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Hunedoara (C.B) - Elevii din Hunedoara nu acceptă să poarte din nou uniformă ca să se distingă de alții. Conform legii privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, elevii din școli vor fi nevoiti să F poarte cel puțin un semn distinctiv prin care să se arate că aparțin unei a- numite unități școlare. Semnele distinctive pot fi ecusoanele, eșarfele sau chiar uniformele. Potrivit reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele Școlare județene au fost mformate asupra acestei prevederi, /p.3

Hotărâre con
testatăDeva (M.S.) - Consilierii locali ai PSD contestă legalitatea unei hotărâri adoptate săptă- l mâna trecută de CL De- * va, prin care era aprobată plata unor sume suplimentare pentru lucrări de investiții exe1 cutate anul trecut în piața din municipiu și pe Drumul Gării, /p.6
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Pompiliu Crai
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Europa, reUmsită

Șefii a 27 de state și guverne din țările Uniunii Europene au participat la summitul de la Berlin +++ Cu 
această ocazie s-a semnat o Declarație comună +++ Documentul anticipează evoluția Uniunii Europene în 
viitorii 50 de ani.

Demisie
Deva (M.S.) - Con
silierul local Pompiliu 
Crai (PNL) își va 
depune astăzi, la se
cretarul Primăriei 
Deva, demisia de 
onoare din Consiliul 
Local, în urma unor 
acuzații potrivit 
cărora ar fi incom
patibil pe funcție 
pentru că este și 
director general al 
Cor/ipaniei Mlrivest. 
Consilierul a precizat 
că nu a primit până 
acum nid o sesizare 
referitoare la incom
patibilitatea sa și a 
menționat că secre
tarul Primăriei Deva, 
Laura Sârbu, a solici
tat, săptămâna tre
cută, precizări de la 
MAI cu privire la 
statutul său de con
silier local. în opinia 
directorului general, 
el nu ar fi incompati
bil pentru că Minvest 
Deva nu mai primeș
te subvenții de la 
bugetul de stat, /p.6 ■ La Berlin, liderii eu

ropeni au stabilit 
direcțiile de dezvoltare 
viitoare ale UE.

Berlin (MF) - Ieri s-au împlinit 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, când 6 state - Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda - formau Comunitatea Economică 

Europeană, punând astfel bazele Uniunii Europene de astăzi.Sâmbătă seara, la Berlin, liderii celor 27 de state membre UE au semnat Declarația care marchează acest eveniment, textul acesteia fiind adoptat după două luni de discuții intense.Declarația de la Berlin subliniază valorile și principiile comune care au stat la baza 

întemeierii Uniunii Europene de astăzi, dar evită să facă vreo referire directă la subiectele aflate în dispută, cum ar fi Constituția europeană sau extinderea blocului comunitar.Documentul pune accentul pe pacea și stabilitatea durabilă de pe continent, lucruri realizate prin unificarea europeană, anticipând totodată și evoluțiile Uniunii pentru 

următorii 50 de ani. Dincolo de miza politică, europenii au avut în acest weekend două zile de sărbătoare. Mega-con- certul „Stelele Europei”, desfășurat sâmbătă seara în fata monumentului Atomului din Bruxelles și concertul susținut aseară de Joe Cocker în față Porții Brandenburg au fost transmise live în 37 de țări ale lumii, inclusiv în România.
Interes scăzut pentru loto
■ Deși „potul cel mare" 
este atractiv, numărul 
hunedorenilor interesați 
de Loto 6 din 49 scade.

Deva (T.S.) - Trei milioane de euro și o șansă de unu la 14 milioane. Cu toate acestea vremurile în care hunedore- nii „luau cu asalt” agențiile Loto au apus. Ieri, cu toate că 

premiul cel mare era de trei milioane de euro, putini hu- nedoreni au trecut pragul agențiilor de profil. Cuvântul Liber a încercat să afle de la jucătorii de ieri ce șanse cred că au să pună mâna pe trei milioane de euro. „De doi ani joc, în fiecare săptămână, aceleași numere, spune Ion Iri- mia, de 34 de ani. Nu am câștigat niciodată. Sper totuși că 

voi câștiga. Mai ales că se apropie și Paștele”, conchide tânărul. „înainte de 1989 jucam mai des, spune Cristian Roman, de 56 de ani. Acuma nu prea îmi permit. Joc de fiecare dată când sunt premii mari. Și totdeauna pun datele de naștere ale nepoților. Că noi suntem păcătoși. Și nu avem nici o șansă”, spune Cristian.
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• J*ope Secretarul general adjunct al 
PC Codri" Ștefănescu a declarat, 
duraocă intr-o conferință de presă, că el 
ș» ma» muta colegi din partid consideră 
utopcă restructurarea Guvernului și că cel 
mas probabil PC va începe să strângă 
semnături pentru o moțiune de cenzură.

• La Curte PD va depune, astăzi, o nouă 
sesizare la Curtea Constituțională vizând 
ultimele modificări ale Legii referendumu
lui, considerate a fi contrare Constituției, 
a anunțat duminică, într-o conferință de 
presă, deputatul democrat Daniel Buda.

Bilanț
București (MF) - Astăzi, în prezența președintelui Traian Băsescu, SRI își prezintă bilanțul. Conform unui comunicat al SRI, la reuniunea de evaluare a activității desfășurate de Serviciul Român de Informații în anul 2006, vor mai participă consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională Mihai Stănișoară și ministrul Administrației și Internelor Vasile Blaga.

Restructurare
București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu ar putea ieși, în prima parte a săptămânii viitoare, cel mai probabil luni, cu o declarație pe tema restructurării guvernamentale, susțin surse liberale.Conform surselor citate, în pofida presiunilor din partea liberalilor, care îi cer lui Tăriceanu scoaterea miniștrilor PD din Guvern, primul-miriistru va a- nunța doar desființarea posturilor de ministru- delegat, ceea ce ar putea nemulțumi UDMR.

Călin Popescu Tăriceanu
(Foto: FAN)

Manouchehr
Mottaki (Foto: FAN)

Rezoluție
New York (MF) - 
Membrii Consiliului 
de Securitate al ONU 
au votat în unanimi
tate, sâmbătă, în 
favoarea rezoluției 
care prevede noi 
sancțiuni împotriva 
Iranului, relatează 
Reuters.
Rezoluția impune noi 
sancțiuni care vizează 
exporturile de arma
ment ale Iranului, 
Banca Sepah, 
instituție financiară a 
statului, și Gărzile 
revoluționare 
iraniene.
Votul s-a desfășurat 
în absența președin
telui Iranului, Mah
moud Ahmadinejad, 
care și-a amânat 
vineri seară, planurile 
de a participa la 
reuniunea Consiliului 
de Securitate, din 
cauză că viza pentru 
Statele Unite i-a fost 
acordată prea târziu. 
Ministrul iranian de 
Externe, Manouchehr 
Mottaki (foto), a 
ajuns însă la New 
York, la bordul unei 
curse comerciale.

Băsescu s-a întors de la Berlin, unde a participat la o reuniune a șefilor de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Declarația este și un apel la încredere în construcția europeană, a apreciat Traian Băsescu. (Foto: EPA)
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Cuvântul liber 
este auditat de 
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Audit al Tirajelor.

La Berlin. Președintele Traian Băsescu a reprezentat România la reuniunea informală a șefilor de stat și de guvern dedicată aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatelor constitutive ale Comunităților Europene, desfășurată sub auspiciile președinției germane a Uniunii Europene, fiind prezent și la alte festivități legate de eveniment, cum ar fi dineul oferit de 4 președintele Horst Kohler, dejunul de ’ lucru privind schimbul de opinii asupra avansării procesului constituțional sau concertul Filarmonicii din Berlin. Fotografia în care soții Merkel și Băsescu sunt surprinși împreună a fost realizată cu ocazia întâlnirii la Filarmonica din Berlin.
(Foto: EPA) ,

Europa are nevoie de Constituție
■ Cancelarul german 
Angela Merkel a cerut, 
duminică, sprijinul lide
rilor europeni.

Berlin (MF) - Merkel a declarat, într-un discurs rostit duminică, la Berlin, că blocul comunitar format din cele 27 de state membre are nevoie de un nou dinamism, la doi ani după respingerea Tratatului constituțional la referendumurile organizate de Franța și Olanda.„Este important și necesar ca astăzi, aici, la Berlin, la 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, să fim uniți în scopul așezării UE pe un nou fundament comun, până la alegerile pentru Parlamen

tul European din 2009, a declarat Merkel.„Voi depune eforturi pentru a asigura, până la încheierea președinției germane â UE, acordul privind o foaie de parcurs și mă bazez pe sprijinul vostru în acest scop”, a spus Merkel.„Sunt convinsă că este nu numai în interesul Europei, ci și al statelor membre și al cetățenilor ca noi să reușim. Un eșec ar fi o greșeală istorică”, a comentat cancelarul german.Merkel, care a făcut aceste declarații la Muzeul de Istorie din capitala germană, înainte de semnarea Declarației de la Berlin, a apreciat că blocul comunitar are nevoie de definirea unor res

ponsabilități mai clare în do- privește politica externă și de meniul energetic și în ceea ce securitate.

Angela Merkel a cerut ajutorul europenilor (Foto: epa)

Sunnițr m-Liban?....
Liban (MF) - Potrivit unor informații, mai multe celule, având până la 12 membri fiecare, operează din interiorul taberei de refugiați palestinieni de la Ein el-Hilweh, situată în apropiere de orașul libanez Sidon.Kim Howells, secretar de stat în cadrul Ministerului britanic de Externe, a menționat pericolul reprezentat de prezența elementelor jihadiste sunnite în tabăra de refugiați palestinieni, după ce a fost informat în acest sens de comandantul trupelor ONU în Liban.

Măsurile de securitate au fost intensificate recent în toate cele 12 tabere de refugiați palestinieni de pe teritoriul Libanului, care adăpostesc aproximativ 4.000 de refugiați sunniți.Grupările sunnite sunt finanțate de persoane bogate din Arabia Saudită, care fac importante contribuții individuale, în încercarea de a compensa influența grupării Hezbollah, organizație șiită a cărei popularitate în sudul Libanului a crescut simțitor după ofensiva israe- liană țlin vara anului 2006.

Manifestații în Belarus
Minsk, (MF) - Sute de poli- preventiv circa 15 militanți iM țiști, membri ai forțelor spe- ultimele zile pentru a împi*țiști, membri ai forțelor speciale și ai trupelor de para- șutiști, au blocat accesul spre Piața Oktiabraskaia, situată în centrul capitalei Minsk, acolo unde opoziția belarusă a organizat proteste timp de patru zile în 2006, după alegerile controversate în urma cărora Lukașenko a câștigat un nou mandat în fruntea țării. Membrii opoziției de la Minsk au declarat că vor încerca să pătrundă în piața centrală, deși autoritățile nu au permis organizarea manifestației decât într-o piață mai mică și situată mult mai departe de centrul capitalei.Opoziția a acuzat autoritățile belaruse că au reținut

ultimele zile pentru a împic dica organizarea mișcărilor de protest. Viaceslav Sivtcik, unul dintre organizatorii manifestațiilor din martie 2006, a fost arestat, sâmbătă seară, în locuința sa.Statele Unite s-au declarat, vineri, „preocupate” de aceste arestări și au făcut apel la regimul de la Minsk să pună capăt acțiunilor de „hărțuire” a opoziției belaruse.Manifestația de duminică are loc la aproape un an de la mișcările de protest organizate între 19 și 25 martie și în cursul cărora peste 500 de persoane au fost reținute de autorități, potrivit Parchetului general belarus.
Rusia nu aderă, dar colaborează
£ Rusia nu va încerca 
să adere la Uniunea 
Europeană dar speră să 
dezvolte legături cu UE.

Moscova (MF) - „O Europă unită, stabilă și înfloritoare răspunde intereselor noastre”, a scris Putin într-un articol publicat cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a semnării Tratatului de la Roma, care a pus bazele construcției europene.Liderul de la Kremlin, care își va încheia mandatul de președinte în primăvara anului viitor, după opt ani în fruntea țării, a lăudat relațiile dintre Rusia și Uniunea Europeană despre care a/afirmat că se îndreaptă către o „cooperare cuprinzătoare, intensivă și de lungă durată”.„Nu vom adera la Uniunea

Europeană și nici nu ne vom angaja în vreo formă de asociere (cu Uniunea) în viitorul previzibil”, a scris Putin, într-un articol postat pe site-ul Kremlin-ului.„Rusia este pregătită să construiască relații cu Uniunea Europeană prin intermediul unor tratate și partener iate strategice”, a adăugat el. „Susțin variantă propusă anterior de premierul Romano Prodi: Totul, mai puțin instituții comune”, a scris Putin.„Interesele Rusiei și ale Uniunii Europene nu coincid întotdeauna”, a spus Putin.„Dar cu toate acestea, nu ar trebui căutate comploturi politice în spatele unor acțiuni menite să protejeze interesele naționale”, a conchis liderul de la Kremlin. Vladimir Putin dorește să cola
boreze CU UE (Foto: EPA)

Ipoteză 
nerealistă

Berlin (MF) - Președintele polonez, Lech Kaczynski, a apreciat, duminică, la Berlin, că adoptarea unui nou tratat european până la alegerile din 2009 este o ipoteză „nerealistă”, relatează AFP. „Este probabil un obiectiv frumos, dar mi se pare nerealist”, a explicat liderul de la Varșovia, la încheierea reuniunii de la Berlin.Potrivit președintelui polonez, cele 27 de state membre ar putea ajunge la un acord privind un nou tratat până în 2009, dar acesta ar putea intra în vigoare abia în 2011.
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luni. 26 martie 2007
* LmMta pe iretBe. Conducătorul unui 
autoturism marca Dacia, Marius C., din 
Deva, este cercetat de polițiști după ce a

l surprins și accidentat ușor pe minora 
A.M., din Deva, care traversa strada re
gulamentar pe trecerea de pietoni. Con
ducătorul auto este cercetat pentru 

^vătămare corporală din culpă. (T.S.)

• Penase suspendate. în urma ac
țiunilor și controalelor efectuate în trasee 
de polițiștii din cadrul Serviciului Circulație 
au fost aplicate 190 amenzi la legea cir
culației, dintre care 23 la regimul de 
viteză. S-au ridicat în vederea suspendării 
7 permise de conducere și s-a reținut un 
certificat de înmatriculare. (T.S.)

Cadastru 
gratuit

Deva (C.P.) - Autoritățile au început măsurarea tuturor proprietăților din România. Cu ajutorul acestor date va fi realizat cadastrul general. Operațiunea este gratuită și se va finaliza în 13 ani. Acțiunea va beneficia atât de finanțare din partea guvernului cât și de fonduri europene. Măsurarea tuturor proprietăților din România și înscrierea lor în cărțile funciare va duce la scăderea numă- 
^l'ului conflictelor pentru pământ. Rezultatele măsurătorilor vor fi afișate la sediile consiliilor locale timp de 60 de zile. Nemulțumiții se vor putea plânge la agențiile locale de cadastru. Ultima cale de atac este instanța de judecată. Ro- țjttânia va avea cadastru ™neral abia în 2020. întregul proiect costă peste un miliard de euro.

Aur con
tra Paște
Deva (T.S.) - Numărul 
hunedorenilor care 
trec pragul caselor 
de amanet se du
blează în această 
perioadă. Motivul: 
fiecare încearcă să 
aibă totul pentru ma
sa de Paște și are 
nevoie de bani. „Este 
o perioadă propice 
pentru noi. Numărul 
dienților crește la fel 
ca și numărul celor 
care nu mai vin să-și 
recupereze obiectele 
amanetate. Este un 
<joo cu care ne-am 
obișnuit. Hunedorenii 
vin și își amanetează 
obiectele din aur 
gândind că după săr
bători le vor scoate 
înapoi. Cu toate 
acestea, aproximativ 
30 la sută dintre cei 
care recurg la acest 
gest reușesc să își 
recupereze obiecte
le", spune loan ; 
Cristescu, patronul 
unei case de amanet 
din județ.

Joaca cu repartitorul
Deva (C.P.) - După ce secretarul de stat în Ministerul Administrației și Internelor, Mircea Toader, afirma, în 22 martie, agenției Mediafax, că românii care locuiesc la bloc sunt obligați prin lege să-și monteze • repartitoare de costuri și că lipsa acestor instrumente va fi sancționată cu amenzi de până la o mie de lei, începând din august, MAI vine sâmbătă, 24 martie, cu precizări, pentru a drege busuiocul dezinformării făcute de propriul angajat. Ministerul Administrației arată că în lege nu se prevăd nici termene și nici sancțiuni pentru nere- alizarea acestei prevederi de către proprietarii apartamentelor existente, iar legiuitorul a avut în vedere, în mod special, obligativitatea montării unor astfel de dispozitive la condominiile care se proiectează și se construiesc în prezent. Gafele funcționarilor plătiți din bani publici se țin lanț! La începutul anului, ciobanii aflau că nu mai au voie să vândă produse în piețele din țară, informație greșită, dată tot de un funcționar public.

cuvw

Impact spectaculos pe DN 7
■ O depășire neregula
mentară a produs un 
accident soldat cu 
avarierea mașinilor.

Tibebiu Stroia___________ •
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Aurel Vlaicu - O depășire imprudentă, executată de șoferul unui Opel Zafîra a dus la tamponarea violentă a două vehicule. Accidentul a avut loc vineri noaptea și a avut drept rezultat un rănit grav care a fost transportat de urgență la spital. Potrivit polițiștilor, șoferul Opelului a

încercat o manevră periculoasă de depășire a două autovehicule care staționau cu avariile aprinse pe DN 7, fără să se asigure la traficul de pe contrasens. Rezultatul a fost o ciocnire frontală cu o dubiță care circula regulamentar, deplasându-se spre Sebeș. Evenimentul s-a produs la limita de județ cu Alba, din impact rezultând rănirea șoferului de pe Opelul Zafira. Mașinile au fost făcute praf. Unul din martorii la eveniment a declarat că impactul a fost atât de violent încât după ciocnire ambele mașini au avut un recul de câțiva metri
Opelul Zafira s-a făcut praf www.huon.roprin aer. Poliția face cercetări pentru elucidarea circum stanțelor în care s-a produs acest accident.

P1BEBK1 TA CONTKAlâ: Ce credeți că așteaptă românii de la Uniunea Europeană?
J

Cred că toți românii așteaptă de la Uniunea Europeană să le fie îmbunătățite condițiile de trai. Să o ducem, economic, mai bine și să avem salarii ca cele din UE.
Iosif Petre, 
Deva

Așteptăm condiții de trai mult mai bune și tinerii să nu mai caute de lucru în afara granițelor României. Pentru asta, trebuie ca munca să le fie plătită la nivel european.
Marius Rus,
Deva

Românii așteaptă de la UE multe schimbări în bine. Părerea mea este că mai ales în domeniul medical trebuie să se producă schimbări majore, în beneficiul cetățeanului.
Anca Muntean,
Deva

Dar ce nu așteaptă românii de la UE!?Toată lumea își dorește o viață mai bună, cu salarii europene și mai multă dreptate! N-am știut nici unul în ce intrăm!...
Elena Mănăstire,
Deva

Românii așteaptă euro! Prin urmare, sunt de părere că ne dorim cu toții îmbunătățiri pe plan financiar și economic, în Deva vrem să fie mai bine ca acum, să avem de toate!
Ionel Chiriac,
Deva

Vor semnerdistinctiye, 
dar nu uniforme
■ Elevii din Hunedoara 
nu acceptă să poarte 
din nou uniformă ca să 
se distingă de alții.

Hunedoara (C.B.) - Elevii din Hunedoara spun că nu au nimic împotriva semnelor distinctive, însă nu sunt prea încântați de ideea de a fi obligați să poarte din nou uniforme. „Este foarte bine ca

fiecare elev să poată fi identificat din ce școală face parte datorită unuia din semnele distinctive. Sunt cazuri când elevi din alte părți vin la o altă școală și fac scandal. Cei care nu au ecusonul școlii respective nu ar mai trebui lăsați să intre în incinta unităților școlare și astfel se previn cazurile de violență. Dar să nu ne oblige să purtăm uniforme. Ne îmbrăcăm cum
Stână conform schitelor

5

Deva (T.S.) - După ce și-au trimis nevestele la școala de igienă alimentară, ciobanii hunedoreni își vor construi stâna după o schiță realizată de autoritățile sanitar-ve- terinare. Aceasta presupune delimitarea unor spații distincte pentru fiecare activitate în parte. Cât despre stână, ea trebuie să fie înregistrată la o adresă... exactă. Practic, pentru a avea autorizație de funcționare, orice stână trebuie realizată după standardele UE. Astfel, pentru a putea fi autorizate din punct de vedere sanitar-ve- terinar, stânele trebuie, obligatoriu, să îndeplinească mai multe condiții. în primul rând, ciobanii pot primi la stână doar mioare înmatri

culate, sănătoase (care nu au boli infecțioase ce se pot transmite prin lapte) și verificate de veterinari. De asemenea, ciobanii trebuie să ia măsuri pentru prevenirea contaminării apei și solului din incinta stânei, precum și a aerului, astfel încât produsul final obținut să nu fie afectat în vreun fel. Ciobanul este responsabil să asigure bunăstarea animalelor și să vegheze asupra stării lor de sănătate. Un alt aspect este cel legat de personalul care lucrează în stână, persoanele respective trebuind obligatoriu să fie sănătoase. în plus, pe lângă toate compartimentele și dotările din stână, în imediata apropiere a acesteia trebuie să existe un... WC.

Stânile vor avea adresă fixă fctc t >.,3-

Cătălin Cuță Cristina Tudose Elena Ciurcheavrem”, spune Elena Ciurchea, elevă a Liceului Iancu de Hunedoara. „Dacă vom fi o- bligați să purtăm uniforme ne vom conforma, dar asta nu înseamnă că ne și place să le purtăm”, afirmă Cristina Tu
dose. elevă a aceluiași liceu. „La școala noastră ar fi o adevărată revoluție dacă ne ar obliga să purtăm uniforme, împotriva celorlalte semne distinctive nu am nimic”, spune și Cătălin Cuță.Iepurașul desenează!

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și 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 format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro, Data-limită este 5 aprilie 2007, ora 
12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 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 SPECI
FICE 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.

REGULAMENT. Desenele și fotografiile câștigătorilor vc-' fi " 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tel.0254/ ?’ ’ 275

ON

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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1874 - S-a născut poetul american Robert Frost (tn.
1963).
1892 - A murit poetul american Walt Whitman (n.

1819).______________________________
1911 - S-a născut dramaturgul 
american Tennessee Williams 
(„Un tramvai numit dorință") (m. 
1983)__________ ____
1913 - A decedat poetul Panait 
Cerna (n. 1881).

1918 - A decedat compozitorul francez Claude 
Debussy (n.1862)._____________________________ '
1923 - A murit actrița Sarah Bernhardt (n. 1844), 

1934 - S-a născut actorul american Alan Arkin.

1939 - S-a născut actorul american James Caar. 
1943 - S-a născut reporterul de investigație Bob 
Woodward (foto). împreună cu Carl Bernstein, a 

dezvăluit afacerea Watergate, în coloanele ziarului 

Washington Post.

-1°
minim

11°
maxim

Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de 11°C, iar minima de -1°C.Prognoza pentru două zileMarti. în general timp însorit. Maxima va fi de 12°C, iar minima de -1°C.Miercuri. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de U°C. Minima va fi de -1°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus și 
soția sa Maxima de la Singindunum.

Calendar Romano-Catolic
Buna Vestire; Sf. Emanuel, m.

Calendar Greco-Catolic
Serbarea S Arh. Gabriel.

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ. C T

Energie electrică ___________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele
8.30-14.00 în localitățile Băcia și Totia;
8 30-19.00 la CAP Băcia, Artex Băcia, Tâmpa-Sat 
(inclusiv zonele Tâmpa Cocoașă și Mecanizare 
Cocoașă);
8.00-15.00 în localitățile Gurasada, Bratea (parțial). 
Hărțăgani (parțial);
8.00-14.00 în Hațeg, str. Bisericilor, str. V. Alecsan- 
dri; Călan, str. Furnaliștilor, Str. 1 Mai; Ciopeia, 
Salașu de Sus, Tuștea și Baru Mare (str. Bărișor). 
Valea Jiului.
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 54, sc.l, 
bl. 6QA, sc.VI, str. Vișinilor, str. Oltului; Petrila, satele 
Cimpa, Biraoni; Uricani, zona Firizoni, Valea de Brazi.

Gaz
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, intre orele:
9.00 - 15.00 pe Aleea Crinilor, bl.TC 2, sc.A.

Apă ___ ______ ____________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8 00 - 15.00 în Deva, cartierul Progresul și în Gojdu 

pe Aleea Păcii.
9.00 - 11.00 în Hunedoara pe str. Zambilelor.

REȚETA Z1UQ

Sufleu de cartofi și ciuperci
Ingrediente: 500 g cartofi, 150 g ciuperci, 100 g sfe
clă roșie, 1 ceapă, 2 linguri de unt, 40 ml supă, 2 
legături pătrunjel, 2 ouă, 150 ml lapte, 120 ml 
smântână, sare, piper.
Mod de preparare: Curățați ceapa, tăiați-o cubulețe 
și căliți-o în unt. Adăugați ciupercile cu sfecla și 
prăjiți-le. Turnați supă și fierbeți legumele, condi
mentați după gust; zdrobiți cartofii fierți și ameste
cați-! cu lapte, smântână și gălbenuș de ou, pătrunjel 
verde tocat, apoi amestecați albușurile bătute 
spumă. Puneți legumele și compoziția de cartofi 
Intr-o formă unsă cu unt și dați la cuptor.
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HOROSCOP

Soluția Integramel din numărul precedent: F-C-C-A - SIROPOASE - NAFT - 
GEM - FETE - MAC - I - ETUI - AD - IF - ALEE - R - RAR - RUTA - FACILE - UG 
- GAIE - ATU - VID - SĂRUT - I - EZ - MANA - SALAM - CEHA - DU - AL - TORT

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber V 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te I 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- ! 
gramele apărute în această perioadă, realizează I 
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 | 
ăi cutiie speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie. '

la » amue, cnAarvt ubeb
TE VREA CAȘTICÂTOB!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
..........................Tel........................... I
Localitatea .................................... j
Sunteți abonat la Cuvântul liber? | Tda □ nu ZI

IIEEHȚ!I tACD

Regulamente
La acest concurs nu pat participa angajațli 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. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

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

Elliott, Catherine Bell 
8:55 Armonii în natură 

H(doc„ ep. 31, Italia,
2004)

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:10 Parteneri de week-end 

(reluare)
10:35 Teleencidopedia (r) 
11:30 In mintea lui Adolf

Hitler (doc. Anglia,
2005)

12:00 Ne vedem la... TVRI
Talk-show

13:00 Nevastă-mea și copiii 
B (s, comedie, SUA, 

2003).
13:30 Desene animate. Iepu

rașul Peter și prietenii 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Kronika. Emisiune în 

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

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați (ep. 
09, dramă istorică, 

Franța, 2005). Cu: Jean 
Moreau

22:05 Reflector
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:15 Nocturne. Dragoș 

Buhagiar, scenograf
24:00 Viata ca-n filme (ep.

070, comedie, SUA) 
0:35 Război la Paris 

(dramă, Franța, 2002). 
Cu: Jeremie Renier 

2:05 Jurnalul TVR (r).
Sport. Meteo

3:10 Regii blestemați (r) 
4:00 Reflector (r) 
430 Atenției Se cântă din 

nou (r)
535 Nocturne (r) 
6:15 Sănătate pentru toții

W
6^5 Arhiva de serviciu.

Greenpeace

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Rebel în California 
(serial, reluare) 

11:00 Vrăjitoarele (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Singur acasă 3 (film, 

Qreluare) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Heather Tom 

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

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia. Alina 
Grigore, Raluca Popes
cu, Alex Mărgineanu, 
Alex Barba, Ovidiu 
Danci, Mihaela Dami
an, luliana Luciu 

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

Vremea

20:30 Armă mortală
(acțiune, SUA, 1987). 
Cu: Mel Gibson, Danny 
Glover, Gary Busey, 
Mitchell Ryann. R.: 
Richard Donner 

22:15 Cu un pas înainte
(serial, România, 
2007). Cu: Oana Pel- 
lea, Cristi lacob, Moni
ca Davidescu

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

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste

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

cartea (r) 
2:15 Știrile ProTv 
3:15 Armă mortală (film, r) 
51» Te wzi ta Știrile ProTv 

(reluare)
530 kstibn Tm tri

6:00 în gura presei

cu Mircea Badea 
Revista presei

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

9:00 în gura presei

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs
interactiv 

11:00 Opt reguli simple 
0(film serial,

reluare)
1130 Vreau să fiu mare.., 

Vedetăl (reluare) 
(divertisment)

13:00 Observator cu Simona
Gherghe

15:00 Piața Diverts (divertis
ment) (r)

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

17:00 9595, te învață ce să 
fad

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

20:30 Intangibilul
(acțiune, SUA, 2004). 
Cu: Steven Seagal, 
Matt Schulze, Ida 
Nowakowska. R.: Po- 
Chin Leong 

22:00 Vocea inimii (serial, 
0 dramă, România, 

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

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

24:00 Ultima dorință
(acțiune, Croația, 
2001). Cu: Goran Vis- 
njic, Alison Heruth- 
Waterbury, Stefan 
Lysenko

23» Concurs interactiv

&

Berbec
Intuiția vă ajută să rezolvați cu bine problemele de servi
ciu pe care le aveți. Cu colegii de serviciu și șefii vă înțelegeți 
foarte bine, ba chiar vă susțin.

i ''
Taur
Astăzi pot avea loc schimbări în bine pe plan social și pro
fesional. S-ar putea să fiți nevoit să plecați de urgență 
într-o delegație în interes de serviciu.

Gemeni
Puteți să vă faceți planuri de viitor și să începeți noi acti
vități în domeniul social și profesional. Aveți o sensibili
tate mai mare decât de obicei.

Rac
Sunteți foarte optimist și aveți o imaginație de invidiat. Vă 
nemulțumește faptul că nu aveți fonduri suficiente pentru 
a începe o afacere.

Leu

Nu vă lăsați afectat de lipsa de corectitudine a cuiva din 
anturaj! Fiți prudent și nu promiteți nimic dacă nu puteți 
să vă țineți de cuvânt.

Fecioară
Grație intuiției și sensibilității puteți avea succes pe plan 
profesional și social. Profitați de acest moment! S-ar putea 
să plecați într-o călătorie.

Balanță
Dacă aveți ocazia să începeți o nouă activitate vă reco
mandăm să nu ezitați. Aveți foarte mari șanse de reușită 
pe plan profesional, intelectual.

Scorpion
Dimineață simțiți nevoia să faceți o schimbare în casă. Va 
trebui să faceți mai multe drumuri împreună cu partenerul. 
Organizați-vă mai eficient!

Săgetător
Dimineață este posibil să survină evenimente neașteptate, 
care vă împiedică să vă respectați programul. S-ar putea 
să primiți musafiri.

Capricorn
Dimineață vă este imposibil să vă respectați programul. 
Ar fi bine să vă planificați treburile importante pentru altă 
dată. Și să vă ocupați de familie.

Vărsător
Sunteți dornic să faceți schimbări în casă și pe plan finan
ciar. Familia vă poate ajuta, dar trebuie să vă gândiți și la 
ceilalți nu numai la dumneavoastră.

Pești
Aveți o zi foarte încărcată, cu multe probleme de rezolvai 
la serviciu și acasă. Ambiția și ideile originale vă ajută să 
duceți totul la bun sfârșit.

1

7:00 încurcăturile lui Zack (s, 
r) 7:30 Sabrina (s) 8:00 Atlas 
(r) 8:30 Top7.ro (r) 9:00 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 925 Bucătăria lui Jamie (r) 
10:00 TonomatulDP2 11:30 
Spellbinder: tărâmul dragonu
lui (ep. 1, aventuri/SF, Aus- 
tralia/Polonia/China, 1997) 
12:00 Natație 1430 E Forum 
15:00 împreună în Europa. 

Emisiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 Auto
strada TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 18:30 
Lege și ordine (s) 19:25 Po 
pulații străvechi (doc. It.) 
20:00 EU-RO Case 20:30 
Lumea de aproape 21:00 Ora 
de știri 22:10 Trei fugari (ac
țiune, SUA, 1989) 0:15 Total 
Recall (s) 1:00 Familia mea 
dementă (d. a.)

9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Unhappily Ever 
After (s, SUA, 1995). Cu: Frank 
Lloyd, Benjamin Shelter, Allan 
Trautman 12:20 Look who is 
winning 13:00 Teleshopping 
14:30 Agenția de turism 15:00 
Sare și piper 16:30 Bărbatul din 
vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
Raul Amundaray, Susana Be
navides 17:30 Naționala de 
bere 1830 Știri Național TV 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă (di
vertisment) 20:30 Echipa de in
vestigații 22:00 Miezul proble
mei 24:00 Un nou început (s)

10:00 Dragoste, sex și carieră 
(r) 11:00 Avalanșa (film, r) 
13:00 Fetițele Powerpuff (s) 
1330 Taz-Mania (s) 14:00 
Misterele planetei albastre 
(doc., r) 15:00 Verdict: crimă!
(r) 16:00 Povești extraordinare
(s) 17:00 Seinfeld (r) 18:00 
Verdict: crimă! (s) 19300 Smal 
Iville (s) 203» Entertainment 
News 2020 Ally McBeal (s) 
2130 Fii pe fază! (s) 223» 
Showgirls: Seducție in Las 
Vegas (dramă Franța/SUA. 
1995) 030 Verdbcr cjttb' (sj

8:00 De 3 x femeie (r) 10:45 
0 scrisoare pentru tine (r) 
(divertisment) 13:30 Jurămân
tul (s) 15:20 Rețeta de acasă 
1530 Duelul pasiunilor (s) 
17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, România, 2006) 2130 
Zorro (s, SUA/Columbia, 2006) 
22:30 Poveștiri. de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s, 
Brazilia, 2001) 24:00 Jurămân
tul (r) 1:45 Poveștiri adevărate 
(r) 2:45 Iubire ca în filme (r) 
3:45 Poveștiri de noapte (r) 
4:15 Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 Le- 
vintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Inimi de vân
zare (dramă romantică) 16:25 
Al 7-lea cer (s) 1725 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
1930 Camera de râs 20:00 
Poliția în acțiune 21:00 Trădați 
în dragoste 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 25) 22:30 Focus 
Plus 2330 Anchetă militară (s) 
0:30 Interviurile Cristinei Țo- 
pescu (r) 1:30 Focus (r)

7:00 Matinal 10:00 Totul 
despre casa mea (r) 10:30 
Căminul de cinci stele (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Kids 
Mania (r) 1335 Hobby Mix (r) 
1435 Lumea cărților. Cu 
George Mihalcea 1535 Tun
ing Show (r) 16:00 Valea 
Plângerii (r) 173» Calea euro
peană. Talk-show cu Dan 
Cărbunaru 183» 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 203» Șantaj (polițist. 
România, 1981). Cu: Ion 
Besoiu 223» Nașul. Talk
show cu Radu Moranj 2400 
6' Vine presa! (reluare)

8:50 Spanglish (romantic, 
SUA 2004). 11:00 Magia ză
pezii (dramă, SUA, 2005). 
1225 Aproape celebri (aven
turi, SUA 2000). 1425 Micul 
ei secret (comedie, SUA, 
2005). 15:55 în corzi (dramă, 

SUA 2004). 17:45 Fiica preșe
dintelui (romantic, SUA, 2004). 
19:30 Pe platourile de filmare 
20:00 In familie (dramă, SUA, 

1997). 21:30 Spanglish (ro
mantic, SUA, 2004). 23:40 
Casa blestemată (thriller, Ca
nada, 2003).1:25 Deadwood 
(Ep. 32, dramă, SUA, 2005).

'.țtli* țțțlî IțAtVIswet! 

11:00 Deschide lumea 123» 
Realitatea de la 12:00 13:20 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 163X) 
Realitatea de la 16:00 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 173» 
Realitatea de la 17:00 17:45 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 20:05 Realitatea 
zilei 20:50 Marfă 21:50 Prima 
ediție 22:00 100% cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

8:00 Bărbații în alb 93» Auto
mobile americane recondițio
nate 103» Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: VW 
Type 25 123» Big Daddy Kus- 
tomizer 133» Confruntări și 
fiare vechi 143» Bărbații in 
alb 153» Cum se fabrică 
diverse lucruri? 163» Cirse 
173» Ratile și reparați - SUA 
183» Motoddete americane 
193» Vânătorii de mituri 
203» Cm se fabrică răvașe 
lucruri? 213» Adevărul Spi
tal de unjenfi 221» Dr. G, 
mede legist 231» ItaxxMe 
mari 243» Cm se tdnâ 
răvașe tocmi?

Top7.ro
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Dm (C.P.) - Portalul oferă Informații utile celor care 

I se ocupă cu creșterea plantelor. Informațiile sunt din- 

; tre cele mai diverse, de la lucrările agricole necesare 
' fiecărei culturi, la pomicultură, sisteme de irigații etc.

■ UE alocă bani pentru 
modernizarea fermelor 
și atragerea tinerilor în 
mediul rural.

Clara PAs_________________
clara.pai0lnformmedla.ro

COM VALUTAR BNR * 23.01.2007

1 euro_________________  _________ 3 3528 e
1 dolar american__________________________2,5167 lei
1 gram aur 53,5818 lei

MMBRR
w’JsZ.......    . . . .

Societatea Preț \
închidere (lel/acț)

(ariațle
(%)

SNP 0.5800 0,87
SIF1 2.9400 4,26
BRD 22.1000 2,31
BIOFARM 0.7050 0,71
ANTIBIOTICE 1.8500 1,65
ROMPETROL 0.0963 2,45
SIF5 3.2200 2,88
SIF2 2.8400 2,90
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tei.: 
221277.

Deva - Agricultorii români vor putea accesa fonduri europene pentru acoperirea investițiilor de modernizare a exploatațiilor și vor beneficia temporar, în anumite condiții, de un sprijin financiar în valoare de 150 de euro pe lună, dacă cedează ferma u- nui tânăr care se instalează în mediul rural.Planul Național de Dezvoltare Rurală prevede că producătorii care vor să-și modernizeze fermele vor putea accesa fonduri care să acopere între 50% și 100% din cheltuielile proiectului. Finanțarea va fi acordată din fonduri UE - 80% și din bugetul național - 20%, iar sprijinul public nerambursabil este de maxim un milion de euro pe proiect, plafonul fiind de 1,5 milioane euro în cazul investițiilor care includ și obținerea de energie regenerabilă. O altă prevedere a
HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 

cu, nr. 14. ©-» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.®— 748080.

Petre Elena Sava Rodica Popescu

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

Farmacia nr. 1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. <©—► 211616, 224488.

Amplasarea aparatelor radar in data de

- DN 7: Vețel -Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

' Mihai Eminescu

...... ................. .................... ..............

Reguli: ÎNCEPĂTORI

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

în fiecare 
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AVANSAȚI
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să figureze 
o singură 
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4

6 5
1
9 7
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celor nouă 
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25169837 4
379245168:
468137259
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1 86724935
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167:829543
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852364791
714598632
639712854
376981425
248635917
591 247386

Târg agricol
Deva (C.P.) - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara în colaborare cu Agromec Deva organizează cea de-a XVI-a ediție a târgului cu vânzare: AGROEXPO - târg de echipamente și utilaje pentru agricultură. în cadrul târgului se vor expune: mașini, utilaje și echipamente pentru agricultură și industrie alimentară, semințe, produse destinate agriculturii și zootehniei, produse agricole, mijloace de transport. Târgul va fi deschis până în data de 2 aprilie și poate fi vizitat între orele 9 și 17. Deschiderea oficială va avea loc joi, 29 martie, începând cu ora 11, la sediul Agromec din Deva, Str. Depozitelor, nr. 10.

Seminar
Deva (C.P.) - Hunedorenii care dețin agropensiuni și cei care lucrează în turism pot participa, în perioada 12-13 aprilie, la seminarul „Fonduri europene pentru mediul rural ■ Infrastructură, Turism Rural și Agroturism”. Acțiunea este organizată de Centrul de Afaceri Master în colaborare cu Agenția Națională de Consultanță Agricolă și Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Hunedoara, în cadrul seminarului, ce se va desfășura la Geoagiu, se vor oferi informații legate de principalele fonduri și finanțări dedicate mediului rural și turismului, etapele de parcurs pentru obținerea finanțării, cine sunt solicitanții eligibili, cum se întocmește cererea de finanțare și studiul de fezabilitate pentru proiectul pentru care se cere finanțare.

Planului este ca fermele agricole de semi-subzistență să fie sprijinite printr-o sumă fixă de 1.500 de euro pe an, pe o perioadă de maxim cinci ani.
Bani pentru tineriDe asemenea, tinerii cu vârsta de până la 40 de ani care se vor instala în mediul rural vor primi un sprijin sub formă de primă, numai dacă preiau sau înființează o fermă înregistrată în Registrul Ex- ploatațiilor Agricole, cu o anumită suprafață minimă, stabilită, de exemplu, la 20 de hectare, în cazul culturilor de câmp. Pentru tinerii care preiau unități cu suprafețe minime, sprijinul este de 25.000 euro pe exploatație, nivelul acestuia crescând la 40.000 euro, pentru suprafețe mai mari.Fermierii sau muncitorii agricoli care se pensionează timpuriu, cu cel mult zece ani mai devreme decât data de pensionare stabilită de lege, și cedează exploatația unui tânăr pentru a se instala în mediul agricol vor primi un ajutor financiar lunar, din 2010. Nivelul sprijinului este asigurat 100% din fonduri nerambursabile UE și se

în mod natural contra ejaculării precoce'
în ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis not posibilități pentru 

rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respecm incapacitatea de a atinge 
satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor. iar această problemă nu a fost vizată până 
acum de nici un produs farmaceutic.

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată pnn produse farmaceutice care au 
ea scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de multi bărbați, poate chiar intr-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă 
ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație 
exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoul ui, 
dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, 
care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol 
financiar.

Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, care este prunul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat i 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate 
susține o activitate sexuală de lungă durată, în. compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia. extractul dc 
fructe de Cistanche, Vitamina B6, Acidul folie.

O cutie dc\Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: I -2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe 
informații accesați silul www.prematrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742- 141 071 sau 
0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Prematrol este 1 79 RON (1.790.000 lei) + taxe poștale.

în DEVA cântați în farmacia GAI.ENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43. parter I

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

La sat, doar bătrânii se mai ocupă cu munca câmpului și cu 
creșterea animalelorridică la 150 de euro pe lună, pe o perioadă maximă de 15 ani și numai până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Părerea oamenilor„Copiii noștri nu se mai întorc la agricultură. Munca in agricultură va fi tot mai grea. Noi suntem săraci lipiți pământului și trebuie să facem față unor condiții mai dure decât celor care se cer fermierilor din alte țări ale UE”, crede Petre, venit din Arad să vândă legume in piața din Deva.„Nu cred că tinerii se mai întorc la sat. în satele noastre 

trebuie să se facă ceva, să se creeze niște condiții, ca să mai vină tânărul să se stabilească și să trăiască acolo”, consideră Gabriel, din Deva.„Copiii mei sunt de trei ani în Spania. îmi tot spun „Vinde, mamă, oile, lasă tot și hai aici, la noi, că e bine!”. Soțul meu acum a plecat la ei. Sunt pline autocarele de români tineri care pleacă din țară. Așa că cine să se mai întoarcă?! Aici nu mai putem face ceea ce știam să facem, ne pun tot felul de condiții și ne interzic aproape totul. Ce rost mai are? Pe pășunile din munți cresc scaieții de un metru că nu se mai ocupă nimeni cu creșterea animalelor". spune, cu lacrimi în ochi. Elena Sava, din Săliștea Sibiului.-Tinerii nu se mai duc la sat. Satele is vai și amar! Trebuie să investească în ele. Și guvernanții ar trebui să dea corect subvențiile, nu să lase oamenilor numai ce le scapă lor printre degete. Și la bănci, dobânzile ar trebui să fie mai mici, să poată omul să se apuce să facă ceva”, zice Rodica Popescu, din Făget.

vmw.gradinamea.ro
clara.pai0lnformmedla.ro
http://www.prematrol.ro
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• Din spital! Cel puțin 10.000 de per-
. soane s-au îmbolnăvit în spitale. Institutul 
Național de Sănătate Publică a anunțat că 
acestea au făcut diverse infecții pe când 
se aflau în spitale. Un sfert erau copii, dar 
s-au descoperit cazuri și printre cei care 
fuseseră operați sau în secțiile de gine
cologie. (C.P.)

Avertizat de necunoscuți

Alegeri la PSD
Deva (M.S.) - Filiala județeană Hunedoara a Partidului Social Democrat (PSD) va încheia la termen, în săptămâna Viitoare, alegerile în organizațiile municipale, prilej cu care vor fi desemnate noile conduceri ale structurilor locale. PSD va organiza, cu doi ani mai devreme, și alegeri pentru conducerea filialei județene, în urma unor păreri emise, chiar în fața președintelui Mircea Geoană, că actual lider PSD nu ar fi suficient de combativ cu reprezentanții Puterii. Președintele PSD Hunedoara, Victor Vaida, a anunțat ieri că va candida pentru un nou mandat de lider al organizației județene.

Sarmizegetusa

Finanțare 
pentru 
cetăți
Deva (S.B.) - Proiecte
le privind restaurarea 
Cetății Sarmizegetusa 
vor fi incluse pe lista 
celor care beneficiază 
de finanțare bugetară 

pentru pregătirea 
tehnică necesară 
accesării fondurilor 
structurale prin Pro
gramul Operațional 
Regional (POR). POR 
va finanța proiecte de 
investiții ale căror 
principali beneficiari 
sunt autoritățile pu
blice locale. Pregăti
rea studiilor tehnice 
ale proiectelor de 
investiții reprezintă 
până la 10% din cos
tul proiectului, iar 
autoritățile locale nu 
pot asigura, de re
gulă, aceste costuri. 
Guvernul a decis ca 
fondurile necesare șă 
fie asigurate de la 
bugetul de stat. 
Finanțarea va fi alo
cată și proiectelor de 
modernizare a dru
murilor de acces la 
Cetățile Dadce din 
Munții Orăștie.

■ Directorul Companiei 
Minvest, informat la te
lefon că i se pregătește 
o campanie de presă.

Deva (M.S.) - Directorul general al Companiei Minvest Deva, Pompiliu Crai, a fost avertizat sâmbătă, de un individ necunoscut din București, că împotriva sa va fi lansată o campanie de presă în cel puțin două ziare centrale. El a declarat, într-o conferință de presă, că a fost sunat vineri, în timp ce se afla în București, de un bărbat care i-a spus că i „se pregătește ceva”. Fără să facă public numărul de telefon al individului, Crai l-a sunat pe acesta chiar în timpul conferinței de presă, iar convorbirea a fost imprimată de ziariștii prezenți în sală. Bărba
Hotărâre contestata

Victor Vaida

■ PSD Deva contestă 
legalitatea unei hotă
râri de CL pentru supli
mentarea unor plăți.

Deva (M.S.) - Consilierii locali ai PSD contestă legalitatea unei hotărâri adoptate săptămâna trecută de Consiliul Local Deva, prin care era aprobată plata unor sume suplimentare pentru lucrări de investiții executate anul trecut in piața din municipiu și pe Drumul Gării. „Lucrările de asfaltare a pieței din Deva au fost executate fără acordul Consiliului Local, în 2006. Ulterior, proiectul și finanțarea au fost aprobate pentru că am

Pompiliu Craitul sunat, care a menționat că „este bine intenționat”, i-a propus inițial să se întâlnească la un magazin din București, iar apoi l-a informat că va fi declanșată o campanie 
zis că este vorba de o hotărâre pentru binele devenilor. Este lipsit de bun simț ca acum să mai ceri sume suplimentare, adică 560 de milioane de lei vechi, pentru lucrări efectuate anul trecut”, a declarat ieri consilierul Florin Ghergan (PSD), care a precizat că, în aceste condiții, asfaltarea pieței costă 3,4 miliarde lei vechi. El a adăugat că în Consiliu] Local Deva a mai fost aprobată o hotărâre prin caj-e se plătesc suplimentar 89.000 lei (890 milioane lei vechi) pentru Drumul Gării. „Lucrările sunt de bună calitate, dar și acestea au fost executate annl'tfeCid. Ambele lucrări au fost efec- 

de presă împotriva sa. „Eu nu vă solicit nimic. Eu vă spun, prin telefon, doar atât: că anumite ziare (...) vor face o campanie de presă împotriva dumneavoastră și a altora”,

Ghergan: E lipsit de bun simț să mai ceri sume suplimentaretuate de aceeași firmă”, a spus consilierul local. .Potrivit expunerilor de motive care însoțesc cele două hotărâri, sumele.sMiiJmeiita- re sunt necesare pentru că suprafețele prevăzute 

a afirmat bărbatul, la telefon. Acesta a confirmat și faptul că presupusa campanie ar avea legătură și cu calitatea de consilier local în Deva a directorului general al Coif'** paniei Minvest.„Probabil c? sunt plătiți de cineva. Există niște interese undeva. Dumnezeu știe. Dar, în afara faptului că sunteți consilier local, mai sunt și altele. (...) A fost o lucrare în stand-by care a stat un timp undeva, iar acum s-a repus pe tapet. Probabil cu ocazia unor vendete. De ce natură... cred că știți sau intuiți și dumneavoastră”, a adăugat bărbatul, la telefon. în final, interlocutorul directorului general al Companiei Minvest l-a avertizat să aibă „foarte multă grijă la toate tipurile de provocări” de care ar urma să aibă parte începând de astăzi.

să fie asfaltate, prin proiectul inițial, sunt mai mari decât cele care au fost realizate pe teren. Prin urmare, execuțialtui Mk ărilor a! che^ tiiît mai mRit decât se tef mase.

Thermal Hotel,Gara*** din Fuzesgyarmat - Ungaria oferă 1111 f i < I :)l i| < >(■ '■ p i ■ I iiM i<‘- 
| 'Iii i ('(' Ir/ ir'i pentru câștigătorul concursului din cotidianul nostru și pentru perechea 
sa. Răsfățul inseamnă terapii de mișcare, tratamente de cosmetică corporală, masaj, 
băi etc Premiul include cazare si demi-pensiune pe durata unui sfârșit de săptămână. 
Căutati, decupați si asamblați componentele puzzle, publicate în perioada 28 martie - 
3 aprilie 2007 în paginile cotidianului Cuvântul liber și participați la extragerea din 
data de 13 aprilie!

Ai verde pentru 
planurile tale

La acest concurs nu pot participa angajații S.C. inform Media S.R l. și n>ci rudele acestora de gradele I și II. 
?xtragerea va avea loc în 13 aprilie, ora *4, la sediu! redacție/ Premiul nu se poate preschimba in bani.

Cuvântul te răsfață!
___ _____________________________ ___ _________________3 , IURNU



Jiul învinsă. Chiar dacă l-a avut pe 
bancă pe noul manager loan Sdrobiș și în 

I teren pe Apetrei, Jiul a pierdut, 0-2, ami- 
; calul cu Poli Timișoara, disputat, sâmbătă, 
i în deplasare. în timpul partidei, Paleacu 
i (Jiul) a făcut semne obscene către public, 

după ce a fost huiduit. (C.M.)-

Concurs de pescuit sportiv
Bejan (C.M.) - Emil Ioica cu o captură de 2,100 kg, Lucian Moga cu o „pradă” de 2,010 kg și Arpad Daradic cu o „recoltă” de 1,8 kg au ocupat primele trei locuri în cadrul concursului de pescuit sportiv desfășurat, ieri, la balta privată de la Bejan. Concursul, organizat de Asociația Pescarilor Sportivi Deva, a aliniat la start 57 de participanți, toți membri ai asociației, care s-au întrecut pe parcursul a două manșe în care standurile au fost repartizate prin tragere la sorți. „Capturile nu sunt strălucite, dar sunt destul de bune având în vedere vremea rece din ultimele zile. La finalul con-

Bucurie doar pe jumătate
■ Victoriile din ultime
le două etape sporesc 
regretul pașilor greșiți 
de până acum.

ClPRIAN MARINUȚ
ciprian.marinijt@ififarmmedia.ro

Deva - Handbalistele de la Cetate Deva și-au propus parcă să învârtă cuțitul în rană și să-i facă pe suporteri să regrete și mai mult rezultatele modeste din câteva partide ale acestui sezon. După poticnelile din meciurile cu codașa U. Timișora și Dacia Brăila, care au compromis șansele la un loc în cupele europene, devencele au avut

cursului, tot peștele prins a fost eliberat înapoi în baltă. Primii trei clasați și alți trei pescari cu mențiuni au primit premii în valoare de 10 milioane lei vechi, constând în echipamente și material sportiv”, afirma Iacob Rus, președintele APS Deva, în perioada 15 aprilie - 15 iunie în care e închis sezonul de pescuit, APS Deva vaorganiza alte patru concursuri locale și două competiții județene pe bălți private.

Cetate Deva - Astral Buzău 
37-24 (17-13)
Cetate: Bistriceanu - 13 inter
venții reușite; Poenaru - 8 inter
venții + 1x7m; lalomițeanu - 3 
intervenții;'Cartaș - 16 goluri, 

Dobca - 8,i Tătăran - 4, Mitrea 
- 3, Bordi - 3, Petrescu - 2, 
Maior- 1. Antrenori - Florin Pera 
și loan Mătăsaru.

----------------------------------------------------------------------/

CIP victorie, Quasar eșec
Deva (C.M.) - FC CIP Deva și-a asigurat locul I și califica- i rea în play-off cu trei etape înainte de finalul campionatului, după ce a învins ieri, în deplasare, cu 6-2, pe Cosmos Pitești, formație antrenată de portughezul Artur Melo, fost la FC CIP. Cu 22 de victorii și un egal în 23 de etape, campionii au acumulat 67 de puncte și nu mai pot fi ajunși de nimeni până la final. „Chi- i ar dacă, am câștigat la scor, *.'[ meciul nu a fost ușor. Melo ne cunoștea jocul și știe să-și 

două etape perfecte, cu victorii, în fața unor echipe contra cărora puțini s-ar fi așteptat să câștige. Cetate a învins suprinzător, miercuri, în deplasare, la Constanța pe Tomis, iar ieri a făcut scor împotriva celor de la Astral Buzău, una dintre echipele cu pretenții ale Ligii Naționale.
Cartaș - locomotivaVictoria cu Astral, ca de altfel și cea cu Tomis, i se datorează în mare măsură liderei echipei, Carmen Cartaș, revenită la forma care a pro- pulsat-o la națională. Cartaș a marcat 16 goluri și a fost de netrecut în defensivă. Prestația ei și intervențiile foarte bune ale portăriței Simona Bistriceanu au mobilizat echipa în prima repriză, când meciul a fost suficient de echilibrat, diferența de scor fiind numai de 3-4 goluri. După pauză, eliberate de presiunea rezultatului și profitând și de apatia adversarelor care nu și-au mai încasat banii de câteva luni, Cetate a făcut spectacol și s-a desprins, având în unele momente și 14 
organizeze bine defensiva, dar noi am jucat foarte bine în prima repriză și am tranșat soarta partidei, conducând cu 4-0 la pauză. în repriza secundă, am făcut spectacol, iar băieții au încercat tot felul de scheme și execuții de efect, astfel că scorul a fost egal 2- 2”, comenta Karoly Gașpary, antrenorul FC CIP Deva. Cealaltă echipă hunedoreană din Liga I, Quasar Deva, a reușit un joc bun în deplasare cu FC Constanța, dar a fost învinsă cu 3-1.

goluri avans: 34-20 (min. 52), 36-22 (min. 56) și 37 - 23 (min. 59).Din păcate, ultimele două succese nu salvează sezonul. Cetate a ajuns acum pe locul
Fotbalul e viata lor
Simeria (C.M.) - Lidera Ligii a IV-a, CFR Marmo- sim, care are în componență 11 jucători foști la Corvinul, a pierdut, scor 1- 2, meciul amical cu Pandurii Tg. Jiu (Liga I), organizat ieri, la Simeria, pentru prezentarea lotului și retragerea din activitate a apreciatului jucător de- vean, Emil Popa. Pandurii au deschis scorul prin Ior- dache (10), CFR a restabilit 

șapte, la cinci puncte de locul cinci care duce în Europa, dar are șanse mici de a prinde ultimul tren pentru cupele europene în ultimele trei etape rămase de disputat.
egalitatea prin Ognean (27), iar soarta meciului a fost decisă de autogolul lui Mâcnea (70). „Sunt impresionat de gestul făcut de oficialii clubului CFR cu atât mai mult cu cât nici un alt jucător din județ nu a avut parte de un asemenea meci de retragere”, afirma, după meci, Emil Popa care a fost urmărit din tribună de numeroși foști colegi.

Members of G UmGedrt GfOUp

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

■

Inspirat de personalele cana "I promovează. Creditul pentru Orice cu ipotecă 
are acum o dobândă bancara pitică de tot
jereriie de creditare înregistrate până la 30 aprilie 2007 vor beneficia de dobânda 

3,95% in primele 6 luni de fa data incheiem contractului. DAE de 6,92% este
■ aiculatâ pentru suma de 100.000 EURO pe o oenoadâ de 20 de ani
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• Indisponibili. Fundașul stânga Răzvan 
Raț s-a accidentat la umăr și a devenit 
incert pentru meciul cu Luxemburg, par
tidă de la care va absenta și Codrea, sus
pendat pentru cumul de cartonașe gal
bene.

Olanda - România 0-0
Stadion: „De Kulp", Rotterdam, Spectatori: 49.000 

Olanda: Stekelenburg - Ja1'*--'s. Bouma, Mathijsen, 
Van Bronckhorst - Sneijdei, - jat ('80 Emanuel- 
son), Van der Vaart ('86 Seedorf) - Huntelaar, 
Robben, Babei. Selecționer: Marco van Basten 

România: Lobonț - Contra, Goian, Tamaș, Raț ('78 
Radu Ștefan) - Codrea ('88 Roșu), Râdol, Coclș - 
Nicolițâ, Marica (64 D. Niculae), Mutu. Selecționer: 

Victor Pițurcă
Cartonașe galbene: Van der Vaart '63, Jaliens 67 / 
Lobonț '36, Goian '55, Codrea '84

Arbitru: Markus Merk (Germania)

CLASAMENT GRUPA 0

Au pus frână „portocalei"

București - Rezultate înregistrate sâmbătă seara în
Grupa G:
Olanda - România 0-0
Luxemburg - Belarus 1-2
Albania - Slovenia 0-0
Bulgaria a stat.

CLASAMENT:
1. Olanda 5 3 2 0 7-2 11
2. Bulgaria 4 2 2 0 7-3 8

3. România 4 2 2 0 7-3 8
4. Belarus 5 2 1 2 9-11 7
5. Slovenia 4 1 1 2 4-7 4
6. Albania 4 0 2 2 3-6 2
7. Luxemburg 4 0 0 4 1 -6 0

Miercuri, 28 martie, se dispută meciurile: România - 
Luxemburg, Slovenia - Olanda, Bulgaria - Albania.

România joacă azi cu GreciaMelbourne (MF) - România a pierdut cu scorul de 9-11 (0-1, 2-3, 2-3, 5-4) meciul cu Ungaria, terminând pe locul III în grupa D. Naționalele de polo ale Serbiei, Croației, Spaniei și Ungariei s-au calificat în sferturile CM de la Melbourne, după ce au încheiat pe prima poziție grupele în care au evoluat, formațiile de pe locurile doi și trei urmând să susțină meciuri de baraj pentru calificarea în faza următoare a competiției.România va întâlni formația de pe locul doi din grupa C, respectiv Grecia.Meciurile de baraj dispută azi, după programul:Germania - SUA România - Grecia Rusia - Canada Australia-Italia.Câștigătoarele partidelor din baraj vor întâlni, marți, echipele calificate direct în sferturi, după cum urmează: Serbia va juca în compania câștigătoarei dintre Grecia și România, Croația cu câștigătoarea dintre Rusia și Canada, Spania cu învingătoarea dintre Australia și Italia și Ungaria cu învingătoarea dintre Germania și SUA. Semifinalele sunt programate pentru 30 martie, iar finalele pentru 31 martie.
Nyon (MF) - Rezultate complete înregistrate în par
tidele disputate sâmbătă, în preliminariile Campi
onatului European 2008:

Grupa A:
Kazah^an - Serbia 2-1

Polonia - Azerbaidjan 5-0 
Portugalia - Belgia 4-0

Grupa B:
Scoția - Georgia 2-1
Insulele Feroe - Ucraina 0-2 

Lituania - Franța 0-1

Grupa C:
Moldova - Malta 1-1

Norvegia - Bosnia-Herțegovina 1-2 

Grecia - Turcia 1-4

Grupa D:
Irlanda ■ Țara Galilor 1-0
Cipru - Slovacia 1-3

Cehia - Germania 1-2

Grupa E:
Israel - Anglia 0-0

Estonia - Rusia 0-2
Croația - Macedonia 2-1

Grupa F:
Liechtenstein - Irlanda de Nord 1-4

Spania - Danemarca 2-1

Grupa G:
Luxemburg - Belarus 1-2

Albania - Slovenia 0-0
Olanda - România 0-0

■I România a cucerit un 
punct important în Olan
da și a revenit printre 
favoritele Grupei G.

Rotterdam - Naționala României a obținut un rezultat important în cursa pentru calificarea la Campionatul European 2007, scor 0-0, cu lidera Grupei G, Olanda, la capătul unui joc bun făcut de tricolori. România s-a remarcat prin jocul bun din defensivă, atât fundașii cât și mijlocașii nelăsând prea multe spații jucătorilor lui Marco Van Basten, care în repriza a doua au fost fluierați în câteva rânduri de spectatorii prezenți în tribunele Stadionului „De Kuip”. Tricolorii au început curajos meciul, au urcat în atac în primele minute, dar Goian ('3) și Marica ('6) nu au reușit să înscrie. în minutul 35, Olanda a avut prima fază de atac mai periculoasă, prin Robben, care a refuzat să trimită mingea afară, deși Goian era căzut, șutul său fiind reținut de Lobonț. în repriza secundă Olanda a jucat puțin mai avansat, a avut o posesie mai bună a balonului, dar tot nu și-a creat nici o ocazie clară de gol. în minutele de prelungire ale întâlnirii, tricolorii au avut două acțiuni bune de contraatac, ambele finalizate cu șuturi ale lui Mutu.
„Nu e un egal istoric”Selecționerul Victor Pițurcă a spus la confrința de presă că România se găsește pe un drum ascendent. „Ne-am propus să câștigăm sau să

Duel spectaculos între Robben și Raț

Crișul, vicecampioana Europei la spadă
■ Echipa orădeană a 
întâlnit în ultimul act al 
competiției formația 
franceză Levallois.

Gavril Nuțiu_______________
gavrli.nutiu9lnf0rmmcdla.ro

Heidenheim - CS Crișul a înregistrat ieri o performanță formidabilă, echipa de spadă a clubului orădean devenind vicecampioana Europei! Plecată cu șanse reduse la competiție, deoarece nu era cap de serie, formația orădeană s- a întrecut pe sine, având un parcurs de excepție. înaintea plecării la Heidenheim, com- ponenții delegației noastre manifestau un optimism moderat, doar Arkosi Bertalan pronosticând că echipa va lupta pentru o medalie.
Parcurs aproape perfectLa competiție au fost prezente 19 echipe campioane ale Europei. Echipa orădeană a avut liber în primul tur, învingând apoi în optimile de

Marica i-a hărțuit pe Bouma și Van Bronckhorst (Foto: epa)obținem cel puțin un egal. Păcat că nu am reușit să înscriem, dar am recâștigat punctele pierdute cu Bulgaria. Ne aflăm pe un plan așcendent, suntem în creștere, pe drumul cel bun. Nu trebuie să exagerăm, să-l numim egal istoric, poate dacă ar fi fost o victorie am fl putut-o numi așa. Acest joc a fost unul dintre cele mai bine organizate de când mă aflu la echipa națională. Am evoluat contra unui adversar valoros și a trebuit să folosim toate armele necesare obținerii unui rezultat bun. Olanda nu mi s-a părut foarte bună, dar pentru că am și obligat-o noi 

finală formația Ashkelon (Israel), cu scorul de 45-29. Au urmat apoi sferturile de finală, în care Crișul a avut ca adversară campioana Norvegiei, Oslo. Orădenii s-au impus cu categoricul scor de 54-31, asigurându-și astfel prezența în semifinalele CCE. Aici, sorții ne-au hărăzit una dintre favoritele la titlul continental, Zvenigorod (Rusia). Băieții noștri au obținut victoria după o întâlnire dramatică, cu 45-44, realizând punctul calificării în finală în ultimele zece secunde ale meciului! în finala mare a turneului, Crișul a avut ca adversară campioana Franței, Levallois, de care a fost învinsă cu scorul de 36-45. Echipa orădeană obține astfel medaliile de argint în CCE, devenind vicecampioană europeană.
Cel mai bun rezultatFormația orădeană, care domină categoric întrecerile interne (Superliga Națională și Cupa României) în ultimii ani, 

să fie astfel”, a explicat Pițurcă. Antrenorul naționalei a mai adăugat pe un ton optimist: „Nu e important de pe ce poziție ne vom califica, fie că e primul sau al doilea loc. Dar după ce faci un egal pe terenul Olandei, pe care eu o consider cea mai bună echipă din grupă, s-ar putea spune, dacă vreți, că am devenit, cel puțin acum, favoriții grupei”, a conchis Pițurcă.
„Luptă în trei”Antrenorul reprezentativei Olandei. Marco van Basten, a declarat că punctul forte al 
României-a"Tdst<rapărâreă:- ‘Basfen." T

(Foto: epa) Gabi Tamaș l-a blocat pe Sneijder (Foto: EPA)

atât la individual, cât și pe echipe, obține astfel con-' sacrarea și pe plan internațional, la a cincea participare în CCE, cea mai importantă competiție continentală a cluburilor. Echipa CS Crișul, pregătită de antrenorul emerit Nicolae Iile (care este de altfel și antrenorul principal al loturilor olimpic și național de spadă masculin), a avut componența: Nyisztor Alexandru, Arkosi Bertalan, Radu Andrei, Andrei Timoce, Adrian Pop jr.

Spadasinii Nyisztor Alexandru și Radu Andrei, la antrenament
(Foto: Gavril Nuțiu?

„Românii au evoluat bine în apărare, iar Mutu a jucat foarte bine, a jucat pentru echipă. Apărarea mi s-a părut punctul forte al României”, a spus olandezul. Selecționerul a subliniat că este puțin dezamăgit din cauza remizei. _ dar a adăugat că nu estet îngrijorat din cauză că Olanda nu a reușit să învingă nici Bulgaria, nici România. „Nu știu dacă avem prima șansă de calificare, dar va fi o luptă în trei, între România, Olanda și Bulgaria. Mai sunt șapte meciuri și mai avem șanse de calificare”, a punctat

Antrenorul Nicolae Iile

gavrli.nutiu9lnf0rmmcdla.ro
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• semidecomandat, balcon închis, parchet, 
contorizări, gresie + faianță zona Minerului, preț 
27000 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)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
60 mp, zona Lie. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron negociabil, tel. 0730/474275 ’, 
0740/535095. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, 1 tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț 42.000 euro negociabil, 
tel. 0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zona 
bună ideale pt. spațiu comercial, sau de locuit, 
50 mp, și 50 mp, cu centrală termică bucătărie 
modificată, parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro neg., tel. 0740/535095. (A4)
• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara 
cămară fără modificări, ocupabil imediat, preț 

«M7.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
JB40/535'».(A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Eminescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, debara cămară modificări, preț 
130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, decomandate, Bd. 22 decembrie, etaj 1, 
cu vedere în 2 părți, balcon mare tip logie, 
termopan, parchet, gresie, faianță, uși noi 
schimbate, bucătărie mare, modificări, geam la 
baie, ocupabil imediat, preț 160.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 56 mp, decomandate, zona I. Creangă etaj 
intermediar, cu vedere în 2 părți, balcon modi
ficat cu bucătărie și hol, termopan, parchet, 
gresie faianță geam la baie, ocupabil imediat, 
preț 164.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică tecwan, parOet gresie, 
râiarță ușă metalică is rterioare •». renovat 
recea. totU nou preț 1S000 rer -egodaotL tei. 
•1730474275. A4 .
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră de cămin, 21 mp, Deva, Micro 15. 
Tel. 0749/827130. (1/22.03)

• Deva, Zamfirescu, etaj 2, decomandate, 
amenajat, centrală termică. Tel. 0723/ 
189304,0254/232378, după ora 16. (5/21.03)

l
• semidecomandate, orașul nou, Brad, 
faianță, gresie, parchet, boiler, mobilă de 
bucătărie, preț 580 milioane lei. Tel. 
0723/590276.(3/21.03)

• urgent, apartament 2 camere, etaj 2, deco
mandate, 56 mp, str, Zamfirescu, cu balcon, 
boxă acces la uscătorie, parchet, gresie, faianță 
preț 145.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal - piață 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafața, fără modificări, centrală 
termică parchet, ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 140.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona piața centrală etaj 3, cu balcon, 50 mp, 
parchet, gresie faianță modificări, sisteme 
rigips, preț 140.000 ron negociabil, merită văzut, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231300; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semideo, carnete cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317.314. (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. 0254/613366,0788/040.490, 
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., 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• Deva, zonă bună etaj intermediar, decoman
date, spațios. Tel. 217716,072^/662731. (T)
• in Hunedoara, decomandate, parter, etaj 1, 
zonă bună exclus intermediari. Tel. 0724/560870, 
0723/350360. (T)
• urgent, apartament 2 camere, decomandate, 
între 50 mp ■ 60 mp, în zonă centrală 22 Decem
brie, Kogălniceanu, piață Decebal, cu balcon, cu 
sau fără amenajări, se face ofertă de preț la 
vedere, tel. 0730/474275. (A4)
• urgent dea, etaj intermediar, Zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317.314. 
(AS)

Vând ap. 3 camere (05)

• st 70 mp, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță et. 2, zona Gojdu, preț 1,450 mid., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, 2 băi, amenajat, totul nou, 
mobilat, etaj intermediar, zona Ulpia, preț 61000 
euro, tel.0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona 22 decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1. 
2 bă, 3 balcoane 160 mp. modificat cu centrală 
termică parchet gresie, faianță preț SOlOOO etro 
negociabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou. poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)
• dea, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dea, hol centră, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231300. (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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dea, sau semidec.. etaj intermediar, zona 'Lili
acului. Dortbantt.iCrtHrtto. tei/<07W317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Deva, uRiatenliaL boxă balcon la toată 
suprafața apartamentului, centrală 
termică amenajat preț negociabil. Tel. 
0723/237400.(3/20.03)

• Gojdu, etaj 1, balcon mare, 2 băi, parchet, 
contoritări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul 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)
• dea, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. (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.(T)
• casă in Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. a)
• casă in Deva, Viile Noi, 4 camere, curte, 
grădină st 1500 mp sau schimb cu apartament 
în Deva, plus diferență exclus intermediari. Tel. 
219588. (T)
• Devă decomandată 3 camerd 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)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• în Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• in Săntuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• regent in Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală , 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231300, i 
0740/317314. (A9)
• in Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp. zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg. tel. 231300: 
0745/51L776. (A9)

• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură, 1 ha arabil, 1 ha pădure, Iha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
w Brad; cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/D40.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona 8 curte, garaj, st 2500 mp. curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366,

«n. 0788/158483. (A10)

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, Ilia, Libertății, compusă 
din bed, parter ■ 2 camere, baie, hol închis; 
etaj 1 - balcon închis, o cameră bucătărie, 
baie; tâmplărie termopan, garaj, boxe, 
curte mare cu 2 intrări. Tel. 0722/211359. 
(6/22.03)

• casă 2 camere, plus 3 camere la 
mansardă, baie, beci, în Fornădie, lângă 
șosea, în construcție, o cameră locuibilă, 
apă curentă. Relații la tel. 0744/935020. 
(6/21.03)

• casă în satul Vata de Sus, comuna Vata 
de Jos. Tel. 681440. (2/20.03)

• casă în Bretea Mureșană la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)_________

Vând garsoniere (19)

• 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. 
0745/639022,0726/316796. (Al) ’

• zona Astoriă 32 mp, etaj bun, contorizări, 
convector, balcon modificat termopan, parchet 
gresie, faianță, baie mare, preț 72.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• garsonieră zona Gojdu, semidecomandată, 
bloc de cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, 
ocupabilă imediat, urgent, preț 68.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4).
• zona Gojdu, bloc de cărămidă etaj 1, deco
mandată 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• în Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, 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, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• regent garsonieră zona Decebal. Gojdu, 
Mărăști. cu sau fără modificări, indiferent de 
etaj, sau amenajări, ofertă de preț la vedere, or 
□lata imediat teL 0730/474275.0740 S35CBS (A4:

• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tei. 
0740/317.314. (A91

Vând terenuri (21)

• 16.000 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 V, 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7, între Simeria veche și Orăștie, preț 
35 euro mp, Tel. 0751/037480,0721/560918. (T)
• grădină în Brad, str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• intravilan, cu acces din C.A. Rossetti și Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă, canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. CD
• intravilan, 4000 mp, ideal pentru casă/cabană 
și 4200 mp teren extravilan, la 25 km de Deva 
spre Arad.Tel. 0728/242538 sau 0254/234275. (T)
• intravilan și extravilan pe DN7, preț 65 euro 
mp. TeL 0767/048633. (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)
• in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de525mp,prețdela 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon pe Ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• intravian in Deva, 5-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• regent, intravian, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)
• regent, intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613 366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (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, 
0788/158483. (A101

Vând spații comerciale (25)

• urgent, Deva 32 mp parter, cu intrare stradă 
amenajat, ocupabil imediat, 28000 euro, tel. 
215212.(Al)
• hală în Deva zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, i-l-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• imobil in Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• în Deva zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (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)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)

Imobile chirii (29)

• Deva 20 mp, bulevardul Decebal, 250 euro/ 
lună tel. 0721/055313. (Al)
• garsonieră Deva complet mobilată 100 
ecrodună tel. 215212 (Al)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată tn Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. TeL 0728/078090, 
0729/942066.(10/133)

• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie faianță preț 
150 euro/lună și similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărâștiul nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere nemobilat zona Șpar - 
piață cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie faianță cu cheltuieli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (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, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare,încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună TeL 0751/560740. (A7) .
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horeă s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lia Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camere, dec., contorizări integrale, 
amenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Devă 200 
euro/lună tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dea, mobilat și utilat st I occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Devă preț 350 euro/lună neg. tel. 
212.141,0745/511.778 (A9)
• amenajai, S-434 mp. zona comercială Devă 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimentă tel. 
231300; 0740/317314. (A9)
• haU, 5-500 mp. H-33 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300; 0740/317314. (A9)

Auto străine (37)

• vând Lada 2105, af 1982, motor nou, stare 
bună Informații tel. 616481, după ora 18 (T)
• vând Matiz. af 2002, roșu, full, stare 
impecabilă preț negociabil, 61.000 km. Tel. 
0788/045115. CT)

Microbuze. Dube (38)

• vând două autoutilitare Daciă Diesel, cu 
două uși, af 2004. Tel. 237577. (4/21.03)

Camioane, remorci (39)

• vând urgent, autocamion tip RABA, dublă 
axă stare perfectă de funcționare. Relații 
la tel. 0726/243460. (5/22.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

Piese, accesorii (42)

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

RECLAME
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fneslandfoods
grup olandez, unul dintre cele mai importante 10 
companii din lume de produse lactate, prezent în 

România prin Friesland Foods Romania, 
posesor al mărcilor: Mill!, Oke, Dots, 

Completa, Napolact și Napoca 

Angajează în Deva :

SUPERVISOR LOGISTICA ZONAL
l

■ Responsabilități principale:
■ Organizarea și supravegherea în cadrul depozitului frigorific a 

activităților de depozitare, distribuție și facturare a produselor. 

Cerințe:
Studii medii;
Minimum 1 an experiență în logistică. =

5 
s

i
Aștentăm CV-urlle pe adresa de e-mall: 

resurseumanetafrleslandfoods.ro sau la fax: 0264/413,855, Inf. 
suplimentare: 0264/502.007

GlobalNET S.R.L.,
dealer in domeniul telecomunicațiilor 

_____________________ ți partener Vodafone,

angajează reprezentanți vânzări
pentru magazinul din Hunedoara.

Vă rugăm că trimiteți CV-ul pe fax la: (021)201.29.17, 
(021)201.29.18 sau pe e-mall la crlstlan.rosuflglobalnet.ro.

(86069)

STAFF EXPERTM
-SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI

-SUPRAVEGHERE VIDEO
-INSTALARE ■ SERVICE - PROIECTARE

BĂNCI. MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC
SOCIEi A IE LICENȚIATA 1».
GI1NLK AL AL POLITIEI

lai IHHIfWWfl—
TsL 0723/606.668 0742/W8.162

/ 8^.0294/224,199 E-nml steff.ezpmeyboe^-r

NOU IN DEVA NOU IN DEVA NOU ÎN DEVA

-*■-■ -_____________ ..   ■ . ..... ...

TRIDENTIMREK SRL HAȚEG
I ] DOMENIU TÂMPLARIE ALUMINIU PVC
( ANGAJEAZĂ

MAGAZIONER
I

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,? 

vânzări calculatoare, s 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

ICentrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de: 
Administrator pensiune turistică $1 

agroturistică 

• Manager în turism

Înscrieri zilnic, între orele 9-16,
U MIIM iM până la data de: 31.03.2007

Adresa contact: Deva, Udul 22 Decembrie Nr. 37 A I
(74251)

QUASAR 
M INDUSTRIES

i) couifWic puiiSriio. m coiitiBiiâdezvijItare-. die dMienimk jto4i£ tiistrihițki de produse tlh lârnpUic PVC >i 
aluiiumu

angajează
LĂCĂTUȘ MONTAIOR TAMPLARIE PVC

Cerințe:
- Uiililtii salis&ul:
■ Domiciliul stabil în orașul Dew;
■ Disponibilitate la program pwlutigil;
- Permis de conducere cftjtoria B valabil:
CwBțtui|de din.tarieniulftaisIrutttiiliwIiibițpIwieiPVi'Mualiaiiiiiiu consniuieuitanninii

Se oferă:
• Posîbi&ateâ de a lucra inir-oechipă tânără, iniwin mediu modern. protonul și îu plină dmohare;
P.Kk't dc henefwîi motivam și in Acord ciiperfonnaniefe realizuie,

•• Angajare cu cO ilt* muncă; 1

taiaiwk Ciisv wkpliiHis wiDide dțJMi tus ți (tec (â*ți cautatiupertm iwik- scw h tsmcw*
«itiKtâ aiurau kt 30 WM’ia(«Mie(Prwpostâ,Im«hounD la adusa (85866)

Quasar Industries SRL, Str.22 Decembrie nr.37 Deva

Pcisiuma de coniafc.fiamww Fodoi Tol/Fax. 222.991.1. email rumena fodix@quasar.ro

N 
U
N
I

S.C. Electrocentrale Deva S.A. reorganizează, în
data de 19.04.2007, concurs pentru ocuparea unui post de

sudor autorizat (electric, autogen și în 
argon) in cadrul secției chimice.

In data de 1B.04.2007 are loc proba practici, aceasta fiind eliminatorie. 

Pentru înscrierea la concurs candldațll trebuie să prezinte următoarele 
acte:
- Diploma de absolvire a școlii (Inclusiv foaia matricolă) in original sau 
copie
- Cazier
- Adeverință medicală care certifică dacă este apt să lucreze în termo
centrale
- Autorizațiile în original sau copie pentru autorizările solicitate mal sus 
înscrierile se fac la Serviciul resurse umane, până la data de 16.04.2007.

Mobilier și interioare (47)
• vând geamuri cu 2-3 canate, uși pentru baie și 
hol la casă, hldrofor, instant pe gaz, damigene 
501. Tel. 234156. (T)
o vând mobilă combinată, pat dublu, dulap cu 
ladă, vitrină, măsuță cu fotolii și birou elev. Stare 
foarte bună. Preț 650 ron, negociabil. Tel. 
0720/400422. (T)

Materiale de construcții (53>

e eocMită comercială din Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 82, vinde polistiren pentru 
fațade, grosime 5 cm, preț 180/» lei mc. Tel. 
217433 sau 0729/007251. (6/20.03)

(86560)

Matrimoniale (69)
• tânăr Italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în veaerea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto șl nr. tel. la 0P1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)

• caut familie pentru îngrijit animale (vaci, cai); 
pun la dispoziție gratuit locuință. Informații la 
tel. 0254/241237, seara și 0724/781271. (T)

Prestări servicii (72)

o vând tcânduri, fereastră în 2 canate, nouă. 
1,20/130 m, vană de tablă zincatt deșeuri de 
scânduri (pentru foc), piatră de construcție, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. CD

Electrocasnice (56)
e vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel, 0746- 
053955.(T)

Plante și animale, agroalr 
mentare (57)

■ abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Itala ■ 90 euro, Spania ■ 110 eura, 
Portugal», An^fa șl franj», fa destinație, 
cu mașini comode, dbnaizate, moderne. 
Tel 0740/218237,0726/500804,««5/455835. 
(17/1103)

• atelierul de tapițerie din incinta Liceului 
Grigore Moisil, fostul Liceu Minier confec
ționează huse auto pentru toate tipurile de auto
turisme, scaune pliante, șezlonguri, colțare, 
canapele, fotolii, scaune. Tel. 0727/756681. (T)
• Salina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71D. Relații și programări la tel. 
0721/061404. (4/22,03)

e vând 35 familii albine, preț negociabil, 
sub prețul pieței. Hațeg, tel. 0745/687074. 
(7/21.03)

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

Oferte locuri de muncă (74)

• fabrică de pâine angajează director vânzări și 
2 ingineri tehnologi. CV-urile se transmit la Sova- 
ialas@yahoo.com sau fax 0254/237534. 
Persoanele selectate vor fi anunțate duoă 15 
aprilie. (11/23.03)
• flrmâ de comunicații, internet, marketing 
caută 15 operatoare telefon, full time, chiar fără 
experiență; este indispensabilă cunoașterea 
limbii italiene. Informații și programări interviu 
la tel. 211266,0723/243663. (8/20.03)
• 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)

instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)
• vând mașină de cusut Singer, calorifer elec
tric, congelator Arctic 5 sertare. Tel. 0721/673582, 
(T)

Suntem nr. 1 în 
județul Hunedoara 

tâsvîiniH 
yî/??LlBER

SC ANTISEPTICA
societate ce îșI desfășoară activitatea in 

fomenlul medical (dezlnfectanțl), organizează o pra- 
selecțle pentru următoarele posturi: 

■«CffgMIîAr
condiții:
* limba engleză sau germană scris-vorblt;
- cunoștințe operare calculator.

o companie puternicii in contimift dezvoltare, din domeniul importului 
coiMurcia lizârii și di-unbuțici de produse dc larg consum și al telefoniei mobi Ic

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(telefonie mobilă)

Cl -RINTE:
Studii medii, ubilitățî dc vomunicate. abili (Ați de prezentare. 

ou'HOgt i-nic operare o» luulator.. J
Esperieîn domvniu» cursul cte «testarv VOI)AFON K șfl 
domiciliul în Orăștic constituie un avantaj.

SE OFERĂ:
Posibilitalea dc a luvra îfHr*o echipa tâniirii, într^un mediu 

fiiQdeniș profesional și in plină dezvoltare;
Pachet dc bene licit motivam în iteord cu performanțele 

reci liza te,
i \ i - ■ ii ._ i u.lvi1 cviltițck <iv mai ttarefc .kț.,.:.■ taiididaititupanni

țwv- i.J scos la tun cu rș șum Hiyiav umuiA pitaâ cel nuAiulri 51 <>» 2<AI7 CV-ul CU t6iugr*tî« 
swrlMMUea 4c fntvttfivin . >>. -■ . u->>u.nH/cp<MtlttMi|.leitOț(prnipu.ș<ă.tiiXMue-îmul)lfl:

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37. telefon 0254 222 999.
fax: 0254 206 291, e-mail: office(<r<|uasai ro Jgg,

Hunedoara
Consiliul do Administrație al Conitiuctorvl 
Societate Cooperativi 
convoaeâ Adunarea GeneralA anuali a coo
peratorilor pentru data de 11.04.2007, ora 
10,00, la sediul din str. Carpați, nr.20.

(86528)

Consiliul de administrație al Prestarea SoCÎ~ 
etate Cooperativă Hunedoara commarâ 
Adunarea Generala Anuala a
pentru data de 11.04.2007, ora 10,00c la sediul 
din sir. G. Enescu, nr.15.

«3B

SC METAL EXPRES 2 SRL
având ca obiect de activitate construcțiile, 

angajează zidari, dulgheri și 
muncitori necalificați.

Se oferă condiții avantajoase și pachet 
salarial atractiv.

Informații și detalii la tel.: 0726.977311 
sau 0354.100103. I

«6614)

Consiliul de Administrație al Igiena Soch iți 
£\QP£Eativ~ Hunedoara convoacă Adu
narea Generală anuală a membrilor cooperatori 
în oata de 11.04.2007, ora 10,00, în unltatBi 
Coafură M3, str. M. Viteazul, nr.7.

REOAAC

condiții:
- limba engleză sau germană scrls-vorbit;
- permis ctg. B;
- disponibil la program prelungit și deplasări în afara 

județului.
Așteptăm CV-urlle la fax 0254/218.277 și

Se e-mall: antlseptlcamantiseDtica.ro, până la data de 
7.O3.2OO7

' 86296

resurseumanetafrleslandfoods.ro
crlstlan.rosuflglobalnet.ro
mailto:fodix@quasar.ro
mailto:Sova-ialas@yahoo.com
antlseptlcamantiseDtica.ro


CASA DE ECONOMII $1 CONSEMNAȚIUNI

CEC deschide

* CEC deschide di 
persoane fizice autorizate (PFA), 
Uniunea Europeană și de 

ți Intervenții în Agricultură.

lEiBtii agricoli, pcnoBne fizice și juridice iau 

vor ti acceseze subvenjiile primit» de la 
la Ministerul Apiculturii, distritalte prin Agenția de

pentru

Plăți

t opta pentru deschiderea unui cont curent clasic 

liiponibttf|ile din contul Mvitaglu SRL, dobânda 

nivelul de 6,5%

Clienjii persoane juridice fi l 

iau a unui cont Privilegiu SRL. 

anuală bonificată diferă în funcție de loldul zilnic {■ contului, putând
- , ia depunerile in lei. De asemenea,.fugă feritiiMțh'|mtu]ui pentru|p»taâfcubvenjiilor, 

glienții pot beneficia de orice alt prudul im serviciu din portofoliul CEC* "r sări și plăți, 
depozite, schimburi valutare sau Garduri.

3 Clienfii persoane fizice au la dbpoai^a un cont curent personal, un cnut de card sau un 

test Privilegiu. Odată deschis unul din&e aceste muri, în afară de fiiptul că prin intermediul 
:tor se pot încasa subvențiile primite peutni agriculturi, ulterior titularei cantului poate beneficia 

ți de restul produselor și serviciilor CEC. Astfel, poate efectua depuneri ta numerar, prin transfer 

au prin virament. Tot prin intermadfaii jrettor conturi se ptt efectua și plăți prin virament 
citre furnizorii de servicii (telefon, ritit/TV, energie electrici, gaze, itej|BiilB,shirii, prime 

de asigurare etc.). Dtpufterile în ctiMl Privilegiu beneficiari de dotata* 

ani depozit, pește stafia pieței. Doguneril'i în n 

ta retragnrtle de numerar se pot4 eșl is la altt 
cantul, ta funcție de opp u nea dtulîfuMd.

po< efectua la orice agenție CEC, 
BC decât cea la care s-a rkeu

(86554)

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC CHIMICA SA, cu 
sediul în Orăștie, Str, Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, 
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședință 
extraordinară, în data de 26 aprilie 2007, ora 12.00, la 
sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 29 martie 2007, cu 
următoarea ordine de zi;
1. Supunerea spre aprobare a reactualizării Actului 
Constitutiv al societății cu toate modificările aduse până 
acum acestuia și înregistrate la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, având în 
vedere totodată și modificările aduse la Legea 31/1990 
privind societățile comerciale, republicată prin Legea 
441/2006.
2. Diverse.
Consiliul de Administrație propune ca dată de înregistrare 
să fie data de 15.05.2007.
în cazul în care în data de 26.04.2007, ora 12 nu se
întrunește cvorumul necesar, A.G.A. extraordinară se va 

. J ține în data de 27.04.2007, ora Î2. |

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0254.241250, int. 136.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC CHIMICA SA, cu sediul în 
Orăștie, Str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, convoacă Adunarea 
Generală a Acționarilor în ședință ordinară, în data de 26 aprilie 
2007, ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscriși în 
Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 29 martie 2007, cu 
următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea Raportului anual de gestiune al Consiliului de Admi
nistrație, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2006, și 
descărcarea de gestiune a administratorilor.
2. Prezentarea Raportului auditorilor independenți privind situațiile 
financiare pentru anul 2006.
3. Aprobarea Bilanțului pe anul 2006, a contului de profit și pierdere 
pe anul 2006 și aprobarea repartizării profitului.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 și a 
programului de investiții pentru anul 2007.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
6. Diverse.
Consiliul de Administrație propune ca dală de înregistrare sâ fie dala 
de 15.05.2007.
în cazul în care în data de 26.04.2007, ora 14.00, nu se întrunește 
cvorumul necesar, A.G.A. ordinară se va ține în data de 27.04.2007, 
ora 14.00.
Documentele și procurile speciale vor fi disponibile din data de 
26.03.2007, la sediul societății, Biroul Acționariat, iar procurile 
speciale se vor depune până în data de 24.04.2007.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0254.241250, int. 136.

Oameni cu credință în Dumnezeu, 
dacă sunteți supărați, triști, înlăcrimați 
sau aveți anumite probleme și nu știți 
cum să le rezolvați, sunați-mă, și vă voi 
îndruma pașii spre fericire.
Sunt Andreea din Brad - âș vrea să-i 
mulțumesc măicuței Elena deoarece 
mi-a salvat căsnicia, iar acum sunt 
fericită.
Apelați cu încredere la numerele de 
telefon 0746579041 sau 0723871253. 
Mă numesc Eugen, din Deva, și doresc 
pe această cale să-i mulțumesc din

suflet măicuței Elena pentru că mi-a dezlegat cununia.
Marian, din Deva - mii de mulțumiri măicuței Elena deoarece m- 
a vindecat de patima alcoolului.
Apelați cu încredere la telefoanele 0746-579041 sau 0723- 
871253.

(858371

• loctetate de pază angajează agențl de pază 
calificați sau în curs de calificare, pentru Deva 
șl Hunedoara. Relații latei. 0723/525399. (4/23.03)
• loctetate fnuKO-romănă Freyrom angajează 
șef echipă în construcții, condiții avantajoase; 
cerințe: seriozitate, bun cunoscător al meseriei. 
Tel. 0741/054494. (10/21.03)
• loctetate spaniolă Mario & Sebi angajează 
muncitori în construcții în următoarele meserii: 
zidari, faianțarl, lucrători în rigips, pentru Spania 
Relații la tel. 0730/947792 sau 0728/626820. 
(8/22.03)
• șofer cat. B, C, cu atestat (analize medicale 
necesare) pentru distribuție marfă. Tel. 
0741/203720, CV la fax 0261/769215. (86382)
• Europrod Services Deva angajează urgent 
secretară pentru contabilitate primară șl 
activități administrative. Cerințe: minim studii 
medii și limba franceză Word, Excel, Outlook, 
permis cat. B, domiciliul în Deva. Tel. 232260, 
0722/533177, CV la fax 232760. (12/23.03)
» administrator cont, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent comercial, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• agent de asigurare, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent da pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 8 posturi, data limita 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții,.-Petrila,„1 post, data limită 31.03., 
perioadădeterminată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții. Petri Iau 6 posturi, data limită 31.03, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• agate de pază în incinte. Petrila. 2 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9 -16
• agent de turism. Deva, 1 post, data limită 
14.04 Tel. 213244, orele 9-16
• agate Imobtear, Călan. 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244 orele 9-16
• agent radamă publicitară Deva. 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• agent vânzări, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• arhitect clădiri, Deva, 1 post, data limită 10.04, 
Tel, 213244 orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață Hunedoara, 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• aelatent farmacist, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generalist, Brad, 2 posturi, 
data limită 20.04, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• asistent medcal generalist, Deva 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• asistent personal al persoanei cu handicap 
grav, Orăștie, 1 post, data limită 1.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data I imită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244 orele 9-16
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• barman, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.03., femei, avantaj o limbă străină. Tel. 213244 
orele 9-16
• barman, Slmeria, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• barman, Vulcan, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bibliotecar, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bibliotecar, Deva, 1 post, data limită 9.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Birou de traduceri, angajează secretară cu 
jumătate normă Detalii la tel. 0254/217920, 
0722/815576, (9/21.03)
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bnrtar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04 
Tel. 213244, orele 9-16
• brutar, Lupenl, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Orăștie, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244 orele 9-16.
• brutar, Petroșani, 1 post data limită 1604. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 313)3. Tel. 
213244 orele 9-16
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 3006 TeL 
213244 orele 9-16
• bucătar. Deva. 1 post data limită 304B. TeL 
213244 orele 9-16

I «bucătar, Hațeg, 1 post data limită 304)4 seriozi-
I taie, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-16

• bucătar, Petrite, 1 post data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar-șef, Simeria. 1 post data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Slmeria, 1 post data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• călcătoreasă lenjeria, Deva, 1 post data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• camerista hotel, Deva, 1 post data limită 30.03. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
7.04. Tel. 213244, orele 9-16
• casier, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 14.04., 
persoană cu handicap. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• dontolltoHranutor carne, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Țel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dontolltor-tranșator carne, Călan, 5 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 31.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244 orele 9-16
• coafor, Dava, 2 posturi, data limită 1.04., califi
care. Tel. 213244 orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08, 
Tel. 213244, orele 9-16,
• coafor, Hunadoara, 2 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244 orele 9-16
• coafor, Lupani, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244 orele 9-16
• coafor, Slmaria, 1 post data limită 30.04. Tel. 
213244. orele 9-16
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confocțlonor articol* din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confocțlonar-asamblor articole din textile.
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• coafodfonarosamblor articole din textile, Călan, 
1 post, data limită31.12. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• contecțlontr-asamblor articole din textile,
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel, 213244, 
orele 9 ■ 16
• confocHonor-asamblor articole din textile,
Călan, 28'posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confocțlontr-asamblor articole, din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectloneraiamblor articole din textile,
Hațeg, 10'posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confocțlontr-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15,04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțlonor-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 15 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• confecfionaraiamblor articole din textile, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• confocțfomr-asamhtor articole din textile, 
Hunedoara, 47 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțtoner-uamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16

Decese(75)

Cu adâncă durere în suflet anunțăm încetarea din viață a mamei noastre
DĂRĂBAN MAGDALENA în vârstă de 59 de ani.Slujba de înmormântare va avea loc azi, 26 martie, ora 14, la Casa Mortuară, str. M. Eminescu.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. 
Nu te vom putea uita niciodată.Copiii Lumi, Nelu, Marius și Garofița împreună cu familiile lor

• confocționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner-asamblor articole din textile, 
Petrila, 3 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner cablaje auto, Brad, 4 posturi, 
data limită 31,03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Deva, 22 posturi, 
data limită 30.03. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner cablaje auto, Orăștie, 6 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• confecțloner geam dublu termoizolator, Hune
doara, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțloner tricotate după comandă, Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04, Tel. 213244, 
orele 9-16
• confecțloner tricotate după comandă, Orăștie, 6 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16
• consilier administrația publică, Deva, 12 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consilier administrația publică, Deva, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• consilier administrația publică, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• consilier, expert, inspector, economist, Brad, 
1 post, data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, economist, Deva, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

(1/26.03)

• consilier, expert, inspector, economist, Hune
doara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier juridic, Lupeni, 1 post, data limită 
1.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier juridic, Vulcan, 2 posturi, data limită 
6.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier șl consultant juridic, Deva, 6 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consultant In Informatică Călan, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabll-șef, Deva, 1 post, data limită 20.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabll-șel, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.04. Tel, 213244, orele 9-16.
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 1.04., 
calificare. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Lupenl, 5 posturi, data limită 5.04., 
perioadă determinata. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• croitor pentnj încălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Deva, 2 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Petrila, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croltonștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 1 post, data limită 30.03.Tel. 213244, orele 
9-16.

ro„. r-iUn.n.u piese încălțăminte, Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• curățitor lingouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

S.G. GAZ NJCf EG S.A.

cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș, nr. 101, jud. Hunedoara, 
angajează

șofer profesionist atestat profesional și 
atestat A.D.R.

Informații suplimentare la tel. 0254/777785. CV-urile se trimit până 
la data de 27.03.2007.

Sr' • (85828)

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă ți în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(sui’Sii; Hotnewa)Spre deosebire de alte produse similare. Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în loc de una-două.Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potentă. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării produsului se poate consuma alcool.Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai importanți ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, felina, orzul verde, uleiul din semințe de dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de I2 orc lipsa trebuie completată, și înacest fel efectul dorit se va manifesta in termen de două luni. Tabletele se vor administra

i 
I

dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil eu apă minerală fără acid carbonic O cutie conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați silul oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON (1.490.000 lei) + taxe poștale.în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului. Bl. 43. parter
Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

http://www.potemix.ro


■—»— — —”"

■ •Operație în America. Medicii ameri-
• câni vor încerca, în această primăvară, să 

despartă gradat două fetițe românce
< siameze, în vârstă de trei ani, care s-au 
, născut cu capurile unite. Separarea lor 
ș implică riscuri mari, inclusiv posibilitatea 
i de afectare a creierului.

Bărbi La campionatul internațional al bărbilor, care are loc la Schoemberg, în Gemania, participă 200 de bărbați.
(Foto: EPA)

I

Incendiu 
într-un club

Moscova (MF) - Cel puțin zece persoane au murit, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în urma unui incendiu izbucnit într-un club de noapte din Moscova după ce un barman și-a dat foc în timp ce încerca să pregătească un cocteil flambat, au anunțat oficiali din echipele de salvare. Poliția a închis clubul de noapte „911” , situat în centrul Moscovei, la doar câțiva kilometri de Kremlin. Procurorii au demarat o anchetă.
l-au refuzat 
viza

Londra (MF) - Rappe- 
rul Snoop Dogg, căruia i-a fost refuzată o viză pentru intrarea pe teritoriul Marii Britanii în cadrul unui turneu european, încearcă să determine autoritățile să revină asupra deciziei. Autoritățile britanice au precizat că Guvernul este abilitat să refuze intrarea indivizilor a căror prezență în țară nu ar fi „benefică bunăstării publice”.

Vivica A. Fox
(Foto: EPA)

■ Celebrul cântăreț și-a 
sărbătorit cea de-a 60-a 
aniversare printr-un con
cert la New York.

Londra (MF) - Starul pop, pe numele său adevărat Reg Dwight, s-a născut în Pinner, nordul Londrei, pe 25 martie 1947. Odată cu aniversarea, Elton John și-a extins și recordul deținut pentru cele mai multe concerte susținute la Madison Square Garden, New York. Concertul a reprezentat cea de-a 60-a apariție pe această scenă - cu opt apariții mai mult decât fostul deținător al recordui, Grateful Dead, care a fost detronat de Elton John în octombrie 2001. Showul a fost precedat de o petrecere privată, pe care starul a dat-o în Manhattan. Unul dintre cele mai memorabile showuri ale lui Sir Elton de la Madison Square Garden a fost în noiembrie 1974, când a fost însoțit pe scenă de John Lennon. De asemenea, cântărețul a anunțat că, la sfârșitul
Date în judecată de fotografi

Arestată
Londra (MF) - Actrița 
Vivica A. Fox, care a 
jucat rolul unei asa
sine în filmele Kill Bill, 
a fost acuzată că a 
condus sub influența 
alcoolului, după ce 
fusese arestată, 
marți, în Los Angeles. 
Fox (42 ani) a fost 
oprită în Hollywood, 
după ce a depășit o 
mașină a poliției cu 
aproape 130 de kilo
metri pe oră (80 de 
mile pe oră), au spus 
surse din poliție. Pro
cesul, la care va lua 
parte și Fox, va avea 
loc pe 17 mai. 
Actrița riscă maxim 
șase luni de 
închisoare și o 
amendă de o mie de 
dolari, a explicat avo
catul Frank Mateljan.

Los Angeles (MF) - Doi fotografi freelanceri le-au acționat în instanță pe actrițele Denise Richards și Pamela Anderson, acuzând faptul că Richards i-a asaltat atunci când au vrut să o fotografieze, iar apoi ambele vedete au mințit în legătură cu acest incident.Potrivit ABC News, în procesul intentat vineri la Curtea Superioară din Los Angeles, se arată că Richards și Anderson erau în River Rock Casino Resort din Columbia bri
Cutremure în Pacificul de Sud

Bob și Cinay sunt doi pui de co
llie care se bucură în parc de sosirea 
primăverii. (Foto: fan)

■ Cutremurul din 
Japonia s-a soldat ieri cu 
cel puțin un mort și 
peste 150 de răniți.Tokyo (MF) - Două cutremure puternice au fost înregistrate ieri dimineață în apropiere de Vanuatu, în Pacificul de Sud, a anunțat agenția geologică australiană. Primul cutremur, cu magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, a avut loc la 00.40 GMT, cu două minute înaintea seismului înregistrat pe coastele vestice ale Japoniei. în urma cutremurului din Vanuatu nu au fost anunțate pagube materiale sau victime. Cel puțin o persoană a murit și alte peste 150 au fost rănite în urma cutremurului

Prințul Harry neagă știrile
Lenta (MF) - Familia regală britanică a 

negat știrile apărute, sâmbătă, în ziare, 
pud ivii cărora Prințul Harry ar fi asaltat un 
fotograf după ce a părăsit un club, într-o 
noapte pe care și-o petrecuse îmbătându-se în 
centrul Londrei. Mai multe tabloide britanice 
au publicat, sâmbătă, pe prima pagină, ima
gini in care moștenitorul de 22 de ani al tro
nului Prințului Charles cade la pământ în în
cercarea de a se încăiera cu fotograful Nirach 
Tanweer. „Era foarte beat”, a spus Tanweer 
pentru ziarul News of the World. Purtătorul 
de cuvânt al lui Harry a spus că prințul, care 
a fost etichetat deja ca un „copil sălbatic” pentru problemele pe care le-a avut cu alcoo
lul și drogurile la o vârstă extrem de fragedă, s-a împiedicat în timp ce părăsea clubul, dar 
nu a înjurat și nu s-a bătut cu nimeni.

Beckham (Foto epa)

Elton John (Foto; Graphic News)lunii martie, va fi disponibil pentru descărcare online catalogul său muzical, ce cuprinde peste 30 de albume. Cele peste 400 de melodii ale lui Elton John vor fi disponibile pentru descărcare contra cost prin intermediul magazinelor online iTunes ale companiei Apple, în perioada 26 martie - 30 aprilie. Ulterior, catalogul va fi disponibil și pe alte servicii de descărcare online. Mișcarea coincide și cu lansarea celui mai recent album al său, compilația „Rocket Man”, pe 29 martie.
tanică, Canada, pe 9 noiembrie 2006, filmând pentru „Blonde and Blonder”.Când Richards i-a văzut pe Scott Cosman și Rik Fedyck încercând să le fotografieze i-a strigat cu apelative precum „cretini paparazzi”, apoi i-a asaltat și le-a confiscat laptop-urile, pe care le-a aruncat de pe balconul unui hotel. Confruntarea a fost înregistrată de camerele de luat vederi, care asigurau securitatea hotelului, potrivit declarațiilor celor doi fotografi.

Case distruse în orașul japonez Wajima (Foto: epa)cu magnitudinea estimată la 6,9 grade resimțit pe litoralul zonei centrale a Japoniei. Postul public de televiziune, NHK,
Chef de 750.000 de lire sterline

Los Angeles (MF) - Fotbalistul echipei Real Madrid, David Beckham, și soția sa Victoria vor organiza, înainte de plecarea în Statele Unite, unde mijlocașul va evolua din vară la Los Angeles Galaxy, o petrecere pentru care vor plăti 750.000 de lire sterline, scrie The People.Evenimentul, cu tema „America”, va avea loc la

luliana este născută în ț zodia Pești, îi plac* voleiul, dansul și excursi- i." ile.

a anunțat că seismul produs la ora locală 9.42 (3.42, ora României). Mai multe drumuri au fost avariate și cel puțin 25 
sfârșitul lunii mai, într-un cort uriaș ce va fi instalat în grădina unui castel construit în secolul al XH-lea, în Amberley, West Sussex. La petrecere vor fi prezenți aproximativ 500 de invitați, însă nici un oficial al federației engleze (FA). La petrecere, invitații vor sta la mese care vor reprezenta cele 50 de state americane, iar mâncarea va fi americană. 

de case s-au prăbușit în urma cutremurului. Potrivit agenției de presă Kyodo, seismul, care a fost resimțit și în Tokyo, a avariat grav peste 200 de case.Epicentrul seismului a fost localizat la o adâncime de 11 kilometri, în largul Peninsulei Noto, a precizat Agenția seismică japoneză. O parte a traficului feroviar și aerian din zonă a fost suspendat, iar mai multe persoane au rămas blocate în ascensoare.Autoritățile japoneze au emis un avertisment de tsunami, apreciind că există riscul formării de valuri seismice de până la 50 de centimetri. Companiile de electricitate au anunțat că la centralele nucleare nu au fost înregistrate probleme de funcționare.

Târg La Paris s-a deschis târgul internațional de carte 2007 Book Fair. India este invitata de onoare în acest ah. (Foto: epa»


