și motivul pentru care am vândut terenul investitorilor italieni și pentru care am oferit acelor tineri terenuri în altă parte”, a declarat edilul Devei.în ceea ce privește o nouă pre zentare în fața procurorilor DNA, primarul Mircia Muntean a afirmat că aceasta

F. Oancea și M. Munteannu mai e necesară.Spre deosebire de „șeful” său, viceprimarul Oancea a susținut că problema terenurilor nu a fost rezolvată astăzi. Este o luptă surdă, murdară. Am fost chemați în calitate de făptuitori și vom mai fi chemați până lucrurile se vor lămuri. Pot spune, parafrazând un ziarist, că trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Sunt sigur că vin vremuri tulburi. Iar ceea ce este de condamnat este faptul că suntem loviți acolo unde am investit”, crede viceprimarul.
N-am dat cu păru'Prefectul județului, Cristian Vladu, a declarat că „plângerea a fost făcută de mine în calitate de șef al Instituției Prefectului și era îndreptată împotriva Consiliului Local Deva. Oamenii aceștia încearcă să abată atenția de la

ei asupra mea. Eu nu sunt în spatele niciunui dosar. Este adevărat că am depus o plângere împotriva CL Deva care a votat vânzarea unui teren în suprafață de 12,2 ha de teren ce fusese inițial atribuit tinerilor pentru construcția de „locuințe. Am depus plângere la DNA Alba împotriva CL Deva. Este singura plângere pe care am făcut-o. La această dată suntem în instanță pe legea contenciosului administrativ. Dacă Muntean se simte cu musca pe căciulă, este problema lui”, a declarat Vladu.La sfârșitul lunii ianuarie 2007, Prefectura a dat în judecată CL Deva pentru anularea unei hotărâri prin care un

devene. Inițial, terenul in suprafață de 12,2 ha a fost destinat tinerilor care doreau sași construiască locuințe. Interesant este faptul că, la scurt timp, terenul a fost vândut unor italieni după ce un eva- 
H...................... ............
După audierile 
de astăzi nu am 
mai fast chemați 
de către 
procurori.

Mircia Muntean, 
primar Deva

w
Așteptăm ur
mătoarea audiere 
eu procurorii' 
.DNA, și, între 
timp, vom încer
ca să .ae 
treaba.
Florin Oancea

teren din zona rezidențială Dealul Paiului a fost vândut la prețul unui teren agricol neproductiv unor italieni, parteneri de afaceri cu un apropiat al administrației publice

................................... M luator, fost angajat al Primăriei Deva, a întocmit un raport prin care s-a stabilit prețul de pornire a licitației. La vremea respectivă, primarul susținea că terenul respectiv s-a dovedit impropriu construirii de locuințe și că, în acest sens, există o evaluare făcută de experți în arhitectură. Experții Prefecturii, care au studiat actele în baza cărora a fost fundamentată hotărârea, au descoperit că raportul de evaluare a fost recepționat de administrație după șase zile de la aprobarea în CL Deva. La data efectuării controlului la CL de către reprezentanții Instituției Prefectului, s-a constatat inexistența raportului de evaluare.
Incendiu la groapa de gunoi

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara i
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

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

doara
- Coffâe „Snack Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M. parter
- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/14
- Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din 

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta"; din Hunedoara

Deva (I.J.) - Focul a fost pus în noaptea de vineri spre sâmbătă. Venițî la fața locului, pompierii și serviciul de Salubritate Deva au reușit să stingă focul în cursul dimineții. însă aceleași persoane au incendiat din nou platforma și în noaptea următoare. „Există serviciu de pază pentru groapă, însă ea se întinde pe o suprafață de 7 ha și este imposibil să acopere toată zona permanent. Cel care a dat foc a făcut-o cu intenție. Vom încerca să punem pândă pentru a putea identifica autorul”, declară Gh. Bogdan, director adj. Salubritatea SA.Pompierii au folosit numai

până în cursul amiezii peste 15 mașini cu apă pentru stingerea focului. Cei care au lucrat efectiv la stingerea incendiului s-au confruntat cu situații de risc extrem. „Intervenția a fost foarte dificilă din cauza fumului, dar și pentru că exista pericolul ca oricare dintre ei să cadă în craterele create de incendiu. Nici vântul de duminică nu ne-a prea ajutat și a întins flacăra pe o suprafață mai mare. Eu zic că autorul este cineva plătit, însă nu pot demonstra asta”, declară lt.col. Iulian Butar, din cadrul Serviciului pentru Situații de Urgență Hunedoara.
Aniversare UE la Deva

Canalizare după 700 de aniHunedoara (I.D.) - Estimate ca fiind cele mai vechi străzi din Hunedoara (după unele surse, având o vechime de 700 de ani), străzile Carpați și Rotarilor nu au avut, până in acest an, canalizare sau apă curentă, într-un municipiu considerat ca fiind cel mai mare din județ. în 2006 s-a reușit încheierea lucrărilor de canalizare și aducțiune cu apă pe străzile Rotarilor și 22 Decembrie (aproape 800 metri, cu o valoare totală a lucrării de peste 140.000 lei), iar în acest an se lucrează

la primele două tronsoane de pe strada Carpați, proiectul urmând să fie finalizat anul următor. „Mai sunt străzi fără canalizare în Hunedoara, dar puține, iar pentru unele dintre ele nu există condiții tehnice pentru a se realiza acest lucru” - recunoaște d-na Ana Spătar, inginer în cadrul Departamentului Tehnic- Producție-Proiectare al Apa Prod Hunedoara. Lucrările de canalizare sunt finanțate de municipalitate, iar execuția aparține firmei Apa Prod.
Deva (S.B.) - Sărbătorirea a 50 de ani de la semnarea tratatului de la Roma reprezintă un moment deosebit de important pentru Uniunea Europeană. La inițiativa Guvernului României, prin Agenția pentru Strategii Guvernamentale, momentul va fi marcat prin acțiuni specifice în toate statele membre.în întreaga țară, în data de 23 martie 2007, mai multe săli

de clasă ale unor școli românești de prestigiu vor primi numele unora dintre „părinții fondatori” ai Uniunii Europene.în acest context, în Deva, vineri 23 martie, ora 13.00, la Colegiul Național „Decebal” Deva vor fi dezvelite, într-un cadru festiv, 50 de plăci cu nume onorifice, furnizate de Agenția pentru Strategii Guvernamentale.

Iepurașul desenează!

Gesturi culturale la Hunedoara
Hunedoara (I.D.) - Astăzi, 20 martie, de la ora 18,00, la Galeriile de Artă din Hunedoara va fi lansat volumul „Splendorile agoniei”, semnat de cunoscuta scriitoare hune- doreană Raisa Boiangiu.în organizarea Primăriei Hunedoara, a Clubului Sporturilor Montane din Hune

doara și a Cercetașilor României, la Galeriile de Artă din Hunedoara este deschisă expoziția fotografică „Natura și ONG-urile hunedorene” - o inedită incursiune printre frumusețile ascunse ale zonei Hunedoara și nu numai, văzută de cercetătorii ei cei mai asidui.
De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copiilor de la 
grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria primăverii șl a serbării 
Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație proprie). Desenele pot fi trimise la 
adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau în for
mat electronic, pe adresa de mail: magdalena.serban@informmedla.ro. Data-limită 
este 5 aprilie 2007, ora 12:00! Votarea celui mai frumos desen se va face în perioa
da 29 martie - 5 aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și,prin intermediul unui talon apărut 
în perioada respectivă în Cuvântul Liber. Premierea va_ avea loc în 6 aprilie, premiile 
constând în cadouri specifice Sărbătorilor de Paște. în 7 aprilie, Cuvântul Liber vă 
oglindește, sentimentele primăvăratice într-o pagină specială, iar www.huon.ro vă ajută 
ca toate desenele voastre să prindă culoarea primăverii.

Aspecte din Galerie (Foto: CL)

Nume.........
Adresa.....
Localitatea

.Prenume...........................

....................................Tel. . 

.....Votez pentru desenul

REGULAMENT: Desenele și fotografiile câștigătorilor vor ft incluse a:ât ’ z =• 
cât și pe portal, Informații suplimentare la tel 0254/ 2 1 1 275 -c >??:■?

ON

mailto:tiberlu.stroia@informmedia.ro
mailto:mihaela.tamas@informniedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedla.ro
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http://www.huon.ro


COTONA! /4marți, 20 martie 2007
1820 - S-a născut domnitorul Alexandru loan Cuza 
(m. 1873).
1828 - S-a născut dramaturgul norvegian Henrik 

Ibsen („Peer Gynt") (m. 1906). 
1894 - A murit Kossuth Lajos, 
lider al revoluției maghiare de la 
1848 (n. 1802).____________________
1914 - S-a născut pianistul 
ucrainean Sviatoslav Richter.
1950 - S-a născut actorul amerl-

can William Hurt.__________  ______________________
1956 - Tunisia își câștigă independența față de 

Franța. __________ __________ _
1958 - S-a născut actrița americană Holly Hunter 
(foto) („Pianul").__________________________________________
1963 - Se deschide, la New York, prima expoziție 

pop-art.___________________________________________________
1969 - John Lennon și Yoko Ono se căsătoresc în 
Gibraltar._________________________________________________
2003 - Războiul din Irak - Președintele american 
George W. Bush a anunțat, la ora 10.15 (05.15 ora 
României), începutul operațiunilor militare împotriva 
Irakului.

4°
minim maxim

Cer parțial noros. Maxima va fi de 14°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 1°C.Joi. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 10°C. Minima va fi de 1°C.
CALENDAS RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox _
Cuv. Mucenici uciși în Mănăstirea Sf. Sava.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Claudia, fc.

Calendar Greco-Catolic
Ss. c. m. uciși în Mănăstirea S Sava.

Energie electrică
Azi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.00-14.00 în Hațeg, str. Progresului, str. Florilor; Baru 
Mare, bl. A4.
8.00-15.00 în Brad, str. Libertății, bl. Dl, sc.1, 2, 3 și 
str. General Vasile Milea, bl. D3, sc. 1, 2; Hărțăgani. 
9.00-18.00 în localitățile Bozești, Gura Danciului, Mada, 
Trăpărăuța, Steuini, Ardeu, Bratea, Balșa, Galbena, 
Voia, Bunești și Vătișoara.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str, Aviatorilor, bl.54, sc. I, bl. 
60A, sc. VI, str. Vișinilor; Vulcan, str. Pinului; l.upeni, 
str. Castanilor, bl. 14; Uricani, zona Firizoni, Valea de 
Brazi.

Gaz
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întieiuptă.

Apă________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 
între orele:
8.00 - 12.00 pe Str. 22 Decembrie (de la Arcul de Tri
umf până pe Str. Zorilor - cartierul Oltuz) afectează 
PT44 și PT9, Str. Anemonelor nr.27, afectează str. Oituz 
și PT15A.

REȚETA ZILEI

Conopidă în sos picant
Ingrediente: 1 conopidă mare, 2 cepe, usturoi, sare, 
bulion, cimbru, foi de dafin, vegeta, ulei, pastă de 
ardei sau 1 ardei.
Mod de preparare: Conopida se desface buchețele 
care se fierb în apă cu puțină sare, apoi se scot, se 
scurg și se așază pe un platou. Ceapa se toacă și se 
pune la călit în apă cu vegeta, bulion și ardeiul 
tocat mărunt, foile de dafin și cimbru. Se fierbe 
până când ceapa este muiată și apa a scăzut. Se 
adaugă sare, 2 linguri de ulei și usturoiul. Se 
amestecă bine și se toarnă peste conopidă.
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Soluția Integramel din numărul precedent: C - VAS - S - OAZA - FATA - MALDAR
- B - VID - ORALA - LAȘI - BON - CERC - 01 - D - U - NUNA - NO - BAITE - LIN
- RC - LIPSA - ZI - GOL - IT - DRAC - APA - LEU - U - U - IVI - PINOT - SETE

INTEGRARIA 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 inté
gramele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple
tat pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr 37A, sau la OP1, CP 3. Deva, sau depune-o 
in cutate speciale Cuvântul Iber, până in 19 aprilie.

IN 20 APRILIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
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Nume.....
Prenume 
Adresa ...
........................ Tel.......................... 
Localitatea ..................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

Trapo

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

Berbec

După-amiază primiți o sumă mare de bani de la o rudă. S- 
ar putea ca partenerul de viață să nu fie de acord să 
cumpărați un obiect de valoare.

Taur
Dimineață s-ar putea să fiți stresat la serviciu. Ar fi bine să 
țineți cont de sfaturile colegilor. Nu puneți problemele pro**  
fesionale pe primul loc! --

Gemeni

După-amiază, dorința dumneavoastră de libertate ar putea 
să afecteze relațiile cu partenerul. Există riscul să se ajungă 
la o despărțire.

Rac
Sunteți creativ, calități pe care ar fi bine să le folosiți pen
tru a porni o afacere. In cazul în care nu vă ajung banii, 
ar fi bine să faceți un împrumut.

teu

Dimineață sunteți nemulțumit din cauza unul partener de 
afaceri care vă invidiază. Cel mai bun lucru este să vă pre- 
faceți că nu observați nimic.

Fecioară
Doriți să faceți schimbării în casă, dar sunteți înțeles greșit 
și se poate ajunge la un scandal. Vă sfătuim să apelați la 
calmul ce vă caracterizează.

Balanță
Relațiile cu prietenii sunt excelente. S-ar putea să aveți 
discuții cu partenerul de viață dacă refuzați ajutorul unei 
persoane mal în vârstă din familie.

Scorpion
S-ar putea să aveți probleme dacă nu respectați regulile de 
circulație. Nu este momentul să încheiați tranzacții finan
ciare. Evitați discuțiile în contradictoriu.

Săgetător
Un bărbat mai în vârstă din familie vă ajută să clarificați o 
neînțelegere cu persoana iubită, apărută din cauza pro
blemelor financiare. Păstrați-vă optimismul.

Capricorn
Aveți foarte multă treabă, mai ales acasă. Faptul că nu vă 
puteți respecta programul vă enervează și riscați să vă luați 
la ceartă cu colegii.

Vărsător
Sunteți plin de energie și aveți puterea să terminați o lucrare 
începută mai demult. Nu vă grăbiți să refuzați o propunere 
de colaborare.

Pești
Se pare că nu vă simțiți prea bine și nu aveți chef să vă 
petreceți timpul liber cu prietenii. Starea de apatie poate 
să vă creeze neplăceri în familie.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militará (s).
B Cu: David James Ellrott 

8:55 Armonii în natură 
(doc., ep. 27, Italia,
2004) ,

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

Debarcarea din Nor- 
mandia 

1030 Profesioniștii (r) 
11:30 Sănătate pentru toți I

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

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Gody, ce viață 
HminunatăI (ep. 25, 

comedie, SUA, 2005). 
Cu: Dylan Sprouse < 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Oglinda retrovizoare 
16:00 Kronika. Emisiune în 

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

acuml
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
H11, dramă, SUA,

2005) . Cu: Ellen Pom
peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl, Justin 
Chambers

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Don Quijote în Europa 
24:00 Viața ca-n filme (ep. ¡

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

035 Happy End (dramă,
15 Franța/Germania, 

2003). Cu: Justin Ther- 
oux, Audrey Tautou 

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

maitet de divertisment 
(r)

4:40 Ogfinda retrovizoare
(r)

5.-10 Atom. Mâne este 
anani (r)

535 Don Qtâcte fii Euupa

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

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

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

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

Clarence Gilyard Jr. 
15:15 Emmerdale - Afaceri 

gde familie (ep. 7, 
dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen

16:00 Tânăr și neliniștit (s).
BCu: Eric Braeden, 

Joshua Morrow, Lau
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

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

B (serial, comedie) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

20:30 Tango & Cash
fj (acțiune, SUA, 1989).
“Cu: Sylvester Stallone, 

Kurt Russell, Jack 
Palance, Teri Hatcher, 
Michael J. Polland, 
Brion James. R.: Andrei 
Konchalovsky 

22:15 La Bloc 
23:00 La Servid 
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Minți criminale (ep. 1, 
rșacțiune, ȘUA/Canada, 

2005). Cu: Mandy 
Patinkin, Thomas Gib
son, Lola Glaudim, 
Shemar Moore. R.: Jeff 
Davis

1:15 Culisele K1 
1:45 La Bloc (r) 
2:10 Omul care aduce 

cartea (reluare) 
2:15 Știrile Pro Tv 
3:15 Tango & Cash (film, r) 
530 Stiu Oaa Cuzirio (r) 

530 Apropo Tv (r) 
I a Canári M

- . K . »• . - . A / ț
7 “ ■

06.3007.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

6:00 Tn gura presei 
cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 
01999). Cu: Sara 
“Armentano, Raffaella 

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

Gherghe
13:45 Micul John (dramă, 

SUA, 2002). Cu: Ving 
’ ‘ Rhames, Patty Duke, 

Gloria Reuben 
Viața bine organizată 
a judecătoarei Natalie 
Britain va fi dată peste 
cap când tatăl aces
teia, cu care a rupt de 
mult timp legăturile, 
vrea să lămurească 
neînțelegerile dintre ei. 

16:00 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu

i

730 Iubire de mamă (r) 830 
Duelul pasiunilor (r) 9:00 
Gitanas (s) 10:00 Culoarea 
păcatului (s) 12:30 Inocență 
furată (s) 1330 Jurământul (s) 
15:20 Rețeta de acasă 1530 
Duelul pasiunilor (s) 17:30 
Poveștiri adevărate 1830 Bet- 
ty cea urâtă (s) 1930 Rebelde 
(s). Cu: Anahi, Ninel Conde, 
Dulce Maria, Alfonso Herrera, 
Christopher Uckermann, 
Enrique Rocha 20:30 Iubire ca

9:15 Campionatul Mondial de 
Polo: Canada - România 
10:30 Tonomatul DP2 12:30 
Zestrea românilor (r) 13:00 
ABC... de ce? 14:00 Lecția 
de... geografie. Povești de pe 
Planetă (doc.) 1430 Tribuna 
partidelor parlamentare 1530 
împreună in Europa. Emisiune 
în limba germană 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Autostra
da TVR 18:00 Jurnal regional 
18:30 Lege și ordine (s) 1925

' în "filme '(75?2*1:30  ¿“orro ("sj 

22:30 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 2330 dona (s) 
2430 Jurământul (r)

(doc.) 20:00 Omul intre soft ■ 
și moft 20:30 Arta supra
viețuirii 21:00 Ora de știri 
22:10 La umbra copacilor verzi 
(dramă, Anglia, 2005) 23:50 
Total Recall (s) 0:50 Familia 
mea dementă 1:20 Cu dra
gostea pe urme (film, r) 3:15 
Tonomatul DP2 (r)

10:15 Cartea rfiagostei (come
die, SUA, 1991) 1220 La 
trapez mă. Luxemb g, 
2005) 1430 Citește și plângi 
(comedie, SUA, 2006) 1525 
Aventurile lui Sharkboy și 

mii (acțiune, SUA, 2005) 
1730 Cursa din Hazzard 
(acțiune, SUA, 2005) 18:45 
Mireasa moartă (animație, 

Marea Britanie, 2005) 20:00 
Colateral (thriller, sua, 2004) 
22:00 Deadwood (Ep. 32, 
dramă, SUA, 2005) 22:55 O 
logodnă foarte lungă (dramă, 
Franța, 2004)

730 Bună dimineața, Româ
nia I 830 Realitatea de la 8:00 
930 Realitatea de la 9:00 9:10 
100/o (r) 1030 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 13:20 EU, România 
1520 Fabrica 16:50 Marfă 
17:45 Editorii Realității 1830 
Realitatea de la 18:60 18:50 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 
2230 100% cu Robert Turces- 
cu 2330 Ultima oră

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, rj 10:45 Tele 

RON 1225 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 

') 14:40 Diana:
Dk7inMfe cu' Răzvan și DaTi ?®9'on,a Inimüor (documentar, 
11:00 Unhappily Ever After (s, 1Q°"' A'

SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelter, Allan Traut
man 1220 Look who is win
ning 13:00 Teleshopping 
14:30 Miezul problemei (r) 
1630 Bărbatul din vis (s) 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri 20:15 Țara vedetelor 
(divertisment) 22:00 Miezul 
problemei 24:00 Un nou 
început (s)

iS' • 2 IT Ic 131r ',O 
8B»« îl'■V-TÂÎTtw

6:30 Parker Lewis (s, SUA.
1990) 7:00 Poză la minut (s)

> 830 Malcolm și Eddie (s) 930’ Patere s)

2030 Din dragoste
(divertisment)

2230 Vocea inimii (serial, 
dramă, România, 

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

2330 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2430 Ape întunecate (SF, 
ti SUA, 2004). Cu: Loren- 

zo Lamas, Simmone 
Jade Mackinnon, Bruce 
Gray, Jeffery Gorman. 
R.: Phillip Roth

230 Concurs interactiv 
330Vree
B(film serial) 

400 9595 
(reluare) 

535Vfeere

3

10:00 Verdict: crimă I (r) 
12:00 Misterele planetei 
albastre (doc., r) 13:00 Fetițele 
Powerpuff (s) 14:00 Lumea 
Pro Cinema (r) 14:30 Pro 
Motor (r) 1530 Entertainment 
News (r) 15:15 Smallville (r) 
16:15 Entertainment News (r) 
1630 Fii pe fază! (r) 1730 
Povești extraordinare (s) 1830 
Verdict crimă! (s) 1930 Smal
lville (s) 2030 Entertainment 
News 2020 Ele spionează (s) 
2130 fii pe fază! (s) 2230 
Ocna udgașă (p 0 {SF/tvte.

1998) 16:25 Al 7-lea cer
(s) 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. 
(r) 18:00 Focus 19:45 Mon
denii (s) 20:45 Nuntă în 48 de 
ore - reality show 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 22) 
23:30 Forța legii (ep. 6, 
acțiune/thriller, SUA, 2005) 
0:30 Focus (r)

7:00 Matinal 10:00 Arte 
10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (reluare) (documen
tar) 13:35 Emisiune reli
gioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 Euromaxx 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (reluare) 1830 
6! Vine presa! Cu Livia Dllă 
și Nzuzl Mbela 2030 Irina 
By Monica Columbeanu 
2230 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2430 6! Vine 
presa! (reluare) 230 Chat

8:00 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 930 Automobile ame
ricane recondiționate 1030 
Vânătorii de mituri 1130 
Mașini pe alese: Beadi Buggy 
1230 Regii construcțiilor. Ter
minalul 5 Jet Blue - JFK1330 
Confruntări și fiare vechi 1430 
Cum se fabrică drese knui? 
1630 Curse 1730 Automobie 
americane recontfiționate 
1930 Vânătorii de mituri 
2030 Cum se fabrică drese 
lucruri? 2130 Siluete sțțrra- 
dknensionate 2230 Ultimele 
24 de ore: Rre Ptoenix 2330 
Ckirnl Automofaiefo ( 
2430 Cum se fabrică rfiverse
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www.regenerareurbana.ro 
Deva (C.P.) - Portalul promovează Implementarea 
proiectelor Integrate de dezvoltare durabilă a comu
nităților urbane. Prin acest tip de proiecte se pot rezol
va simultan o serie de probleme Intre care există relații 
de interdependență șl care afectează șl zonele adia
cente zonei de Intervenție propriu-zise,
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TWUUCȚI1 BURSIERI
Societatea Preț Variație

închidere (lel/acț) (%)

SNP 05900 0,85
SIF1 2.7300 0,37
BRD 20.9000 -0,48
BIOFARM 0.6800 0
ANTIBIOTICE 1.7900 -0,56
ROMPETROL 0.0923 0,11
SIF3 2.9500 0
SIF5 2.9800 2,76
SIF2
Rubrică realizată 
b-dul Decebal, b 
221277.

2.6400 2,33
de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
. R, parter (lângă QUASAR), tel.:

Subvenții la sfecla de zahăr
A

■ Cultivatorii de sfeclă 
de zahăr vor primi o 
subvenție de 480 eu- 
ro/ha, în acest an.

Clara Păs___________________
clara.paaglnformmedla.ro

Deva - Cultivatorii de sfeclă vor beneficia de bani din fonduri UE, prin plata unică pe suprafață de circa 50 de euro pe hectar și plățile suplimentare de 200 de euro pe hectar, dar și de un sprijin de la bugetul de stat, de circa 230 euro pe hectar. Anul trecut sprijinul a fost de 15-20 de milioane lei vechi pe hectar (circa 420-570 euro). De sprijinul financiar vor putea beneficia numai fermierii care au încheiat un contract cu o fabrică de zahăr, în limita cotei alocate fiecărei unități. De câțiva ani, producătorii agricoli din județul Hunedoara s-au reorientat spre alte culturi decât cele tradiționale.între culturile vizate se află cele de rapiță și sfeclă de zahăr. La o întâlnire ce a avut loc anul trecut între producătorii agricoli hunedoreni și reprezentanții fabricii de zahăr din Luduș, cea mai

HUNEDOARA

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

DEVA

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

1

Amplasarea aparatelor radar în data de
20.03.2007: ____ ______ ______
- DN 66: Băcia - Călan;
- DN 7: Tătărăști - llia - limita jud. Arad;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Termene de plată Cursuri de formare pentru 
tinerii hunedoreni

Deva (C.P.) ■ Microîntre- prinderile și persoanele fizice care desfășoară activități independente trebuie plătească impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii, trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.Contribuabilii menționați au obligația să declare impozitele și contribuțiile aferente veniturilor din salarii până la termenul de plată. Microîntreprinderile sunt firmele care au până la nouă salariați și rea
SUDOKU

Răspunslam cititoriloi
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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

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

I8 4 5 7 1 2 6 9 3
4 9 6 2 8 5 3 7 1
c 7 2 1 3 5 9 8 4
1 8 3 9 4 4 2 5 6

Avansați

2 8 7 3 1 6 4 9 5
3 9 6 4 2 5 7 1 8
1 4 5 8 9 7 6 3 2
8 6 9 7 4 1 2 5 3
4 7 2 5 8 3 9 6 1
5 1 3 2 6 9 8 7 4
7 2 1 6 5 8 3 4 9
O 5 8 9 3 4 1 2 7
9 ♦ 1 -7l 2 5 8 6

Paternitatea la copii
Deva (I.J.) - A. Marcu Iones- cu, din Deva, întreabă cum poate dovedi parternitatea fiicei sale născute în afara căsătoriei.„Paternitatea poate fi recunoscută de tată printr-o declarație la serviciul stării civile sau printr-un înscris autentic în fața notarului sau la judecătorie. Dacă tatăl tăgăduiește, legiuitorul acordă mamei posibilitatea de a introduce acțiune de stabilire a paternității din afara căsătoriei în termen de 1 an de la data nașterii copilului. Dacă tatăl nu recunoaște copilul, se apelează la probe: martori, înscrisuri, mărturii, teste serologi- ce (grupe de sânge) și genetice (profil ADN). Pentru admiterea acțiunii trebuie dovedite: nașterea copilului, relațiile intime în timpul concepției dintre pretinsul tată și mamă și faptul că din aceste relații a rezultat copilul. în orice situație (fie că recunoaște sau nu copilul) sunt aplicabile dispozițiile Codului de Procedură Civilă. Dacă paternitatea a fost stabilită, copilul va avea aceeași situație legală față de părinte și față de rudele lui ca și un copil rezultat în urma căsătoriei”, răspunde C.S., avocat.
Chiriaș evacuat
Deva (I.J.) - Anghel Purtă

tor este din Petroșani și stă în

Subvenția se obține doar dacă există contract cu fabrica de prelucrareapropiată fabrică de prelucrare a sfeclei de zahăr, producătorii au semnalat o serie de probleme cu care se confruntă. între acestea se numără cheltuielile ridicate cu transportul sfeclei la prelucrător și lipsa utilajelor agricole specializate. Potrivit estimărilor 

lizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la două milioane de euro, echivalent în lei.Având în vedere prevederile legale, agenții economici au obligația să completeze vectorul fiscal prin depunerea formularului 010 “Declarația de mențiuni pentru persoane juridice” la Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Hunedoara - Birou registrul contribuabilului și gestionarea declarațiilor fiscale, camera 114.

Paternitatea poate fi recunoscută de tată printr-o declarațiechirie la Deva. El întreabă în ce condiții poate fi evacuat de proprietarul apartamentului în care locuiește cu chirie.„Trebuie să aveți un contract de închiriere, cu reguli clare. Legea locuinței nr. 114 din 1996 prevede că proprietarul are dreptul să-și evacueze locuința în cazul în care chiriașul nu și-a plătit chiria cel puțin trei luni consecutiv, dacă a pricinuit stricăciuni 

Ministerului Agriculturii, suprafața totală de sfeclă de zahăr în acest an va fi de 28.000 de hectare.România a obținut o cotă de 109.000 de tone de zahăr din sfeclă, 329.000 de tone pentru procesarea zahărului brut și o cantitate de aproape

Deva (I.J.) - ANT prin Direcția de Programe Recreative și Divertisment pentru Tineret pregătește un proiect de formare de animatori de vacanță la nivel județean. „Aceasta presupune organizarea de cursuri de formare (teoretice și practice). După încheierea cursurilor, animatorii vor avea cunoștințele necesare pentru a întocmi un plan de activități pentru seriile de vacanță și de a-1 pune in aplicare, astfel încât tinerii care își vor petrece vacanța în centrele de agrement pentru tineret din județul Hunedoara 

locuinței, instalației sau chiar clădirii, precum și dacă deranjează, prin comportamentul său, ceilalți locatari din imobil. Chiriașul are obligația legală să păstreze curățenia în interiorul locuinței și la părțile de folosință comună, să întrețină, să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații dacă s-au defectat prin folosirea lor necorespunzătoare. Evacuarea se 

10.000 de tone de izoglucoză, materie primă folosită în principal în domeniul băuturilor răcoritoare.Consumul anual de zahăr din România, de aproximativ 550.000 tone, este acoperit din producția internă și din import.

vor beneficia, pe lângă masă și cazare, și de agrement”, declară Lorincz Szell, directorul DJT Hunedoara. Pentru aceasta, asociațiile capabile să desfășoare acest gen de activități trebuie să identifice tineri de peste 18 ani și să trimită lista nominală. Cei care vor participa la aceste cursuri vor avea obligația ca în perioada vacanței de vară să participe la cel puțin două serii de tabără în centrele de agrement pentru tineret din Hunedoara. înscrierile se pot face la adresa de mail tineret hunedoara@yahoo.com.
face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile”, răspunde C.S., avocat. 
Data pensionării

Deva (C.P.) - Romolus Opri- șe din localitatea Pui dorește să afle dacă îndeplinește condițiile de pensionare.
Răspunsul Casei Județene 

de Pensii Hunedoara: „Conform datelor furnizate: 39 de ani stagiu de cotizare din care 7 ani grupa I, iar data nașterii 07.07.1950, aveți condiții de înscriere la pensie de limită de vârstă conform Legii nr.19/ 2000 art.42 la 64 ani. Condițiile de pensie anticipată parțială le îndepliniți la vârsta de 60 ani. Cu doar 7 ani încadrare în grupa I nu împliniți vârsta necesară (adică 59 ani și 10 luni) până la data valabilității articolului 167 din Legea nr.19/2000 (adică 31.12.2008)”.
NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (clădirea Cepromin), specificați pe plic: „Cuvântul cititorului". Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail. la adresa adrian, salagean 3 informmedia.ro

http://www.regenerareurbana.ro
clara.paaglnformmedla.ro
mailto:hunedoara@yahoo.com
informmedia.ro


Mai bine ca media pe țară• Acuză jandarmii. Consilierul județean Costel Avram acuză un echipaj al Jandarmeriei că s-a deplasat, săptămâna trecută, la spitalul din Petroșani, cu girofarul pornit, ca și cum ar fi fost în misiune. Liderul PRM afirmă că se va adresa șefului Jandarmeriei. (M.S.)

Cristian Moldovan

Dejecții și 
etichete

Bălata (I.J.) - Un cetățean din satul Hărău a sesizat ieri comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara că în incinta unei instituții care depozitează dejecții sunt împrăștiate etichete pe o rază de peste 200 de metri. „Etichetele se află lângă un depozit de dejecții animaliere. Pe etichete este imprimat numele produsului ce urma să se comercializeze, „Ficat”, și provin de la firma A VIS 3000. Garda de Mediu va căuta vinovății și va sancționa firma cu amenzi cuprinse între 100 și 200 milioane de lei vechi. Pe lângă aceasta, îi vom obliga să curețe întreaga suprafață”, declară Cristian Moldovan, comisar-șef al Gărzii de Mediu Hunedoara.

Cum să 
devii bun 
manager 
Hunedoara (I.D.) - Ieri 
a fost lansat în Hune
doara proiectul 
„Ghidul managerilor 
de proiecte pentru 
tineret" prin organi
zația ACT 4 EUROPE, 
proiect finanțat de 
Direcția Județeană 
pentru Tineret Hune
doara. „Prin acest 
program un grup de 
15 elevi și studenți 
cu vârste cuprinse 
între 18 și 35 de ani 
vor învăța cum să 
scrie un proiect de 
finanțare, cum se 
desfășoară manage
mentul proiectelor, 
cum se coordonează 
o echipă. Odată cu 
intrarea în Uniunea 
Europeană avem la 
dispoziție fonduri 
suficiente pentru 
tineri, dar banii vor 

veni numai și numai 
dacă vom reuși să 
convingem prin pro
grame viabile, prin 
proiecte bine 
întocmite. Noi acum 
facem un prim pas: 
învățăm" - declară 
Florin Capotă, coor
donatorul acestui 
proiect.
Partener în această 
acțiune este Liga Stu
denților din Hune
doara. Proiectul se va 
încheia în 12 iunie.

■ Un sfert dintre țărani 
au depus cereri pentru 
a primi subvenții pe 
terenul cultivat.

Deva (C.P.) - Circa 26% din fermierii eligibili pentru acordarea plăților unice pe suprafață, de aproximativ 50 de euro pe hectar, au depus cereri pentru obținerea sprijinului la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în primele două săptămâni de la începerea campaniei. La nivel național, media celor care au cerut subvenția a fost de 14%. „Până în data de 17 martie au fost depuse 6332 de cereri în întreg județul de la cei 8461 de producători agricoli pe care i-am planificat pentru această perioadă pentru a se prezenta la centrele APIA. în baza noastră de date sunt înscriși, în total, circa 30.000 de producători agricoli, din care aproximativ 24.000 sunt eligibili pentru a solicita acest sprijin financiar”, a declarat Roman Farca, directorul APIA Hunedoara. Agenția a trimis fiecărui fermier, într-o scri-
Micii fac profit mare în 
perioada Postului
■ Comercianții de mici 
spun că, în această 
perioadă, vânzările 
aproape li s-au dublat.

Hanhelore Acărnulesei

Hunedoara - „Au crescut vânzările la mici. De când a început Postul, se poate spune că aproape s-au dublat. Mai ales în zilele de târg, când vin țăranii la piață, se vând de nu avem noi destulă marfă”, afirmă Viorel Haiduc, comerciant. „Lucrez la grătar de șapte ani. întotdeauna când începe Postul parcă se vinde mai mult. La fel se întâmplă și în postul Crăciunului. Nici măcar în Vinerea Mare nu sunt mesele goale. Mănâncă oamenii și atunci mici”,
Peste 500 de amenzi, dintre care 84 pentru depășirea vitezei legale, au fost aplicate de polițiștii hunedoreni partici- panților la trafic care au încălcat normele de circulație. Au fost ridicate 16 permise auto, din care două pentru consum de alcool. (Foto: cl)

k

Tiberiu Iacob- 
Ridzi

Câștigător din primul turPetroșani (M.S.) - Candidatul PartiduluiDemocrat (PD) la funcția de primat al municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a câștigat din primul tur alegerile desfășurate, duminică, în localitate, el reușind să adune 50,5 la sută din voturile electoratului. Pe locul doi s-a clasat candidatul PSD, Haralambie Vochițoiu, cu 31,57 la sută din voturile valabil exprimate, urmat dereprezentantul PNL, Petru Drăgoescu, cu 10,63 la sută din sufragii.Ceilalți cinci candidați înscriși în cursa electorală au obținut sub cinci la sută din voturile valabil exprimate: Florin-Racolțea (PRM) - 4 %, Constantin Maria (PNG) - 1,39%, Constantin Graure (PC) - 0,81%, Pom- piliu Prip (PNȚCD) - 0,74% și Claudiu Popa (Partidul Alianța Socialistă) - 0,5%. La urne s-au prezentat 15.695 alegători, adică 41,05% din totalul populației cu drept de vot, iar numărul voturilor valabil exprimate a fost de 14.585. Alegerile de la Petroșani au avut loc la o lună de zile după decesul fostului primar al municipiului, Carol Schreter.

Excluși de la proces
București (M.S.) - Asociația Victimelor Mineriadelor din România nu va fi parte în procesul intentat de Miron Coz- ma statului român deoarece organizația nu și-a trimis, ieri, un reprezentant pentru a-și susține cererea în procesul aflat pe rolul Tribunalului București. La termenul de săptămâna trecută, instanța a audiat un nou martor, pe Tudor Petre, prieten al familiei Cozma, care a relatat traumele suferite de familia acestuia și în special cele ale fiicei liderului minerilor din Vale, după reîncarcerarea acestuia ca urmare a revocării decretului prin care fusese grațiat. Următorul termen al procesului în care Cozma cere statului român daune morale de patru milioane de lei, considerând că este ținut ilegal în închisoare după ce fostul șef al statului Ion Iliescu l-a grațiat, iar apoi a revocat decretul prin care i s-a acordat clemență, a fost stabilit pentru 16 aprilie. Instanța supremă a decis ca, după executarea întregii pedepse, lui Cozma să-i*  fie interzise drepturile civile, timp de șapte ani, precum și intrarea în Petroșani și București, timp de 5 ani.

Fermierii hunedoreni se înghesuie să obțină subvențiile UE (Foto: t. Mânu)soare, informații privind data, ora și persoana căreia trebuie să i se adfeseze, pentru a depune cererea.
Totul după graficPentru a primi plata unică pe suprafață, agricultorii trebuie să fie înscriși în Re

afirmă o altă comerciantă, Daniela Gruhll. „Dacă înainte de a începe Postul vindeam 200 de mici, acum vindem aproape 400”, adaugă o altă femeie, Elena Hârbu, din spatele grătarului. Comercianții de carne și mezeluri simt, totuși, puțin, la buzunar, venirea Postului. „în prima săptămână din Post scad vânzările. Apoi mai cresc puțin, iar în ultima săptămână, cea de dinaintea Paștelor, întotdeauna scad mai tare”, spune Doru Ghioghiu, comerciant de carne și mezeluri.
Mic în muștar... de PostCumpărătorii, prinși cu micul în muștar, spun că postesc doar miercurea și vinerea. „Țin post miercurea și vinerea, pe tot timpul anu- 

gistrul fermelor și să fi derulat procedura de identificare a parcelelor.Totodată, fermierii trebuie să dețină sau să lucreze cel puțin un hectar de teren, împărțit în parcele de minim 0,3 hectare. Fermierii pot depune cereri pentru acor

Deși suntem în Post, hunedorenii nu se pot abține de la mititeilui, și în Săptămâna Patimilor. Postul întreg, de șase săptămâni, nu pot să-l țin”, afirmă Mariana Petruț, cumpărătoare. Țin post, dar numai două zile pe săptămână. Miercuri și vineri. Și prima și ultima săptămână a Postului”, precizează Monica Călinescu, 

darea subvenției până la 15 mai, fără penalizări. Apoi până la data de 11 iunie, APIA mai primește cereri, dar aplică o penalizare de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Banii vor ajunge la agricultori) în lima decembrie, prin transfer în contul bancar.

care a venit să mănânce un mic la Deva, ea locuind în Orăștie. Alții, însă, nu umblă cu jumătăți de măsură. „Nu țin post deloc. Nu pot. Iar decât să poftesc, mai bine nu postesc”, declară o altă consumatoare de mici, Maria Milaș.
Ești abonat CL?
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cuvâhb Nou manager general la Jiul
S P O R T

K Bcvrr
• Concurs de lupte. Sportivii de la CSS Deva și CSS Hunedoara au dominat Campionatul Județean de Lupte, rezervat cadeților și copiilor, competiție la care au mai participat luptători de la CSS Petroșani, CSS Inter Petrila și Constructorul Hunedoara. Amănunte în Pagina Sport de mâine. (C.M.)
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 16-a: Arctica Craio
va - Olimpic Simeria 3-4; Dava Deva - Real Craiova 6-
5; Futsal Club Arad - Cetatea Al 3-0.

Clasamentul
1. Arctica Craiova 16 11 1 4 105-74 34
2. Olimpic Simeria 16 9 0 7 105-111 27
3. FC Arad 16 8 1 7 106-81 25
4. Dava Deva 16 6 3 7 97-112 21
5. Real Craiova 16 5 2 9 94-100 17
6. Cetatea A.I. 16 5 1 10 51-72 16
Cetatea Alba a fost exclusă din campionat înaintea
începerii returului și va pierde toate meciurile cu 0-3.

■ loan Sdrobiș este 
noul „general" al 
minerilor, cu dreptul de 
a se implica la echipă.

Valentin Neagu
vakntin.neagu@informmedia.ro

Deva - Alin Simota, patronul clubului Jiul, a declarat ieri că tehnicianul loan Sdrobiș va fi noul manager general al grupării din Vale, funcție care îi va permite să se implice direct la echipă. „A venit timpul să facem și noi niște schimbări. Dacă jucătorilor nu le este rușine să iasă pe stradă în situația în care sunt, ei bine, mie îmi pasă de ceea ce spun oamenii. Astăzi (n.r. - luni) va veni la club loan Sdrobiș, cel care ne- a ajutat să-i formăm pe Vali Badea, Bogdan Buhuș, Cris
Arbitrul „ne-a furat pe față"

Victorii pe linie la futsal
Deva (C.M.) - Cele două echipe hune- idorene din liga secundă de futsal, Olimpic "simeria și Dava Deva, au reușit rezultate foarte bune în etapa derulată la finalul săptămânii. Olimpic a produs cea mai mare surpriză a campionatului, câștigând în deplasare tocmai pe terenul liderei, Arctica Craiova. Echipa antrenată de Carol Gal a demonstrat că este în creștere de formă și s- a impus cu 4-3 (2-1) la capătul unui joc în care a fost vioara întâi în majoritatea timpului de joc, chiar dacă scorul final a fost strâns. Dava a renăscut din propria cenușă după înfrângerea din etapa precedentă (4-12 r&mpic) și și-a trecut însncgiț o nouă vic- 

gpO'Devenfirau câștigat, T tă, scor 6-5, 
Tn fața celor de la Real Craiova, echipă cu care se află în luptă directă pentru locul 4.

■ Antrenorul echipei 
Minerul Lupeni acuză 
arbitrajul și își felicită 
jucătorii.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informniedia.ro

Deva - Dan Mănăilă, tehnicianul echipei Minerul Lupeni, a declarat ieri că arbitrul Daniel Deca a „furat pe față” formația pe care o conduce în partida pierdută cu 1- 2, în deplasare, cu Dacia Mioveni, în cadrul etapei a XX-a a Ligii a Il-a. „Cred că meciul s-ar fi jucat și astăzi, până câjid gazdele ar fi mar
cat, daqp Dacia Mioveni nu reușea să înscrie în minutul 95. Deca ne-a refuzat trei lovi

tian Scutaru, Sorin Frunză, jucători pe care i-am vândut și pe care am luat bani frumoși. Am nevoie de un astfel de manager”, a declarat Simota. El a mai precizat că antrenorul Marin Tudorache nu va fi demis, dar a menționat că loan Sdrobiș va avea mână liberă șă se implice la echipă.
“Curățenie” la echipăDe asemenea, Simota a afirmat că va convoca o ședință cu fotbaliștii și conducerea tehnică, precizând că va face „curățenie” la echipă. „Cu toți voi discuta: jucători, antrenori, conducători pentru că nu se poate să ne batem joc. Până la vară voi face curățenie la această echipă pentru că nu îmi permit să mă facă de râs. Voi discuta serios cu ei să văd dacă lor le 
turi de pedeapsă, ne-a furat pe față, ce mai. Pe mine mă bucură însă un lucru. Deși suntem o echipă mică, suntem totuși importanți și multe grupări se tem de noi. Sunt mândru de jucătorii mei și de faptul că am o echipă pe cinste la Lupeni. Recomand celor care vor să promoveze în prima ligă să vină la vară și să ne cumpere toată echipa pentru că nu se vor face de râs”, a declarat Mănăilă.
Ne jucăm șansaAntrenorul a menționat însă că nu va face memoriu împotriva lui Daniel Deca. „După meci m-am dus la el și i-am spus să se uite în ochii mei și să-mi ureze drum bun. Nu a avut curajul și a

Alin Simota și oficialii dinamoviști la Petroșani (Foto t Manu)place situația în care sunt”. Simota i-a criticat dur pe fotbaliști, spunând că „din păcate jucătorii Jiului nu mai sunt fotbaliști. Ei sunt mai
fugit la vestiar. Știa că a arbitrat rușinos și părtinitor și de aceea l-am înțeles. Oricum, noi ne jucăm șansa până la capăt”, a adăugat Mănăilă.

Dan Mănăilă (Foto: T Manu)

nou bancheri, pentru că atunci când stau de vorbă cu ei numai de bani vorbesc. Este trist dar, asta este”, a spus patronul.
Etapă de zonă

Deva (V.N.) - La sfârșitul acestei săptămâni, I la Craiova se va desfășura etapa de zonă a Campionatului Național de Culturism, juniori și seniori. Vor participa concurenți din județele Dolj, Olt, Argeș, Hunedoara, Caraș Severin, Timiș etc. Din județul nostru participă Andrei Bratina, la categoria juniori mari (70 kg), sportiv legitimat la Bady Gim Deva. De remarcat faptul că acest concurs are rol de calificare în etapa finală - juniori și masters de la Baia Mare, care se I va desfășura în perioada 19-20 mai a.c.
Mt-nbec, of UniCredit Group

Dobânda 3,95% la EURO (DAE 6,92%)
> CREDITUL PENTRU ORICE CU IPOTECĂ.

Inspirat de personajele care îl promovează. Creditul pentru Orice cu ipotecă 
are acum, o dobândă bancară pitica do tot.
Cererile de creditare înregistrate până la 30 apnlie 2007 vor beneficia de dobânda
3,95% în primele 6 furii de la data încheierii contractului. DAE de 6,92% este 
calculată pentru suma de 100.000 EURO pe o perioadă de 20 de ani,

IJNKWDIT ROMANIA - 80. DECEBA!, BL. F, SCARA A - 8, DEVA

wwwcRBmFanWMKS.M) i wwimcreiníao i www.hvb-tisiac ro s iNFoœjrEftomæ 1000

mailto:vakntin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informniedia.ro
http://www.hvb-tisiac


• Cupa României. Deținătoarea Cupei României la baschet masculin, CSU Ploiești, și finalista de anul trecut, „U" Mobi’telco Cluj, vor juca într-una dințre semifinalele competiției, în cealaltă urmând să se întâlnească CSU Sibiu și Elba Timișoara.în 30 martie, de la ora 17.00, la Ploiești, va avea loc prima semifinală, între CSU Sibiu și Elba Timișoara, iar de la ora 19.00 se va derula partida dintre CSU Ploiești și „U" Mobitelco Cluj, conform tragerii la sorți.
Amețit

București (MF) - Cotidianul II Giornale a scris că Vali Năstase a fost amețit de Ibrahi- movici în partida pe care echipa Ascoli a pierdut-o, scor 1-2, în fața formației Inter Milano, în etapa a XXIX-a din Serie A.
A fost „furat"

Petroșani (MF) - Antrenorul echipei Minerul Lupeni, Dan Mănăilă, a declarat că arbitrul Daniel Deca a „furat pe față” formația pe care o conduce în partida pierdută cu 1-2, în deplasare, cu Dacia Mioveni.„Cred că meciul s-ar fi jucat și astăzi până când gazdele ar fi marcat. Ne-a refuzat trei lovituri de pedeapsă”, a spus Mănăilă.

Justine Henin

Henin 
lideră
Paris (MF) - Jucătoa- 
rea belgiană de tenis 
Justine Henin a re
venit pe primul loc în 
clasamentul WTA, 
dat publicității luni, 
deși nu a evoluat în 
turneul de la Indian 
Wells. Jucătoarea Edi- 
na Gallovits a urcat 
două poziții șl se află 
pe locul 102, cu 276 
de puncte. Următoa
rele jucătoare din Ro
mânia în această ier
arhie sunt Raluca Ioa
na Olaru (locul 165, 
cu 172 de puncte), 
Simona Matei (locul 
168, cu 168 de 
puncte) șl Anda Peri- 
anu (locul 177, cu 
160 de puncte).

Hagiu
■ Antrenorul echipei 
României speră într-o fi
gură cât mai frumoasă 
la Campionatele Mondiale.

București (MF) • Antrenorul naționalei de polo a României, Vlad Hagiu, a declarat că are încredere în jucătorii săi înaintea debutului de marți, de la Campionatele Mondiale de natație de la Mei- bourne, și a adăugat că nu se pune problema să trateze de sus prima întâlnire, cea cu Canada.„Toată echipa se simte bine, iar eu am încredere în jucători. Ne-am mai revenit cu diferența de fus orar, iar băieții abia așteaptă să înceapă meciurile. Sunt nerăbdători, pentru că am stat mult în apă la antrenamente și meciuri amicale. Vom debuta în compania Canadei și, chiar dacă pare că va fi un meci mai ușor, nu este așa. E meciul de debut, vrem să lăsăm o impresie frumoasă, dar și să câștigăm încredere și forță psihică printr-o victorie. Asta e cel mai important”, a spus Hagiu.
Poate „sare” o medalieTehnicianul naționalei, care are drept obiectiv clasarea în primele șase echipe la CM din Australia, a mai spus că tot lotul este valid înaintea confruntărilor din grupa D.

se încrede în poloiști„Iosep Andrei și Edi Andrei au avut probleme de sănătate, dar acum sunt refăcuți. Toți băieții sunt motivați și au făcut meciuri bune la turneul amical de săptămâna trecută. Să nu uităm că ei sunt actorii principali, iar celor de acasă le transmitem să abiă încredere în noi și să ne încuraja...........................................................Am încredere în jucători

Vlad Hagiu

................................................................................?? jeze, chiar dacă ne aflăm la mii de kilometri distanță. Vrem să reedităm performanța din 2005, când am ocupat locul 6 la CM de la Montreal, și, de ce nu, să luptăm pentru o medalie", a afirmat Hagiu.
Programul jocurilorNaționala de polo va debuta în grupa D marți, de la ora 09.15, în compania Canadei, următoarele meciuri fiind programate, joi, cu Noua Zee- landă (ora 00.00) și sâmbătă, cu dubla campioană olimpică, Ungaria (ora 10.40).Lotul României este următorul: Bertini Nenciu (Steaua) și Dragoș Stoenescu (Dinamo) ■ portari, Kalman Radar, Andrei Iosep (Mataro, Spania), Florin Bonca (Te- rassa, Spania), Cos- min Radu (Firenze,

Alexandru Matei, Georgescu și Alexandru Ghiban (toți de la Steaua), Edi Andrei (Dinamo), Gheorghe Dunca și Ramiro Georgescu (CSM Oradea) și Tiberiu Negrean (Rapid), fiul preșe- dintelului echipei de fotbal CFR Cluj, Iuliu Mu- reșan.

George

Italia), Andrei Buși- Antrenorul Hagiu speră să sărbătorească precum la „europenele" de anul 
lă (Chiavari, Italia), trecut, de la Belgrad, când a depășit Italia (Foto: epa)

echipei Manchester United, Wayne Rooney, a vândut, pentru 1,5 milioane de lire sterline, drepturile de reproducere a fotografiilor de la nunta sa cu Coleen McLoughlin. (Foto: epa)

„Naționala", reunită fără Pițurcă
București (MF) - Echipa națională a României s-a reunit, luni, la Centrul Național și Academia de Fotbal Mogo- șoaia, în vederea meciurilor cu Olanda și Luxemburg, din preliminariile Euro-2008, de la reunire absentând selecționerul Victor Pițurcă, aflat la Craiova ca urmare a decesului tatălui său.La reunire a fost prezent și jucătorul echipei ȚSKA Sofia, Florentin Petre, care a venit la un consult la medicul Pom- piliu Popescu.De la reunire au lipsit Adrian Mutu, Paul Codrea, Gabriel Tamaș, Răzvan Raț, Ciprian Marica și Daniel Ni- 

Cel mai mare suporter al spa
niolului din Formula 1: nimeni 
alta decât nevasta (Foto: epa)

culae, care se vor alătura lotului ulterior.
Lotul convocat este:

Portari Bogdan Lobonț (FC Dinamo București), Dănuț Co- man (FC Rapid București)
Fundași: Cosmin Contra (Getafe), Valentin Bădoi (FC Rapid București), Gabriel Tamaș (Celta Vigo), Dorin Goian (FC Steaua București), Radu Ștefan (FC Dinamo București), Mirel Rădoi (FC Steaua București), Dorel Stoica (Universitatea Craiova), Răzvan Raț (FC Șahtior Donețk), Cristian Pulhac (FC Dinamo București).
Mijlocași: Bănel Nicoliță (FC Steaua București), Paul

Alonso e
București (MF) - Cotidianul ABC notează că pilotul spaniol Fernando Alonso a fost susținut, pentru prima oară, de soția sa, cântăreața Raquel del Rosario, la Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, disputat pe circuitul de Ia Melbourne, unde campionul mondial en-titre a ocupat locul doi.„S-au căsătorit în secret la 17 noiembrie 2006, la Limanes 

Codrea (AC Siena), Sorin Pa- raschiv (FC Steaua București), Răzvan Cociș (FC Lokomotiv Moscova), Adrian Cris- tea (FC Dinamo București), Ianis Zicu (FC Rapid București), Laurențiu Roșu (Recreati- vo Huelva)
Atacanți: Adrian Mutu (Fiorentina), Ciprian Andrei Marica (FC Șahtior Donețk), Daniel George Niculae (AJ Auxerre) și Ionuț Costinel Mazilu (FC Rapid București).România va întâlni Olanda la 24 martie, pe stadionul „De Kuip-Feyenoord” din Rotterdam, de la ora 21.30, și Luxemburgul în 28 martie, de la ora 18.30, la Piatra Neamț.
susținut(Asturias). De atunci au circulat o serie de zvonuri și dezmințiri care au sporit interesul presei și care s-au încheiat cu confirmarea preotului care a oficiat căsătoria, însă, până duminică, Raquel del Rosario și Fernando Alonso nu au apărut împreună la un eveniment public. Cântăreața a fost fânul numărul unu al pilotului la Grand Prix-ul Australiei”, scrie ABC.

Selecționerul Victor Pițurcă a 
fost marele absent, din cauza 
unui deces în familie (Foto: epa)

de soțieRaquel del Rosario, solista formației El sueno de Morfeo, a stat în timpul cursei în tribune, iar la terminarea Grand Prix-ului a putut fi văzută la paddock-uri.Fernando și Raquel s-au cunoscut la emisiunea El Lar- guero, de la postul Cadena Ser, pilotul de Formula 1 afirmând că ascultă melodiile formației El sueno de Morfeo în mașină.
Păcat de eliminare

București (MF) - Agenția Datasport i-a acordat nota 5,5 mijlocașului Paul Codrea și a scris că românul a jucat bine până la momentul eliminării în partida pe care echipa AC Siena a pierdut-o, în deplasare, scor 0-1, cu formația FC Parma, în etapa a XXIX-a a campionatului Italiei.„Codrea a jucat bine până la momentul eliminării. Două cartonașe galbene într-un minut este o eroare impardonabilă”, a scris sursa citată.„Micuțul român a început bine meciul, nu i-a lăsat spații la mijlocul terenului lui Dessena și a creat pericol la poarta lui Buc- ci prin centrările sale. Cele două avertismente primite au compromis șansele echipe sale de a încerca asaltul final pentru un gol egalizator”, a scris goal.com.

Lampard nu pleacă
București (MF) - Mijlocașul englez Frank Lampard a declarat, luni, într-un interviu acordat publicației The Sun, că își dorește să rămână la Chelsea, subliniind chiar că vrea să-și încheie cariera lâ gruparea de pe Stamford Bridge.Presa internațională a scris în ultimul timp că Lampard, al cărui contract expiră în vară, ar putea pleca la FC Barcelona, Real Madrid și Juven- tus.„Nu am discutat despre situația contractului meu pen

tru că ne aflăm într-o parte importantă a sezonului pentru Chelsea. Vreau să rămân la Chelsea, niciodată nu am vrut să plec la alt club și nu am această intenție. Am tot ceea ce-mi doresc acolo unde sunt acum. în ultimii șase ani viața mea au fost familia și clubul Chelsea. Unii jucători pot spune că este un clișeu, dar eu spun că este un adevăr. Sunt foarte mândru că joc la Chelsea și sunt mândru de ceea ce am realizat în calitate de component al acestei echipe”, a spus Lampard. Fotbalistul englez a dezmințit zvonurile privind pârâsirea lui 
Chelsea (Foto: EPA)

goal.com
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• Den. uu* *M  parter, amenajat ca birou, 
oreț 140.000 lei. Tel. 0744/930114. (8/16.03)

st 70 mp, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță et 2, zona Gojdu, preț 1,450 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418 (Al)
• decomandate, 2 băi, amenajat totul nou, 
mobilat etaj intermediar, zona Ulpia, preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316798 (Al)
• wguni, ara L Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxa preț 60900 euro, teL 0740/D13971. (A2)
• urgent, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), ame
najări modeme, centrală termică termopane. 
gresie, faianță 2 băL 2 balcoane, preț 60000 
euro, neg, tei. 0740/01397L (A2)
• dec, hol central gresie, faianță CT. apometre. 
tremopane. ușă metalică amenajat zona AL 
Neptm teL 0742/290C24. (A3)
• *c, peeie, faianță parchet laminat CT. 
•armooane. usă metalică zona MmeruuL preț 
LZI -vc. -eg. tel 0742 290024 232060. (A3)
• dec. 2 că. 2 balcoane. gara, CT. jrese. 
•aa-tj. termccane. cartf« tarinaL moăfca: 
□r t 3-e-- sxeramerajaL zare 22 Decem-

• decomandate, In Hațeg, str. Sarmizegetusa, 
nr. 7, bl. 14 D, etaj 2, ap. 22, ultracentral. (T)
• lagent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• semidecomandat, balcon închis, parchet, 

rmutorizări. gresie + faianță, zona Minerului, preț
Î00 euro neg., tel. 0742/019418. (Al)

• Gojdu, etaj 1, st 55 mp, bucătărie modificată, 
centrală termică, balcon închis, preț 133000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat, centrală termică termo- 
pane, balcon închis, et. 3, zona Eminescu, preț 
37000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandat, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Spar, Deva, preț 135000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Mnendu, dec, centrală termică, gresie, faianță, 
lavabil, parchet, balcon închis, mobilă nouă preț 
32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, pr-" 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, arcuit, 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. Corvm, preț 1.150 mld., neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• circuit gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
g urgent apartament 2 camere decomandate, 
|o 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)
• agent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 
balcon mare, bine întreținut contorizări, vedere la 
bulevard, fără modificări, igienizat preț 42000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zona bună 
ideale pt. spațiu comercial sau de locuit 50 mp 
fiecare, cu centrală termică bucătărie modificată 
parchet ocupabile în 48 ore, preț 45.000 euro, neg, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet bucătărie mare, debara, 
cămară fără modificări, ocupabil imediat preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Eminescu, 

, Sotrală termică parchet gresie, faianță,
■țătărie mare, debara, cămară modificări, preț 

'185.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, camere cu parchet centrală 
termică 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj interme
diar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314 (A9)
• decomandate, rmitiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan), etaj 3, zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314 (A9)
• semidecomandate, camere cu parchet conto
rizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, preț

I 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)
• 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. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon Închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
0788/04C.490.0788/158.483. f A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
între 50-60 mp, în zonă centrală 22 Decembrie, 
Kogălniceanu, cu balcon, cu sau fără amenajări, 
se face ofertă de preț la vedere, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent, decomandate, etaj intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu. Tel. 
0740/317314. (A8)

vând ap. 3 camere (05)

• transformat în 2 camere, bucătărie, hol, 
baie, superamenajat, gresie, faianță par
chet, toate noi, zugrăvit, centrală termică 
Tel. 0723/378752. (5/19.03)

• 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)
• In bioairile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, baia (gresie, faianță), 
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)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8 preț negociabil, tel. 
0254/613366 0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Gojdu, etaj 1, balcon mare, 2 băi, parchet 
contoritări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• semidec, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• decomandate,zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică, termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• in Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg, tel. 0745/159608 206003. (A7)
• B-dui L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003.(A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633.  (A7)
• decomandate, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

Vând case, vile (13)
• casă, 6 camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/507819.tT)
• Deva, decomandată 3 camere mari, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, canalizare, 
apă gaz, curent, 82000 euro, tel. 215212. (Al)
• Deva, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 2 
băi, garaj, curte și grădină ST 800 mp, preț 
180000 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 Eminesai, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună * diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Căhigâreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• h Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
ciabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgent, casă în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală garaj, piscină, preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină șl 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366,

-18/040.490,0788/158.483. (A10)

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)

• casă 3 camere, baie, bucătărie, mobilată 
anexe gospodărești, st 1150 mp, localitatea 
Batiz, preț 240.000 lei. Tel. 0744/930114. 
(8/16.03)

• urgent, casă nouă și grădină în Sântămăria 
Orlea, nr. 162. Tel. 0724/362663. (T)
• 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)

Cumpăr case la țară (18)

• casă cu grădină 2 camere. Tel. 0720/400451.

Vând garsoniere (19)

• 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)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, 
amenajată balcon închis cu termopan, boiler 
gaz, apometre, 67000 ron fix, tel. 215212. (Al)
• decomandată amenajată balcon închis, 
parchet, gresie + faianță et. 1, zona Bălcescu, 
preț 770 mii. negociabil, tel. 0742/019428. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat’zona Eminescu, preț-68000 
ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon, mo
bilată Deva zona Maniu. preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726316796 (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet, faianță 
gresie repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• Dacia et 4, semidec, s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec, et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et, intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, 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 Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dadă parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)

• Dadă parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

■ urgent, garsonieră, zona Decebal, Gojdu, 
Mărăști, cu sau fără modificări, ¡diferent de etaj, 
oferta de preț la vedere cu plata imediat, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Zamfirescu, Mărăști, 
Dorobanți, Deva ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242. (T)
• 30 ari, Deva zona Bejan, preț 10.000 lei. tel. 
0726/621049. (T)
• Intravilan, Mintia, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil.Tel. 0746/164081. (T)
• loc de 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)
• Deva zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan, D.N.7, ștrand, st 900 mp, fs 40 m, 
preț negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan zona Zăvoi, st=4O0 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, preț35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• teren intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp,, la 800 mp, teren plan, formă dreptun
ghiulară 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 ÎS 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 bună, 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 Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel, 231800,0745/511776. (A9)

' • zona Sântuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776 (A9)
• Hravlan ki Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42900 etro. Tel. 0745/511776 (A9)
• intravbi Deva, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776 (A9)
• irgent! Mravian 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 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• urgent, Deva, 32 mp parter, cu intrare stradă 
amenajat, ocupabil imediat, 28000 euro, tel. 
215212. (Al)

Pentru detalii suplimentare, vizitați

Cele mai r»oi filme și concerte ajung mai 
ușor direct la dumneavoastră acasă. Digi TV 

Satelit vă oferă prin serviciul Digi Film cele 
mai de succes filme din 2005 ți 2006, 24/24 
de ore, 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 
la 031 400 4004-

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

• 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 strada, 
ideal pt sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• hală In Deva, zonă industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• urgent, hală în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. 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 comerciale 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• hală și 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)
• vând imobil pentru producție, servicii, comerț 
(parter) și birouri (etaj), st 160 mp cu teren 
aferent, zona Casei de Cultură Deva, preț 195.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/096675. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254 013.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

imobile chirii (29)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată în Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942068 (10/1.03)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere, zona 
Carpați, ultramodern, mobilat și utilat, termopane, 
preț 210 euro/lună Tel. 0722/836123. (T)
• ofer spre închiriere în Deva lângă Colegiul 
Decebal o încăpere de 33 mp cu intrare 
separată pentru birou, prestări servicii sau 
comerț. Tel. 0745/096675. (T)
• ofer spre închiriere spațiu 32 mp, tip vilă 
centrală termopan, grop sanitar, pretabil pentru 
birou, sală proiectare, cabinet, în spatele Băncii 
Transilvania, 400 euro, tel. 0723/227569.
• ofer spre închiriere unei persoane sex feminin, 
garsonieră 41 mp, complet mobilată și utilată 
proaspăt zugrăvită zona Bălcescu TeL 221996, CD
• Deva, 20 mp, bulevardul Decebal, 250 euro/ 
lună tel. 0721/055313. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
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 lum, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• 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)
• 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)

Cinematograful dumneavoastră de acasă.

• apartament I camere deturna kssb. zora 
MârăștitZ Nou, moblat și itiaL cu bafar nwe. 
centrală termică parchet gresie faărtă 
amenajat modem, preț 200 eiro/kră. sau 
apartament 3 camere, nemobilat zona Spar - 
piață cu centrală termică termopan. parct«. 
gresie, faianță cu cheftueli induse, tel. 
0730/474275,0740/535098 (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, teL 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grop sanitar, termopane. 
CT, preț 12 euro/mp, tel. 0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7) 
•ap-2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona tfad Dallas, hală s=100 mp, H=35 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, grop sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. (A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
amenajat 434 mp, zonă centrală Deva, preț 15 
euro mp, se poate compartimenta Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centrală termică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări integrale, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva, peț 200 
euro/lună Tel. 0740/317314. (A9)

Imobile schimb (30)
• apartament 2camere, Deva, complet mobilat, 
piață aproape, două farmacii în zonă cu casă 
două camere, Deva, plus diferență Tel. 
0724/381799.0)

Auto românești (36)

• vând Dada 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț L000 lei. Tel. 0724/575794. (T)
• vând Dada 1310, af 1990, stare impecabilă 
preț 1300 eiro. TeL 0726285601. (D
• vând Dada 1310. af 1992, stare bună de 
funcționare, oreț negociabil. Tel. 0721/856802. 
(61693)
• vând Dada Logan, af 2004. Tel. 0722/842710 (T)
• vând Dada papuc, af 1992, preț 800-euro, și 
Rocar TV, 6 locuri, cu ladă preț 1000 euro. Tel. 
0726/743274. (T)

Auto străine (37)
• vâad Opd Astra Caravan, af 1993, preț 3200 
euro, negociabil. Tel. 0740/420521. (T)

Microbuze. Dube (38)

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

Mobilier și interioare (47)

• vând tractor U 445 DTC, plug, remorcă, 
preț 6500 euro, negociabil. Tel. 0720/443036, 
după ora 13. (11/19.03)

■ vând 3 geamuri duble în 3 canate cu rolete din 
lemn, negociabil. Tel. 0254/223889. a)
• vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stajar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, import Ger
mania, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

Audio-video, antene și 
instalații satelit (49)

• societate comercială vinde gatere Basic 
Profesional cu accesorii, preț 18.000 euro plus 
TVA. Informații , la tel. 0034660167988, 
0723/2 43663.(4/19.03)

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

• vând MP4, player, preț 170 - 270 lei; MP3 
player, preț 130 lei; cârduri memorie de 2 GB, CD. 
și mini CD, preț 155 lei. Tel. 0723/360575. (T)

• vând mașină de erbicidat de 400 I, 
mașină de plantat și scos cartofi, cositoare 
cu discuri. Tel. 0723/378752. (5/19.03)

Piese, accesorii (42)

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând punte față completă pentru tractor MC
Kormick. Tel. 261571,0723/886051. (T)

• vând telefon mobil cu două SIM Vodafone ■ 
Orange, Vodafone-Vodafone, Orange-Orange, 
cameră video-foto, card memorie 5,2 MB, cablu 
de date. Tel 3723/360575. (T)

SC CARPATCEMENT HOLDING SA * 
PUNCT DE LUCRU DEVA

Calculatoare si accesorii 
(51)

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ CU PUC ÎNCHIS
MICROBUZ marca FORD TRANSIT 12

- an fabricație 1998, capacitate cilindrică: 2496 cmc, km la 
bord: 613284, - culoare albastru
- preț de pornire: 19088 lei (Inclusiv TVA)

Licitația va avea loc în data de 26.03.2007 la sediul punctului de lucru 
Deva din Chișcădaga, str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, la ora 10. 
Pot participa persoane fizice ți juridice cu condiția achitării înainte de 
începerea licitației a:
- taxei de participare: 500 lei
- garanția de participare: 1909 lei
la casieria punctului de lucru Deva din Chișcădaga sau în contul 
R035INGB0001OOO151338921 deschis la ING Bank București. 
Informații suplimentare la telefoanele: 0254/237002, 0254/206514.

(85431)

• ofer gratuit monitor alb negru 15 inch. Tel. 
220956.(T)

Materiale de construcții (53)

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

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• cumpăr gravuri, hărți, cărți și enciclopedii ce 
conțin gravuri, hărți, editate înainte de 1900 în 
franceză germană engleză română cutii muzi
cale, flanșete, gramofoane funcționale sau 
reparabile. Tel. 0744/382832. CD

Electrocasnice (56)

>85438'

LICHIDARE DE STOC

Produse TV, audio, video, 
elecrocasnice NOI
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ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

NOU IN DEVA NOU IN DEVA NOU IN DEVA 
l®W] 5R EEEiBß

RII
Fosta piață Petre Roman din Dacia

Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail : stamprod@rdslink.ro1 -1J-1

Stăm
Print publicitar de mari 

dimensiuni
postere - autocolante - mesh I 

bannere - panouri a
Sunați acum pentru cea mai bunâ ofertă!

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, g 

vânzări calculatoare, g 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistici fi 
■gro turistică

• Manager ta turism
rmranrar-! înscrieri zilnic. între orele 9-16, 
Im Ei II la Iii pânâ la data de: 20 03.2007

• vând frigldor Arctic 2401, stare foarte bună, 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigldm lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă centrală Bosch tiraj normai, tel. 0746- 
053955.(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 12 oi dintre care 9 cu miei. Informații 
Clopotiva,nr. 122. Tel. 776898. (T)
■ vând 20 familii albine, în comuna Balșa, sat 
Vălișoara, preț 150 ■ 200 lei/stup. Tel. 220630. 
(6/19.03)

• vând ci țurcane. majoritatea miori cu miei, 
preț negociabil, ofertă de Paști. Relații la teL 
0722/442789,0723/219022. (12/5/1603)

• vM paa*  pentru floricele pop corn, capa
citate expandate 99%. preț 3 lei kg. Tel 
0745/096675. CD

• vând rant porci Marele alb. greutate 70 
- 80 kg. Relații la tel. 0722/319442. (7/19.03)

Instrumente muzicale (60)

• vând plan vienez vechi de peste 200 ani în 
stare de funcționare, clape fildeș, placă de 
bronz, preț negociabil. Tel. 0254/212583. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bogdan Andrei Florin. Se declară nul. (9/19.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cearno Flora. Se declară nul. (1/19.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Răcean Cristina Marla. Se declară nul. (3/19.03)
• pierdut certificat înmatriculare, nr. R18079830, 
al SC Von Group Processing SRL Hunedoara. Se 
declară nul. (2/19.03)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Bogdan Andrei Florin. Se declară nul. (10/19.03)

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 $1 nr. tel. la OP1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)
• caut femeie 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)

• abonWțtraiMport zilnic, Ieftin, persoa
ne Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portu
galia, Anglia șl Franța, la destinație, cu ma
șini comode, cllmatlzate, modeme. Tel. 
6740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

• bărbat ptnilonar, bun meseriaș, serios, caut 
să îngrijesc gospodărie (casă ne/locultă) cu 
grădină în Deva sau împrejurimi. Tel. 0720/ 
930292,0741/253795.(T)
• vopieac uși geamuri, pereți, calorifere, porți, 
prețuri convenabile. Tel. 0744/116494. (T)

Oferte locuri de muncă (74)
• •odaMa comareiati angajează inginer 
serviciu tehnic, condiții avantajoase. Tel. 0724/ 

ș 059635.(6/1303)
sionist pentru (listritx^?8«!^^^la^tS 
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• Internațional Job Expert, agenție acreditată 
angajeaza asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 ■ 2000 euro. Detalii la 0257/281818, 0747/ 
771729,0724/497851, www.expertjob.ro, interna- 
tional®expertjob.ro.(83139)
,• frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 3 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• frizer, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• funcționar administrativ, Deva, 46 posturi, 
data limită 23.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• fumallst, Călan, 13 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• galvanlzator, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gateriit la tăiat bușteni, Brad, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Petrila, 1 post data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Grădinița Tweety Deva angajează îngrijitor 
pentru supraveghere copii și educatoare cu cali
ficare și vorbitoare de limba germană Relații la 
adresa din Deva, Al. Panseluțelbr, nr. 8, până la 
ora 18, tel. 0722/462422. (5/13.03)
• Inginer automatist, Deva, 1 post, data limită 
23.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Deva, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• Inginer construcții civile, Industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• Inginer construcții civile, Industriale și agri
cole, Simeria, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer constructor instalații, Orăștie, 1 post, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16
e Inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16
e Inginer mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer minier, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer șef construcții, Hunedoara, 1 post, 
data limită 25.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Inginer topograf, Deva, 1 post, data limită 1.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
e Inspector de specialitate administrația 
publică, Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
o Inspector protecția muncii Hunedoara, 1 post, 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector protecția muncii, Petrila, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Instalator apă, canal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• tnlibitni >w MAe centrală și gaze, Hunedoara, 1 
post data limită 3003. Tel. 213244 orele 9-16
• instalator Instalați tehnico-sanitare și de 
oaze Hunedoara. 3 posturi, data limită 31.03, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele9 • 16
• Mtiatev roșele de distribuție/transport flui
de. Hunedoara. 1 post, data limită 25.03, pe
rioadă determinai. TeL 213244. orele 9 -16

• încărcător descârcător, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• încărcător descârcător, Hunedoara, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Ingiftor clădiri, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• hgrftordâdri, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită 
5.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• IngrijRor clădiri, Orăștie, 10 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mtcanlc, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 6 posturi, data limită 1.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• lăcătuș mecanic, Hunedoara. 23 postín, oaia 
limită 31B3. TeL 213244, oreie 9-16
• lăcătuș meraidr, Hunedoara. 3 posan, daa 
limită 10.04. Tel. 213244. orele 9 -16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 7 postín, dala 
limită 14.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• lăcătuș mecanic, Petrila, 1 post data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș montelor, Hunedoara. 8 posturi, data 
limită 30.03, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16
• lăcultor lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• lanț național de magazine angajusea 
persoană tânără cu minime cunoștințe de limba 
engleză șl operare PC. Program și salariu 
atractiv. Tel. 0724/887604. (12/12.03)
• lucrător bucătăria, Petrila, 1 post data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu nandicap. Tel. 213244, 
orele 9-16
• lucrător comercial, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
e lucrător comercial, Petrila, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o lucrător In ateliere de modele, Brad, 1 post 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
o macaragiu, Călan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• manlchluriat Deva, 1 post, data limită 1.04, 
calificare. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW-COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

S.C. Comlemn S.A. cu sediul în Deva, b-dul Decebal, 
bl. C, parter, vinde prin licitație publică următoarele active:
- Spațiu comercial Uricanl, str. Al. Brazilor, la parterul blocului 
3A, în suprafață de 1.192 mp.
- Depozit Petroșani, Str. Oltului, în suprafață de 1.430 mp și 
teren aferent (platformă betonată) în suprafață de 2306 mp
- Autocamion Tir 22 ț (autotractor marca Roman și remorcă 
marca SR-3 axe)
Licitația va avea loc la sediul societății în data de 04.04.2007, 
ora 10.
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la 
telefon 226062.

r

Federația Sindicatelor din Instituțiile Financiare Nebancare, 
protestează împotriva intențiilor vădit nelegale ale Oficiului Județean 
pentru Protecția Consumatorului Hunedoara, de a întreprinde 
activități de control în cadrul unor case de ajutor reciproc'ale 
salariaților, instituții care nu pot fi considerate în nici un caz agenți 
sau operatori economici, neintrând în aria de responsabilitate a 
acestei autorități.

Subliniem că potrivit legii nr. 122/1996, cu modificări și 
completări ulterioare, lege specială care reglementează activitatea 
caselor de ajutor reciproc ale salariaților și a uniunilor acestora, casele 
;de ajutor reciproc sunt persoane juridice fără scop patrimonial, 
membrii lor întrunind atât calitatea de deținători ai fondurilor sociale 
depuse în decursul timpului, cât și pe aceea de beneficiari ai împru
muturilor.

Având ca obiect de activitate definit de lege în mod exclusiv, 
acordarea de împrumuturi membrilor, caselor de ajutor reciprqcale 
salariaților le este interzisă desfășurarea de activități economice 
constând în produse sau servicii către populație, activități permise 
asociațiilor și fundațiilor în general și care ar putea face obiectul 
controlului autorității pentru protecția consumatorului.

Casele de ajutor reciproc își desfășoară activitatea în baza 
statutelor proprii aprobate de adunările generale și înregistrate la 
^judecătorii, care statutează regimul acordării împrumuturilor^ faptul 
că acestea nu sunt oferite populației în general ci numai membrilor 
asociați, precizează organele de control ale activității, între care nu se 
află O.P.C., precum și factorii cărora membrii se pot adresa în cazul 
unor nemulțumiri. j

Este neproductiv și nelegal, ca instituția creată pentru populația ® 
consumatorilor, să-și dilueze eforturile pe linia combaterii nu
meroaselor cazuri, pe larg relatate în presă, referitoare la încălcare? 
legii privind calitatea mărfurilor și serviciilor, în favoarea unor acțiuni 
de „control" bazate pe subiectivism și orgolii nejustificate.

Nu ne face nici o plăcere, dar trebuie să subliniem că nid 
omnipotentul consiliul ceaușist de control muncitoresc al activități 
economice și sociale, nu și-a propus să controleze, în mod direct, 
activitatea unor asociații, sindicate, culte religioase sau alte compo
nente ale societății civile.

mailto:stamprod@rdslink.ro
http://www.expertjob.ro
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• rarafigtaafi rafirtai Brad, 4 postai data 
irttă 3U3. Tes. 213244, orale 9 -16.
• ra^ritot «total Hunedoara. 1 post, data 
imö MM Tel 213244, orele 9-16.
• rarafipriart ratetet Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28X13. Tel. 213244, orele 9 -16.
• b) rt mărfuri, Hunedoara. 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• maripUbmt mârtat Petrila, 1 post, data limită 
3LO3. Tel. 213244, orele 9-16.
• maniputant mărfuri. Vulcan. 15 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
.»rașktot la mașini pentru terasamente, Hunedoara, 1 

Hainită 150. Tel 21324-'.orele 9-16
» mișHst pentru utilaje specifice la extracție, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 5 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 6.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara, 
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• medic itomatolog, Petrila. 1 post, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• montata accesorii pentru calapoade, Petrila, 9 
posturi, data limltă31.03.Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montata pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara. 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• montata pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montata pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montata placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 10.04, calificat. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montata siiansamble, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montata subansamble, Hunedoara, 57 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Avram lancu 
S.A. Brad, pentru data de 18 aprilie 2007, ora 10, la sediul societății din 
Brad, Str. Independenței, bl. 17 - parter, cu următoarea ordine de zi:

1 .Raportul administratorului pe anul 2006
2, Raportul comisiei de cenzori pe anul 2006
3. Repartizarea profitului șl aprobarea bilanțului contabil pe anul 

2006
4 Aprobarea bugetului de venituri șl cheltuieli pe anul 2007 
S.Diverse
La A.G.A. pot participa acționarii înscriși în lista acționarilor cu data 

de referință 26,03.2007,
Daca A.G.A. nu a întrunit numărul legal de acționari, se convoacă 

o nouă adunare generală pentru data de 19.03.2007. în același loc, ia 
aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

855881

LOMPRY TRANS SRL cu sediul ta localitatea
Bumbeștl Plțic, jud. Gorj, anunță depunerea solicitării pen&U elibe
rarea autorizației de mediu pentru obiectivul „Exploatare forestaă", 
situat în localitatea Pertoșani 1278 Prisloape.

Informații se pot obține la sediul A.P.M. Hunedoara, zilnic tatre 
orele 8-16.

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de ÎO 
zile lucrătoare de la data anunțului.

Consiliul de Administrație al „Univers 
Simeria" societate cooperativă

în temeiul art. 34 din Legea nr. 1/2005 convoacă Adunarea Generală a 
membrilor cooperatori pentru data de 05.04.2007, ora 9.00, la Sediul 
societății din Sțrada 1 Decembrie, bloc 104. parter. Simeria - cu 
următoarea ordine de zi:

1 .Raportul privind activitatea economico-socială desfășurată în anul 
2006, prezentat de consiliul de administratori

2.Aprobarea bilanțului încheiat la 31.12.2006, a contului de profit 
|ipierderi, repartizarea profitului pe anul 2006, realizarea BVC pe anul

3. Raportul cenzorului pe anul 2006.
4. Aprobarea BVC pe anul 2007.
5. Aprobarea contractului de administrator și gestionar a patrimo

niului
6. Aprobarea sistemului de salarizare pe anul 2007
7. Diverse.

(85664)

DIRECflA SILVICĂ DEVA 
Organizează 

LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU 
Închiriere spațiu industrial

LqcuI de desfășurare: Direcția Silvică Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, 
cod 3M091, județul Hunedoara

OfitiK 28.03.2007

ANUNȚ
Consiliul de Administrație al SC „VIDRA CONFEX" SA Hune

doara convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A 
ACȚIONARILOR pentru ziua de 30,03.2007, ora 15.30. la sediul 
societății din Hunedoara, Str. 9 Mai, nr. 2.

Dacă la data primei convocări nu se întrunește cvorumul 
necesar, adunarea generală se va ține în ziua de 02.04.2007. ora 
15.30. la același sediu cu cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv 
pentru a doua convocare.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:
1. Prezentarea bilanțului contabil șl a contului de profit și 

pierderi pe anul 2006;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Admi

nistrație;
3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor;
4. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 

2006 după ascultarea raportului administratorilor și a cenzorilor;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2007;
6. Prezentarea și discutarea programului de activitate pe 

anul 2007;
7. Prezentarea și aprobarea nivelului de creditare pe anul 2007;
8. Alegerea cenzorilor și a cenzorilor supleanți;
9. Diverse.
Documentele care vor fi prezentate se găsesc la sediul societății 

și se pun la dispoziția acționarilor pentru studiere.
(85660)

LQCAUZARLSPAWINDUSIRIAL »
Municipiul Deva, str. V. Șuiagă, nr. 2 (accesul din str. Portului)

Supramța totală este de 5909 mp din care: .'
t «faima betonată 5150 mp

prafiță ocupată de construcții 570 mp
Ocupabll imediat 

imUTATli-apă. gaz, canal, curent electric monofazic și trifazic.
Criteriul de atribuire va fi „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”

■ eui„]*nilrflme  pentru calificae
Ge^tgzentarea următoarelor formulare: Formularul de ofertă, Informați 

- prezentarea Certificatului Constatator de la F
certfcatetorde plată a datoriilor la bugetul de stat și

• montata, regfor. depanator aparataj electric, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.03, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncttor In activitatea de gospodărire a 
spânului. Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncita necallflcat în Industria confecțiilor, 
Hunedoara. 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat In industria confecțiilor, 
Petrila, 6 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncita necalHIcatîn mine și cariere, Deva, 1 
post, data limită 26.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat în mine șl cariere, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Brad, 11 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat în silvicultură. Hațeg, 2 
posturi, data limită 25.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat în silvicultură, Hune
doara, 7 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• muncitor necallflcat în silvicultură, Lupeni, 1 
post, data limită 25.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncita necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Deva, 8 posturi, data limită 
24.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncita necallflcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Orăștie, 9 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la ambalare produse 
solide și semisollde, Petrila, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 23 posturi, data limită 
31.03, Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita necallflcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.03, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

A

ul Comerțului, a 
ele locale la data

• muncita ¡calificat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 2 posturi, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Brad, 7 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita necalificat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 7 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncita necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hunedoara, 23 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 6 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupeni, 3 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncita necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncita necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 30.03, perioada determinată Tel. 213244, 
orele 9-16
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30,04, Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Petrila, 29 posturi, data limită 31.03, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• operata calculata electronic și rețele, Hațeg,
1 post, data limită 15.04, cunoștințe PC. Tel. 
213244, orele 9-16.
• openta otafota electronic și rețele Hunedoara, 1 
post data limită 25fl3.TeL 213244, orele9-16
• operator drculto rețea apă Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• operata contați industriale îmbrăcăminte- 
țesaturi, tricotaje, Brad, 15 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• operata conta« industriale îmbrăcăminte- 
țesaturi, tricotaje, Brad, 29 posturi, data limită 
3L03.Tet. 213244, orete 9 -16.
• operata contați industriale îmbrăcăminte- 
țesaturi, tricotaje. Brad, 5 posturi, data limită ‘ 
30A4. Tel. 213244, orele 9-16.
• operata te mașini unelte cu comandă numerică 
Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată TeL 213244, orele 9 -16.
• operata mașini de calculat. Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel.213244, orele 9 • 16.
• operata mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 2B.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator mașN unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03, Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

1 ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU DUM-
NEAVOASTRĂ, O MISIUNE DUMNE- 

(ZEIASCĂ, UN SUFLET BINECUVÂNTAT 
■PBHW PENTRU A FACE BINE PE ACEST PĂ- 

* 11 ' MAICA GABWELA ÎN VÂRSTĂ

DE 65 DE ANI,

Mă numesc Nicolae, din Deva, și doresc pe această cale să 
mulțumesc măicuței Gabriela deoarece mi-a reîntors soția acasă.

Apelați cu sufletul deschis la telefonul 0727-065462.
Sunt Ionela, din Hunedoara, îi mulțumesc măicuței că mi-a 

dezlegat cununia.
Sunt Claudia, din Deva, îi mulțumesc măicuței Gabriela că m-a 

vindecat de psoriazis.
Apelați și veți fi rezolvați în orice problemă la telefonul 

0727-065462.
Face rugăciuni cu 39 de măicuțe.

35045

• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• parcheta llnollst, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• patlser, Orăștie, 1 post, data limită 7.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patlser, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patlser, Petroșani, 1 post, data limită 30.03. Tel.
213244, orele 9-16.
• patlser, Vulcan,lpost, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Lupeni, 2 posturi, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9-16,
« paznic, Lupeni, 8 posturi, data limită 31.03. Tel.
213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila. 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pompier specialist, Deva, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătita piese încălțăminte, Brad. 4 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• primita distribuita materiale și scule, Vulcan, 
1 post, data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• programator de sistem informatic, Deva, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• programator, Deva, 1 post, data limită5.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale și 
asistență Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 9 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• referent de specialitate geolog, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ratificata universal, Orăștie. 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• revizor contabil, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• 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)
• secretar administrativ, Deva, 1 post, data 
limită 25.03, limba engleză, franceză, germană. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• secretar administrativ, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• secretar școală, Brad, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• secretară, Lupeni, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Petroșani 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sortata produse, Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sortata produse, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sortata produse, Vulcan, 23 posturi, data 
limită 01434. Tel. 213244, orele 9 -16.
• spttâta veNade. Brad, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător veHcute, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• strung universal, Orăștie, 1 post, data limită 

T5.04. Tel. 213244, orele 9-16,
• strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.

Decese (75)

Colectivul SC Inform Media SRL este alături de
colegul lor Sorin Flori în greaua durere pricinuită de 
decesul mamei sale

VINCA NELA
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Copiii Sanda și Florin și nepotul Nicușor anunță 
încetarea din viață a celei care a fost o minunată 
mamă și bunică

GHEBEA FLOAREA
în vârstă de 68 ani. înmormântarea va avea loc mier
curi 21 martie, ora 14, la Cimitirul ortodox de pe str. 
M. Eminescu, Deva de la Casa mortuară.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• sudor manual cu arc electric. Deva, 1 post 
data limită 27.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric. Deva. 3 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
■ sudor manual cu arc electric. Deva. 4 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• audor manual cu arc electric, Hunedoara 9 
posturi, data limită 30.04, perioadă determinat! 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Petrila 1 post 
data limită 31.03, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor, Hunedoara. 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara. 2 posturi, data limită 29.03, 
perioadă determinat! Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara. 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara 5 posturi, data limită 14.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șef formație intervenție, salvare și prim ajutor, 
Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• șef oficiu, serviciu, secție, redacție si asimilat 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. perioadă 
determinat! Tel. 213244, orele 9 -16.
• șef ofidu. serviciu, secție, redacție și asimilat 
Hunedoara 1 post, data limită 30.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9-16
• șlefuit lustruita. Hunedoara. 3 posturi, pata 
limită 30.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
e șofer autobuz, Deva 1 post data limită 30.01 
Tel. 213244, orele 9-16.

e șofer autobuz, lila lpost data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9 • 16.

AILVNJPenitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, scoate la concurs
1 (unu) post de medic medicină generală 

(funcționar public cu statut special).
Taxa de participare la concurs este de 1OO RON și se va achita de 

către candidați cu ocazia înscrierii.
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Penitenciarului cu 

Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, strada Sîntuhalm, 
numărul 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic între orele 08.00 - 14.00 
și pe pagina WEB a Administrației Naționale a Penitenciarelor: 
www.anp-just.ro.

(85706)

ANUNȚ LICITAȚIE
în data de 24.03.2007, ora 13.00. va avea loc la sediul

S.C. AGROMEC SA Orăștie. Str. Luncii, nr. 6, jud. Hunedoara, 
licitație pentru vânzarea de TRACTOARE U65O, U445, PLUGURI, 
CSU, MAȘINĂ PLANTAT Șl RECOLTAT CARTOFI, DISCURI, șl alte 
Utilaje agricole, ARO, TV, RABĂ BENE DE CEREALE, REMORCI, 
STIVUITOR, BULDOZER SI 501, prețurile șl detaliile despre licitație 
ta caietul de sarcini, informații la tel. 0254/244407. 0788/0295W. 
0.785/412977,

PENTRU TINE

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

(lângă Lic. Auto) 
Tei. 230324, 206003

(1/19.03)

(8/19.03)
• șofor autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad. 42 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara. 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• șofor autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni. 1 post data limită 30.03. Tel. 213244. orele 
9-16.
• șota autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni 1 post data limită 31,03. Tel, 213244, orele 
9-16.
e șota autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șota autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila. 1 post data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șota fie autoturisme și camionete Hune
doara. 1 post oata limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șota fie autoturisme și camionete, Deva, 1 
post data limită 3LC3. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• șota fie autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post data limită 3L03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șota fii autotatsme și camionete, Orăștie, 1 
post data limită 7M. Tel. 213244, orele 9 -16.
o șota fii autoturisme și camionete. Petrila, 1 
post Pata limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șota fia autoturisme și camionete, Vulcan, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• itonpta manual, artizanal, Hunedoara, 10 
posturi, data limită30.04, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ton manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar mecanic la frezat șl găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinat! Tel. 213244, orele 9 -16.
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Casă plutitoare din gunoaie

• Lângă o femeie moartă. Un pasager ce călătorea la clasa întâi, într-un avion al companiei British Airways, s-a trezit lângă o femeie moartă. Paul Trinder a măturisit că membrii echipajului au mutat corpul femeii din locul în care murise, imediat după decolare, lângă el. „Din cauza turbulențelor, corpul femeii aluneca pe podea, așa că a trebuit fixat în scaun cu ajutorul mai multor perne", a adăugat acesta.

Cercetași Evenimentul organizat sâmbătă de Cercetașii Elvețieni, pentru a marca centenarul organizației mondiale, a beneficiat de participarea a 500 de cercetași care au construit 216 igluuri în Canton of Valais, stabilind un record mondial. (Foto: EPA)

■ După ce au vrut să îi 
demoleze casa, autori
tățile l-au făcut un fel 
de educator pe mediu.Rio de Janeiro (MF) - O casă plutitoare, construită din gunoaie, într-un canal dintr-o mahala din Rio de Janeiro nu va mai fi distrusă, așa cum voiau inițial autoritățile, ci va fi folosită drept model de reciclare într-o campanie guvernamentală antipoluare.Luiz Bispo, proprietarul locuinței, spune că autoritățile voiau să îi demoleze casa plutitoare care stătea pe sute de sticle de plastic.Bărbatul slăbuț, de 40 de ani, a spus că și-a construit casa după ce a plecat dintr-o mahala din apropiere unde locuia cu

„Mai rău ca-n 
lagăr"

Londra (MF) - Cântărețul britanic Robbie Wi- lliams ar putea fi dat în judecată de către o clinică de dezintoxicare la care acesta a fost internat și pe care apoi a comparat-o cu un lagăr de concentrare. Starul pop a părăsit clinica americană Cottonwood de Tucson laînceputul săptămânii trecute, criticând instituția pentru regimul strict pe care îl impunea pacien- ților. El a spus că în locul respectiv este „mai rău ca într-un lagăr de concentrare”. în urma aces-

Explozie
Moscova (MF) - Cel 
puțin nouă persoane 
au murit ieri, în urma 
exploziei produse 
într-o mină din 
Siberia, a anunțat 
Ministerul rus pentru 
Situații de Urgență. în 
momentul exploziei, 
în mină se aflau 
1698 de persoane.

Premii
San Francăm (MF) - 
Siteul web de video
sharing YouTube va 
decerna premiile pen
tru cele mai bune 
videodipuri postate de 
către utilizatorii săi 
anul trecut. începând 
de luni și până vineri, 
membrii YouTube pot 
vota videodipurile 
preferate. Câștigătorii 
vor fi anunțați pe 26 
martie. Cele șapte ca
tegorii de premii 
indud cele mai cre
ative videodipuri, cele 
mai inspiraționale, cele 
mai bune seriale, cele 
mai amuzante și cele 
mai bune videodipuri 
muzicale.

Eclipsă India a avut ieri parte de o eclipsă parțială de soare, care a fost vizibilă și din China, Hong Kong, Japonia, Rusia, Alaska (nord) și Statele Unite.
(Foto: EPA)

 . 

începe procesul lui Spectortei declarații, Robbie Williams este ame-nințat cu în justiție de către clinică. Membrii consiliului de nistrație au la un silier juridic.

■ Procesul producătoru
lui Phil Spector, acuzat 
de crimă, va fi transmis 
în direct la televiziune.

Los Angeles (MF) - Procesul producătorului muzical Phil Spector (67 ani) începe, în sfârșit, luni, la mai bine de patru ani după ce o actriță a fost găsită împușcată în vila lui de lângă Los Angeles.Procesul, amânat de mai multe ori după ce Spector a fost acuzat de crimă în 2003, va fi transmis în direct la televiziune, din pricina interesului pe care îl stârnește acest producător considerat un geniu muzical al anilor '60. Procedurile încep luni cu selectarea juraților. Spector, care se 
Nero este fascinat de legumele colorate, pe care el folosește pe post dejucării. (Foto: FAN)

~~............... . I - ...... IW.P.J
Căsătorii cu noroc

Paris (MF) ■ Mii de cupluri americane au ales să se căsătorească pe 7 iulie în acest an, sperând că această combinație de 7/7/7 le va aduce noroc. Organizatorii de căsătorii, cei care închiriază sălile, agențiile de voiaj, toate înregistrează număr record de rezervări pentru data de 7 iulie 2007, astfel încât nu mai pot satisface cererea pentru această dată care mai cade și într-o sămâbătă. în La Vegas, una dintre destinațiile favorite pentru a consfinți o căsătorie, bisericile vor sta deschise peste program. Graceland Wedding Chapel, de exemplu, va fi deschisă de la opt dimineața până la miezul nopții și are programate căsătorii din 15 în 15 minute. Mai multe lanțuri hoteliere oferă, de asemenea, tarife speciale și norocoase, „pachetul cifrelor de șapte norocoase”, cum ar fi Ritz-Carlton unde costă 7.707 sau 777 de dolari.

„Lemon Marilyn" (Foto: EPA)

ite între 1902 și 1924, au participat la cursa internațională de duminică, de la Barcelona.
(Foto: EPA)

părinții săi. Casa poate fi văzută din autostrada Red Line din Rio care duce la aeroportul internațional, iar șoferii, de obicei, încetinesc pentru a fotografia construcția. Un covor roșu acoperă un mic doc de care bărbatul își ancorează locuința, iar o platformă deschisă servește drept un loc de parcare pentru Chevroletul său ruginit, din 1982. Bispo își câștigă existența muncind ocazional în construcții și reparând diverse obiecte.El a plătit în jur de 170 de dolari ca să își construiască casa, dând banii în principal pe ciment și pe materialul din care e făcut acoperișul. Restul este făcut din rămășițe de la alte construcții și mobilă, pe care le-a găsit în gropile de gunoi.
îl vor pe Spider-Man

Los Angeles (MF) - O firmă de publishing pe internei a luat măsuri legale împotriva companiei de reviste de benzi desenate Marvel, pretinzând drepturi de co-proprietate asupra unor personaje precum Spider-Man. Cazul a fost înregistrat săptămâna trecută la un tribunal din New York de către Stan Lee Media, o companie co-fondată de creatorul lui Spider-Man, Stan Lee. Având acum alți proprietari, compania susține că Lee a renunțat la drepturile pentru faimoasele sale creații de benzi desenate în 1998. Marvel a calificat acțiunea legală ca fiind „fără valoare”, iar Lee a spus despre aceasta că este „nefondată”. Printre celebrele personaje create de Lee se numără X-Men, Incre- dible Hulk și Fantastic Four.

Producătorul muzical Phil Spector (Foto: epa)revista Esquire, el a susținut află în libertate după ce a plătit o cauțiune de un milion de dolari, se declară nevinovat, într-un interviu mai vechi din
„Lemon Marilyn", la licitație

Londra (MF) - Un colecționar american care, în 1962, a plătit 250 de dolari pentru un portret al lui Marilyn Monroe realizat de Andy Warhol, scoate la vânzare lucrarea în luna mai și ar putea obține peste 15 milioane de dolari, au declarat, ieri, reprezentanți ai casei de licitație Christie's.„Lemon Marilyn” este unul dintre cele 13 portrete rea

că Lara Clarkson, actrița de filme de serie B care a murit în februarie 2003, s-a sinucis 
lizate de artist după ce Monroe s-a sinucis în august 1962. „Orange Marilyn”, un alt tablou al seriei, a fost vândut pentru suma de 16,3 milioane de dolari în 2006. Portretul va fi expus la Christie’s din Londra până mâine și va fi scos la licitație pe 16 mai la New York. Casa Christie's nu a dezvăluit identitatea colecționarului care a achiziționat tabloul de la Galeria Stable.

folosind o armă, din motive pe care el nu le-a înțeles. Pro- ducătorulde-abia o cunoscuse pe Clarkson, într-un club de noapte hollywoodian unde a- ceasta lucra ca și chelneriță. în timp ce procurorii spun că Spector a fost cel care a îm- pușcat-o pe actriță, avocații apărării declară că aceasta și- a pus singură arma în gură și a tras. Un polițist trimis la locul crimei l-ar fi auzit pe Spector spunând că nu a vrut s-o împuște pe femeie, ci a fost un accident. Șoferul lui Spec- tor, Adriano De Souza, adeclarat că producătorul a ieșit din vilă cu o armă în mână și a spus: „Cred că am omorât pe cineva”. Audieri preliminare au arătat că Spector deține 12 arme.

De epocă îtn jur de100 de mașini, constru-


