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Dimineața La prânz Seara

Un punct la cinci minute
Furt din auto

Petroșani (M.T.) - Un bărbat de 43 de ani, din Petroșani, a fost reținut de polițiștii Compartimentului de Siguranță Publică și Patrulare [după ce a fost prins în flagrant în timp ce fura mai multe bunuri din- tr-un autoturism, /p.3

Comentarii pe 
www.huon.roDeva (S.B.) - Foru- miștii și-au spus părerile despre scandalul iscat în sânul Teatrului de ArtăDramatică Deva. Pjșpii- 

i|a prezentată în ziarul ’wostru este un rezultat alimixtiunii politicului în cultură, așa cum arată și un vizitator al portalului nostru, www.houn.ro.Angajafii teatrului au observat îndeaproape organizarea acestui concurs și au contestat modul de constituire a comisiei, de evaluare a candidaților și cum au fost primite sau nu au fost acceptate dosarele candidaților. /p.6

Campanie 
antitutun
Deva (S.B.) - Un 
proiect național, 
derulat de Agenția 
Națională Antidrog 
prin Centrul de Pre
venire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog 
Hunedoara, în 
perioada februarie - 
iulie 2007, cuprinde 
10 școli din Deva, 
Călan, Orăștie, Sime- 
ria și Brănișca, cu 
900 de elevi 
implicați. Proiectul 
„Clase fără fumat" 
are ca scop preve
nirea consumului de 

.țutunfr; rândut efer ..... 
vilor din clasele V-VIII. 
Obiectivele proiectu
lui sunt desfășurarea 
a 4 ore tematice cu 
frecvență lunară, de 
către diriginți, cu ele
vii fiecărei clase 
înscrise în proiect; 
facilitarea dialogului 
părinți-copii-profesori 
cu privire la benefi- ’ 
ciile unui stil de 
viață sănătos; moti
varea elevilor să nu 
experimenteze con
sumul de tutun.

■ La fiecare cinci minu
te un șofer hunedorean 
„indisciplinat" primește 
un punct penalizare.

Deva (M.T.) - Acestea sunt concluziile unei statistici efectuate pe baza datelor furnizate de Serviciul Poliției Rutiere

din cadrul IPJ Hunedoara. După intrarea în vigoare a noului cod rutier, conducătorii auto care nu respectă normele în vigoare, în timp ce conduc pe drumurile publice, primesc puncte de penalizare pentru orice neregulă constatată de agentul de circulație. în primele două luni și

jumătate ale acestui an, șoferii hunedoreni au reușit să acumuleze 18.000 de puncte penalizare. Acest lucru înseamnă că, în medie, un conducător auto primește un punct penalizare la fiecare 5 minute. Șoferii au fost sancționați pentru depășirea vitezei maxime admise, nepurtarea centurii de

siguranță, neasigurarea la schimbarea direcției de mers și pentru folosirea telefoanelor mobile la volan. Dacă aceste puncte le-am împărți la 15, numărul maxim de puncte pentru care se suspendă permisul de conducere, 1.200 de hunedoreni ar rămâne fără permise, /p.3

S-a furat Muzeul fierului
Hunedoara (I.D.) - Una din emblemele siderurgiei hune- dorene este azi în ruină. Nicolae Cerișer, directorul Muzeului Castelului, spune că din Muzeul Fierului din oraș au dispărut piese valoroase de patrimoniu național, /p.3

Protest. Actorii Teatrului de Artă Dramatică Deva au coborât ieri protestul în stradă. Ei consideră ilegală și imorală alegerea lui Nicodim Ungureanu în funcția de director al teatrului, /p.3 
(Foto: Antena 1)
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■ Un accident soldat cu 
rănirea ușoară a șoferu
lui a avut loc, azi, la 
intrarea în Tătărăști.

Tătărăști (M.T.) - Din primele cercetări ale polițiștilor se pare că șoferul unui autoturism VW Golf, Jana C., de 43 de ani, cetățean moldovean cu reședința în Arad, a intrat cu viteză într-o curbă

și nu a mai putut controla mașina. „Viteza neadecvată a făcut ca șoferul să piardă controlul volanului și să intre în curtea unei case”, au declarat polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Rutiere. în ceea ce o privește pe proprietara casei, aceasta era în stare de șoc. „Eram în fața porții când am văzut cum nebuna aia a ieșit de pe șosea și se îndrepta spre mine. Era cât pe ce să

mă omoare. Oricum mi-a distrus poarta și s-a oprit în copacul din curtea casei. Este a cincea oară în ultimii doi ani când mă trezesc cu mașini în curte”, spune Iuli- ana Dragoș, proprietara casei. Poliția face cercetări pentru a stabili cauzele accidentului.
w/ww.huon.roj

Vezi alte fotografii pe 
www.hu.ori ro

PNL ia potul
Deva (I.J.) - Primarii de orientare PNL au cerut cele mai mari subvenții de la bugetul asigurărilor de șomaj pentru angajarea celor aflați în căutarea unui loc de muncă în lucrări comunitare. Peste 4,7 milioane de lei au fost alocate primăriilor PNL. /p.5

__ .______ :____:________ J
Șanse de avansare în carieră 
în privința șanselor de avansare in carieră românii nu au 
speranțe, la întrebarea „Slujba pe care o aveți vă oferă 
oportunități de a avansa în carieră?", europenii au răspuns 
„da" în procent de 31%

Irlandezii Bulgarii Românii

Candidat la titlul mondial
■ Un devean este pe 
cale să obțină un meci 
pentru titlul mondial la 
full-contact stil MMA.

Deva (C.M.) - Deveanul Silviu Vulc este aproape de o performanță în premieră pentru județul Hunedoara în domeniul sporturilor full-contact. Fost pugilist și antrenor la clubul de box G&S Deva, Silviu a dat lovitura la Gala “Desert Combat” din Israel și este în tratative pentru un

meci pentru centura de campion mondial.

Silviu Vulc (Foto CL)

BreazuMaria din Deva este câștigătoarea celor 50 ron, jucându-se corect cu multitudinea de cuvinte încrucișate la concursul de inte- grame din perioada 9-28 februarie. Felicitări!
(Foto: M. Șerban)
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• Condamnat Fostul președinte al Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Florentin Scalețchi, a fost condamnat, ieri, la șase ani de închisoare pentru corupție de către Tribunalul București. De asemenea, instanța a dispus restituirea sumelor de bani pretinse de Scalețchi de la cei care l-au denunțat, obligându-l la cheltuieli de judecată în valoare de 15.300 de lei.

Ungureanu, eliberat din funcție

EliberatBerlin (MF) ■ Cetățeanul german Donald Klein (53 ani), deținut în Iran începând din 2005, a fost eliberat și se află sub protecția autorităților germane, a declarat ministrul de Externe Frank-Walter Steinme- ier.
Olmert 
avertizeazăWashington (MF) - Premierul israelian E- hud Olmert a avertizat, luni, Statele Unite în privința unei retrageri premature din Irak, susținând că această manevră va provoca instabilitate în regiune și va submina eforturile Washingtonului de a gestiona noile amenințări. „Cei care sunt preocupați de securitatea Israelului și a statelor din Golf și de stabilitatea întregului Orient Mijlociu ar trebui să recunoască necesitateasuccesului american în Irak și a unei retrageri responsabile”, a declarat Olmert.

Mohamed ElBa- 
radei (Foto: EPA)

Vizită 
istorică
Beijing (MF) - Direc
torul general al A- 
genției Internaționale 
pentru Energie Ato
mică (AIEA) a Națiu
nilor Unite, Moha
med ElBaradei, a în
ceput ieri o vizită is
torică în Coreea de 
Nord. „Sperăm să 
discutăm despre mo
dul de a pune în 
practică acordul în
cheiat în cadrul dis
cuțiilor multilaterale și 
sperăm la un bilanț 
pozitiv", a declarat el 
la sosirea sa la Phe
nian, după o vizită 
efectuată luni la Bei
jing. Această vizită 
are loc în urma acor
dului încheiat la 13 
februarie, la Beijing, 
între Coreea de 
Nord, pe de-o parte, 
și China, Japonia, Co
reea de Sud, Rusia și 
SUA pe de altă parte.

II Tăriceanu sesizase 
Curtea Constituțională cu 
privire la refuzul președin
telui de a semna demisia.București (MF) ■ Președintele Traian Băsescu a semnat, luni, decretul de eliberare a lui Mihai Răzvan Ungureanu din funcția de ministru de Externe, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al Președinției, Adriana Săftoiu.Ea a precizat că președintele Băsescu nu l-a numit in funcția de ministru de Externe pe Adrian Cioroianu, față de care și-a exprimat „reticențele” încă de când a fost propus.Purtătorul de cuvânt al Președinției, Adriana Săftoiu, a amintit că președintele i-a comunicat primului ministru încă din 19 februarie că are rețineri privind această nominalizare și că i-a propus premierului ca numirea noului ministru de Externe să fie făcută în cadrul restructurării Guvernului și să obțină votul de aprobare al Parlamentului în acest sens.Adriana Săftoiu a menționat că președintele a semnat luni decretul pentru elibera-

Președintele Traian Băsescu
(Foto: arhivă)rea din funcție a lui Mihai Răzvan Ungureanu și tot luni a fost trimis decretul către publicare la Monitorul Oficial.„Motivul pentru care președintele a amânat eliberarea din funcție a domnului Mihai Răzvan Ungureanu a avut în vedere necesitatea pregătirii și reprezentării României în condiții optime la reuniunea miniștrilor de Externe de la CAGRE, care a avut loc pe 5 martie, și în cadrul Consiliului European de Primăvară care a avut loc pe 8-9 martie la Bruxelles, unde România a participat pentru prima dată în calitate de stat membru

Mihai Răzvan Ungureanu
(Foto: arhivă)UE cu drepturi depline”, a explicat Adriana Săftoiu.

Atacat la CurtePrimul-ministru Călin Po- pescu Tăriceanu a sesizat, ieri dimineață, Curtea Constituțională privind refuzul președintelui Traian Băsescu de a emite Decretul prin care ia act de demisia ministrului de Externe și de a constata vacantarea acestei funcții, în baza solicitării premierului transmise în data de 19 februarie.Prin aceeași solicitare, primul-ministru propunea președintelui numirea lui Adrian Cioroianu în funcția de mi
Președintele Ciprului, în România

nistru al Afacerilor Externe, în conformitate dispozițiile articolului 10 din Legea nr. 90/2001 cu completările și modificările ulterioare, precizează Guvernul, printr-un comunicat.Premierul Călin Popescu- Tăriceanu a solicitat Curții Constituționale să constate existența unui conflict juridic de natură constituțională între președintele României și Guvern și să intervină în baza competențelor sale de înaltă autoritate publică pentru a repune în legalitate constituțională raporturile dintre Pre«» ședințe și Guvern în această problemă.

UE va monitoriza KosovoStrasbourg (MF) - Uniunea Europeană este într-un stadiu avansat al pregătirilor de înlocuire a structurii ONU care administrează Kosovo din 1999, în pofida impasului negocierilor privind statutul provinciei.în acest sens, Bruxellesul pregătește o structură administrativă de 72 de membri, cu 200 de funcționari, care va avea mandatul de monitorizare a modului în care este implementat planul ONU privind statutul provinciei majoritar albaneză.Deși conducerea provinciei va fi asigurată de guvernul local, administratorul UE va putea utiliza un drept de veto pentru blocarea deciziilor guvernului de la Priștina și chiar autoritatea de a-i demite de funcționarii care ar obstrucționa planul ONU.Planul de acțiune al UE, care probabil va costa aproximativ 18,4 milioane de euro în primul an, pare destul de concret și programat, în contextul în care Belgradul și Priștina încă nu au ajuns la un acord privind statutul Kosovo.

iii Tassos Papadopoulos 
a fost primit de preșe
dintele Băsescu la 
Palatul Cotroceni.București (MF) - Președintele Republicii Cipru, Tassos Papadopoulos, și-a început, ieri, vizita de stat în România, el fiind primit la Palatul Cotroceni de președintele Traian Băsescu.Ceremonia primirii oficiale a avut loc pe Platoul Mari- nescu al Palatului Cotroceni și a cuprins intonarea imnurilor de stat și trecerea în revistă a gărzii de onoare.Traian Băsescu și Tassos Papadopoulos au avut apoi discuții tete-a-tete.
Problema turcăȘeful statului cipriot a făcut o declarație la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu o- mologul său român. Papadopoulos a declarat că armata turcă, ce ocupă 37% din teritoriul Ciprului încearcă în continuare să mențină separarea între cele două părți ale acestei țări, dar a subliniat că această problemă nu poate fi depășită decât prin dialog.La rândul său, președintele Traian Băsescu a spus, refe-

Președintele Republicii Cipru, Tassos Papadopoulos, a fost primit 
la Palatul Cotroceni de președintele Traian Băsescu (Foto: epa)rindu-se la problema cipriotă, că poziția României este cea cunoscută și susținută și în legătură cu provinciile Kosovo, Osetia de Sud, Nagorno- Karabah. „Nici unui stat nu îi poate fi afectată integritatea teritorială, iar principiul inviolabilității granițelor trebuie

să prevaleze în dreptul internațional”, a spus Băsescu.Ciprul este divizat din 1974, după invadarea și ocuparea de către armata turcă a părții de nord de insulei, ca urmare a unei lovituri de stat a ci- prioților greci, care viza anexarea insulei Greciei.

Miting Susținători ai clericului Muq- tada Al-Sadr și membri ai miliției lui Mehdi, grupare radicală șiită. au demonstrat la Bagdad împotriva raidurilor americano-irakiene îndreptate împotriva membrilor acestei miliții. (Foto: epa)
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Vicepreședintele Bundestagului, la București
S Susanne Kastner con
sideră că amânarea 
alegerilor pentru PE nu 
trebuie supraapreciată.București (MF) - Vicepreședintele Bundestagului german, Susanne Kastner, a declarat, ieri, la București, că decizia Guvernului român de a amâna alegerile pentru Parlamentul European nu ar trebui supraapreciată, dar consideră că este nevoie de atenție față de impresia lăsată celorlalte state.

Vicepreședintele Bundestagului german a amintit că România va trebui să organizeze aceste alegeri până la sfârșitul anului. Ea a spus că „a- 
M.......... ..........................

Eu cred că acest fapt nu trebuie 
supraapretiat Rcmănia a stabilit 
data șî România amână această 

dată.
Susanne Kastner...............................................................ceastă decizie nu este nemaipomenit de teribilă”, dar că România trebuie să fie atentă să nu creeze impresia că nu

ar fi capabilă să adopte decizii ferme.
Standarde în EuropaSusanne Kastner a declarat că nu a venit la București în legătură cu „anumite probleme de actualitate”, ci este una dintre vizitele sale anuale, pentru a discuta despre mai multe subiecte, inclusiv standardele sociale în Europa, situația Tratatului Constituțional, drepturile copilului și ale persoanelor cu handicap, cheltuielile de întreținere pentru căminele de bătrâni.

Legea ANI, 
blocată din nouBucurești (MF) - Senatorii juriști au dezbătut, ieri, Legea ANI, ședința fiind suspendată după ce mai mulți parlamentari, în frunte cu Nbrica Nlco- j lai (PNL), au constatat ( „neconstituționalitatea” ' unui text privind aplicarea sancțiunilor disciplinare în cazurile averilor nejustificate sau conflictului de interese,Parlamentarii au contestat textul articolului 21 care face referire la a- plicarea sancțiunilor disciplinare în cazul în care se constată caracterul nejustificat al averii sau conflictul de interese.în cele din urmă, președintele Comisiei, Peter Ekcstein Kovacs (UDMR), a suspendat ședința, solicitând reprezentantului Guvernului ca în 24 de o- re să vină cu modificările care se impun.Potrivit textului Legii ANI, „actul prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al u- nei părți a acesteia sau prin care se constată conflictul de interese se publică pe pagina de inter- net a Agenției și se comunică, în termen de 10 zile, organelor care a- plică sancțiuni disciplinare sau care dispun re- i vocarea, destituirea sau eliberarea din funcție, precum și organelor fiscale competente. Agenția va comunica actul de ' constatare pentru preșe- J dintele României, pentru T premier și Parlamentului”. în text se precizează că președintele, la propunerea premierului, poate elibera din funcție un ministru dacă acesta intră sub incidența Legii ANI.
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• Specializări construcții. Grupul Școlar de Arte și Meserii „Ion Mincu" Deva va prezenta mâine oferta școlară și paleta de specializări în domeniul construcțiilor. Necesitatea pregătirii în acest domeniu este pusă în valoare prin implicarea elevilor în vederea postintegrării [europene. (I.J.)

Șoferi cu puncte "pe căciulă"

Seminar
Deva (C.P.) - Camera 
de Comerț și Indus
trie Hunedoara în 
colaborare cu Oficiul 
Teritorial pentru 
întreprinderile Mici și 
Mijlocii și Cooperație 
Timișoara orga
nizează seminarul cu 
tema „Programe de 
creditare și finanțare 
și modalități de 
garantare a credi
telor". Participarea la 
acest eveniment este 
gratuită. Evenimentul 
va avea loc la sediul 
CCI Hunedoara, din 
Deva, în data de 16 
martie, începând cu 
ora 9.30. Participanții 
vor obține informații 
despre accesarea 
programelor de 
finanțare cu compo
nentă neram
bursabilă naționale și 
europene; fondurile 
disponibile și ce se 
poate finanța; fon
durile structurale; ' 
modul în care o 
firmă/organizație 
poate beneficia de 
astfel de finanțări; 
oferte de creditare 
de pe piața bancară 
și modalități și instru
mente de garantare 
a creditelor.

■ Numai în această 
lună, peste o mie de 
șoferi hunedoreni au 
fost penalizați în trafic.

Mihaeia Tămaș________________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - în acest an mulți dintre șoferii hunedoreni au reușit să strângă 12 sau 13 puncte penalizare și la cea mai mică greșeală riscă să le fie suspendat permisul de conducere. „De la intrarea în vigoare a noului cod rutier, nici unul dintre hunedorenii
Accidenta K0M

- 148 accidente grave
76 persoane decedate 

-112 persoane rănite grav

Șoferii hunedoreni au primit 10 puncte penalizare pe orăparticipanți la traficul rutier nu a acumulat numărul maxim de 15 puncte penalizare, însă există câțiva care sunt la limită”, a declarat șeful Serviciului Poliției Rutiere, din cadrul IPJ Hunedoara, inspector principal Ion Tirinescu.în această perioadă a anului, polițiștii hunedoreni de la

Serviciul Rutier au aplicat un număr de zece mii de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 800 de mii de lei. La capitolul accidente rutiere, lucrurile nu sunt tocmai roz. Așadar, un număr de 11 persoane și-au pierdut viața pe șoselele hunedorene și alte 22 au fost grav rănite,

în urma celor 28 de accidente grave.„Pentru că se apropie perioada sărbătorilor de Paște, iar valorile de trafic vor fi mult mai ridicate, agenții de poliție rutieră vor acționa pentru fluidizarea traficului în M —
După șase luni, 
numărul 
punctelor 
acmnulate se 
anulează

Inspector principal 
Ion Tirinescu

..........................................Mzonele aglomerate, dat fiind că mulți români, plecați peste hotare, se vor întoarce în țară într-o minivacanță de Paște”, a mai spus Ion Tirinescu.
Furturi și părâginire
■ Pentru refacerea 
muzeului se apreciază 
că ar fi nevoie de 
10.000 de dolari.

Ioana Dan

Un învingător
Vulcan (S.B.) - în cadrul Complexului de Servicii Vulcan - Casa familială pentru copilul cu handicap Vulcan, este integrat, cu măsură de protecție, adolescentul Sava Angel Ștefan, de 16 ani, care a participat la mai multe concursuri în județ, pe diferite domenii (sportive, muzicale) și a câștigat numeroase premii. în 2006 la „Special Olympics”, concurs desfășurat în Simeria, a obținut locul II la atletism (50 m). Tot anul trecut a câștigat locul III la Concursul „Floarea de Colț” - ediția a IV-a, faza județeană (muzică vocală). A mai participat la Festivalul de muzică Afcopulară „La Poale de ^Retezat” - ediția I, din Vulcan, unde a primit o mențiune și un premiu de popularitate. în jurnalul în care Ștefan își notează cele mai importante date și are lipite fotografii de la cele mai frumoase evenimente, urmează să apară notițe despre reușitele pe toate planurile și despre visele lui împlinite.

Are o antenă meteo- 
dependentă

Deva (C.B.) - Gheorghe Scoroșan, din Deva, Str. 1 Decembrie, bloc A, este nemulțumit de faptul că antena satelit Dolce •(serviciu oferit de Romtelecom) funcționează doar când îi convin condițiile climaterice. Montată pe 2 februarie, antena nu furnizează imagini de calitate atunci când cerul este înnorat. „Când se schimbă vremea și plouă, nu se mai vede nimic. După ce am făcut reclamație la firma respectivă, au venit la mine doi domni să verifice situația, dar miau spus că antena trebuie schimbată de firma care mi-a instalat-o. Au plecat, nu mi au rezolvat problema, iar imaginea tv continuă să nu aibă calitate”, spune Gheorghe Scoroșan. Diana Ciobănescu, reprezentant în relația cu presa din partea Romtelecom, a spus că „ar putea exista o problemă la partea electrică a imobilului. Nu am mai primit până acum o astfel de reclamație. în zonă se va deplasa o echipă pentru a vedea care este problema”.

Hunedoara - Din punct de vedere administrativ, clădirea muzeului a intrat în posesia firmei Mittal Steel, în momentul privatizării combinatului. Acum clădirea muzeului este în paragină. Tot ceea ce a fost acolo bucată de metal a dispărut, probabil dusă la fier vechi. Situația obiectelor cedate de către Mițzey.1 .Castelul Corvineștllor es^ăiKWStirită. „Am făcut numeroase solicitări către conducerea com

binatului în perioada 1999 - 2003, dar și acum, pentru a intra în posesia lor. Se pare că aceste obiecte sunt aflate în conservare la noul sediu administrativ al Mittal Steel. Până acum însă nu am primit un răspuns concret” - declară Nicolae Cerișer, directorul Muzeului Castelului. La Mittal Steel relația cu presa este asigurată de o firmă din București, angajații firmei nefiind în măsură să dea declarații; astfel că existența efectivă a obiectelor este deocamdată de nedovedit. „Cel mai valoros dintre ele era un meqanism pentru ceas, din per^atfaide indeput a istoriei fierului în zonă. Mai era pe listă un sfeșnic, o machetă a

Clădirea părăsită a Muzeului Fierului (Foto: cl)furnalului de la Govăjdie. o statuetă de miner...” - susține dl. Cerișer. Chiar și așa. ne- protejarea muzeului și practic desființarea lui este o pierdere pentru Hunedoara. „Era acolo prima șarjă de oțel turnat continuu, un film documentar care prezenta istoria fierului din zona Hunedoara. Sunt

lucruri de nerecuperat. Apreciez că refacerea muzeului ar costa circa 10.000 de dolari; pot contribui inclusiv cu bani pentru asta. Hunedoara merită acest muzeu” - declară cu amărăciune Romulus Ioan, cel care a pus mult suflet în amenajarea și adunarea obiectelor și a documentelor de acolo.

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

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 
Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 
alături de cele mai interesante comentarii.

cuvâhb prinVot
SMS 

întrebarea săptămânii: Este corect 

că alegerile pentru Parlamentul 
European au fost amânate?

Trimite SMS conținând cuvântul

‘•1
CUVW-l

Vot prin 
SMS

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0720/400555 (tarif normali. Pot fi adăugate și scurte 

comentan înjsțte de •■jne
Puteți vota prin SMS 
oâna vineri, ora 15.

Ion i-a spart mașina lui Ioan
■ Profitând de faptul 
că portbagajul nu era 
asigurat, Ion i-a furat 
lui Ioan din bunuri.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.lamas@informmedia.ro

Petroșani - Ion C., de 43 de ani, a fost prins în flagrant imediat după ce a sustras din autoturismul Dacia 1310, proprietatea lui Ioan C., de 49 de
Școală primară 
de cinci ani

Deva (S.B.) - Proiectul Legii învățământului preuniversitar prevede ca școala primară să înceapă cu o clasă pregătitoare și să continue cu alte cinci clase. Copiii vor trece fără examen în gimnaziu, care se întinde de la clasa a șasea la a noua. Pentru a trece însă la liceu, elevii vor fi departajați după unele criterii. Schimbări au fost prevăzute la Bacalaureat - elevii vor avea dreptul să dea examenul doar într-o singură sesiune. Aceste modificări ar putea intra în vigoare începând cu anul școlar 2008-2009. în altă ordine de idei, elevii claselor a șaptea vor susține primele teze cu subiect unic la Matematică pe 4 mai, iar la Română pe 17 mai.

Școală primară de cinci ani

ani, din Petroșani, mai multe bunuri în valoare totală de 100 lei. Bărbatul a profitat de faptul că portbagajul autoturismului nu era asigurat corespunzător, a furat roata de rezervă și o parte din sculele mașinii. Cu ajutorul martorilor, care au anunțat la timp furtul, polițiștii s-au deplasat la locul faptei, unde au reușit să-l prindă în flagrant pe bărbat și să recupereze integral prejudiciul. Autorul ur

mează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroșani cu propunerea de arestare preventivă. „Polițiștii recomandă cetățenilor montarea unor sisteme de alarmare antiefracție, parcarea autoturismelor în zone iluminate pe timpul nopții și evitarea păstrării în interiorul mașinii a unor bunuri de valoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu.

Cetățean de 
Onoare

Hunedoara (H.A.) - Pastorul Bisericii Penticostale „Golgota”, din Hunedoara, va fi desemnat, azi, „Cetățean de Onoare” al municipiului Hunedoara. Gligor Hada primește distincția pentru ajutorul acordat familiilor sărace și pentru cele trei adăposturi create în Hunedoara.
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1804 - S-a născut, la Viena, compozitorul austriac 
Johann Strauss tatăl (m. 1849)._________________________
1854 - S-a născut poetul Alexandru Macedonski, 

reprezentant al simbolismului în 
poezia românească (m. 1920). 
1881 - A fost proclamat regatul 
României. Prințul Carol I de 
Hohenzollern va fi încoronat rege 

la 10 mai.__________________________
1883 - A murit Karl Marx (n. 
1818). __________________ __ ___

1879 - S-a născut Albert Einstein (foto), fizician, 
autorul teoriei Relativității și laureat al Premiului 
Nobel pentru Fizică (1921) (m. 1955),_________________
1908 - S-a născut fizicianul Șerban T'țeica. membru 
al Academiei Române (m. 1985). _________________
1919 - S-a născut scriitorul și omul de cultură 
Alexandru Paleologu („Bunul-simț ca paradox") (m. 
2005).__________________________________ __ __ _____________
1929 - S-a născut actorul lurie Darie.__________________
1939 - Germania nazistă ocupă Cehoslogacla. 
1946 - S-a născut actrița Carmen Galin.

Lapoviță slabă (dimineață). Maxima va fi de 13°C, iar minima de 1,°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Timp în general însorit. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 0°C.
Vineri. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 12°C. Minima va fi de 0°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox
Cuviosul Benedict din Nursia.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Matilda, regină.

Calendar Greco-Catolic ___ ____
S. Benedict de Norcia, c., Patronul Europei.

ÎNTRERUPERI APĂ, RAZ, CURENT

Energie electrică__
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8.30-15.00 în Deva, Aleea Romanilor, bl.G1; 
8.00-15.00 în Hunedoara, str. Viorele, bl.1, sc. A, B, 
bl.2, sc. A și B; Brad, str. General Vasile Milea, bl. 
D3, sc, 1 și 2; în localitățile Bobâlna, Hărțăgani. 
8.00-14.00 în Călan, str. Bradului, bl. 2, 4, 6 și 8; 
Sălașu de Sus și Tuștea;
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 54, sc. I, 
bl. 60A, sc. VI, str. Vișinilor; Vulcan, str. Pinului; Lupeni, 
str. Castanilor, bl. 14; Uricani, zona Firizoni.

Gaz___  _____
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă în 
Deva.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 

municipiul Hunedoara, între orele:
9.00 - 11.00 în zona Chizid: str. Chizid, Teilor, Retezat, 
Al. Drum Nou, Al. Obor, S. Bărnuțiu, Vânătorului, T. 
Vladimirescu, N. Bălcescu (parțial), (avarie în str. 
Chizid).
8 00 - 14.00 pe b-dul Dacia bl. 4, 5 și 6 (conductă 
spartă la bl.6).
Luni. 19.03.2007, se întrerupe furnizarea apei pota
bile în localitatea Certej, între orele 9.00-16.00, pen
tru reparații la rețeaua de alimentare cu apă și montare 

vană.

REȚETA ZILEI

Prăjitură de post
Ingrediente: 3 căni făină, 6 linguri cacao, 2 lingurițe 
bicarbonat, 2 căni zahăr, 2 vanilii, 2 căni apă, 10 lin
guri ulei, 2 linguri oțet, coaja de la o portocală.
Mod de preparare: într-un bol amestecăm coaja de 
portocală cu uleiul, și apoi adăugăm oțetul, vanilia, 
apa și zahărul. Amestecăm bine să se dizolve 
zahărul. într-un bol amestecăm făina, cacaoa și 

bicarbonatul, le punem într-o sită și le cernem direct' 
în celălalt bol. ungem o tavă cu ulei și o tapetăm cu 
făină, turnăm compoziția și dăm tava la cuptor pen
tru 35-40 minute. Se ornează cu zahăr pudră.

Poftă bună! <FoîO’ arhivă)

Băutură 
festivă V Băut 

cu palul 1 A exista

Gest 
necugetat

V Băutură 
cu guler Bani 

din IranCafea 
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Petrol 
brut

T V T
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o bere ► Măsuri 

agrare ►
Băutura 
Ideală

Metal 
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Suc 
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V Fad: 
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Băutură 
din mere

► V

Iblsl

Sâmbure 
de nucăl

►
V Unități de 

lungane
Băutură 
la Ibric

►

1

Proiectil 

Zile la 
romani

>-
Primii 

stropi de 
lapte!

*

V

Etic

Ruptă 
din codru

►

Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urqențe 112..
Pompieri 981 -
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
□ C u: David James Elliott 

8:55 Armonii în natură
D (doc., ep. 23, Italia, 

2004)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:20 Arhiva de serviciu. 
Tătucul

10:30 Garantat 100% (r) 
11:25 Reflector (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Cody, ce viață 
Ețminunatăl (Ep. 21, 

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

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Pe ce dăm banii? 
17:45 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Sub alt diip.
Două celebrități față în 
față cu decizii care le 
pot schimba viața.

21:20 Ochiul magic. Reali
tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

2215 Războiul umbrelor. 
“Operațiuni umede (ep.

4 doc.)
22:45 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
23:15 Lumea citește!
24:00 Viața ca-n filme (ep.

064, comedie, SUA, 

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

035 Omul de mâine
S (dramă/SF, SUA, 2001). 

Cu: Corbin Bemsen 
2:15 Jurnalul TVR (r) 
320 Războiul umbrelor - 

Operațiuni wnede (r) 
350 Lunea citește (r) 
430 Tezair foidoric (r) 
5M0 Odâd magic (r)

HOROSCOP

**

L zar*

BerbecPuterea creativă de care dispuneți vă îndeamnă să începeți o activitate nouă, Aveți toate șansele de reușită pe plan intelectual și sentimental. Sunteți un norocos!
Taurîn prima parte a zilei sunteți mal sensibil decât de obicei, iar relațiile cu anturajul și cu partenerul ar putea fi tensionate. Fiți foarte prudent și nu faceți promisiuni.
Gemeniîn viața dumneavoastră au loc schimbări Importante. Activitatea intelectuală intensă și puterea creativă de care dispuneți contribuie la succesul pe care îl aveți.
Racîn partea a doua a zilei, s-ar putea să faceți cunoștință cu o personalitate din domeniul artelor, care va juca un rol foarte important în cariera dumneavoastră.
LeuSe pare că nu aveți nici un moment de relaxare, dar Imaginația și ingeniozitatea vă ajută să duceți totul la bun sfârșit. Astăzi puteți avea realizări pe plan financiar.
FecioarăAveți șanse de reușită în tot ce faceți azi. Este un moment excelent pentru a susține examene, lucrări artistice. Relațiile pe plan sentimental sunt foarte bune.
BalanțăSunteți hotărât să începeți o afacere, dar nu prea vă ajung banii. Dacă reușiți să vă puneți la lucru imaginația și inventivitatea puteți face rost de suma necesară.
ScorpionZi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru demararea unor noi activități în domeniul social. Relațiile cu prietenii și cu partenerul de viață sunt excelente.
Săgetătorîn prima parte a zilei sunteți cam visător și aveți tendința să neglijați problemele foarte dificile. Nu este momentul să începeți noi activități pe plan profesional.

*

Soluția Integramei din numă
rul precedent: E - O - A - A
- ELICOPTER - AVANTARE - 

ANA - TE - OP - V - RO - 

RUPE - AA - PLANOR - TATA

- AR - NEV - ND - TZ - RIS- 

TIC - M - VIOI - GAZE - ZĂRI

- LEU - BAN - N - O - ERG

- NU - EE - ICAR

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
r)

10:15 Om sărac, om bogat 
0(r)

11:15 Walker, polițist texan 
0 (s, r)

12715 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, r)

13:00 Știrile ProTv
13:30 La Bloc (r)
14:30 Walker, polițist texan 

0 (acțiune, SUA, 1993) 
15:15 Emmerdale - Afaceri 

0 de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
‘ 17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat 
rn(serial, comedie). Cu: 
“Horia Brenciu, Șerban 

lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes- 
cu, Alex Mărgineanu

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

Vremea

2030 Cod de acces: 
Swordfish (acțiune, 
SUA, 2001). Cu: John 
Travolta, Hugh Jack- 
man, Halle Berry, Don 
Cheadle, Sam Shepard, 
Vinnie Jones. R.: 
Dominic Sena

22:15 La Bloc
23:00 Meseriașii 
23:30 Știrile ProTv. Sport 

0:15 Renegatul (s, acțiune, 
0SUA, 1992). Cu: Loren- 

zo Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake 

1:15 Culisele K1 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile Pro Tv 
2:45 Cod de acces: Sword

fish (film, r) 
430 Pro Vest

(reluare)
530 Renegatul

(reluare)
630 Meseriași

(reluare)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea.
Revista presei

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 
și Dan Capatos 

9:00 în gura presei 

(reluare) 
cu Mircea Badea.

, Revista presei 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

01999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli

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

Gherghe
13:45 Misiunea Casa (r) 
14:30 Din dragoste (divertis

ment) (r)
16:00 Observator
17:00 9595, te învață ce să 

fad
19:00 Observator 

cu Alessandra 
Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment) 

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- 
ulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

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

24:Q0 Băiețelul 
(dramă, SUA, 2000). 
Cu: Tyrese Gibson, 
Ving Rames, Snoop 
Dogg, Omar Gooding. 
R.: John Singleton 

25» Concus mteractiv 
35» Vivere (s) 
40) 9595 « 
55» Vfcere
0''cri- serial, reluare’

r

CapricornTalentul dumneavoastră creativ este apreciat. Sfaturile unei rude mai în vârstă vă ajută să evitați o problemă financiară. Dedicați-vă unor activități relaxante.
VărsătorNu sunteți prea comunicativ și ar fi bine să amânați întâlnirile de afaceri. De asemenea, vă sfătuim să amânați deciziile foarte importante în domeniul financiar.
Pești ț 11Aveți succes în activitățile legate de cămin, dar șl în societate. Puteți să vă faceți planuri de viitor. Ideile dumneavoastră sunt apreciate de partenerul de viață.

8:00 Lecția de... geografie. 
Povești de pe Planetă (doc., 
Marea Britanie) 8:30 Cutia 
fantastică (r) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:10 Vânătorii de comori (r) 
10:00 Tonomatul DP2 1130 
Lege și ordine (r) 12:25 
Supraviețuitorii dezastrelor 
13:00 Omul între soft și moft 
(r) 14:00 ABC... de ce? 14:30 
Cutia fantastică (s) 15:00 
împreună în Europa 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 E 
Forum 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Lecția de... 
istorie. Povești de la palat 
18:35 Lege și ordine (s) 19:25 
Decoratori la mâna a doua 
(doc.) 20:00 Bugetul meu 
2030 Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 Dogville (dramă, Dan./ 
Suedia/Fr./Norv./Olanda/Ger./ 
SUA/UK)

’tf..ț 7 —
6:30 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 7:00 Poză la minut (s) 
8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 www.rebeli.70 (s) 12:00 
Look who is winning 13:00 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) (r) 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
Râul Amundaray, Susana 
Benavides 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei

n»» I*
8:00 Duelul pasiunilor (r) 95» 
Gitanas (s) 10:00 Culoarea 
păcatului (s) 1230 Inocență 
furată (s) 1330 Jurământul (s) 
1430 Iubire ca în filme (r) 
1520 Rețeta de acasă 1530 
Iubire de mamă (s, Mexic/SUA 
2005) 16:30 Duelul pasiunilor ț_______ r ______ _______ ,
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 199ofTi :40_Arsene Lupln
18:30 Betty cea urâtă (s). Cu: (acțjune, Franța, 2004) 1420 
Ana Maria C zc< Jorge > Garfield (aventuri, SUA, 2004) 
Enrique Abello, Natalia 15:40 Celularul (acțiune, SUA 
Ramirez_ ■19:30.R®l?elde, (s! 2004) 17:15 Mireasa moartă

' ' 1 (animație, Marea Britanie,

2005) 1835 Citește și p igi 
(comedie, SUA, 2006) 2MX) 
Păzea la mingel (comedie, 

SUA, 2004) 2130 Blestemat 
(horror, SUA, 2005) 23:10 
Arsene Lupin (acțiune, Franța, 
2004)

I

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 95» Realitatea de la 9:00 
9:10100% (r) 115» Deschide 
lumea 12:00 Realitatea de la 
12:00 13:20 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 

< 14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:45 Editorii Realității 185» 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 205)5 Rea
litatea zilei 215» Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 100% 23:00 Ultima oră

2030 Iubire ca în filme (s, r)> 
21:30 Zorro (s) 22:30 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 235» 
Clona (s) 24:00 Jurământul (r)

' 7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 Aut- 
oforum (r) 9x15 Al 7-lea cer (s, 
r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 

j 14:05 Dragoste și putere (s) 
1 14:40 Vacanță la Roma 

i (dramă romantică, SUA, 
) 1953). Cu: Gregory Peck, 
I Audrey Hepburn, Eddie Albert 
. 16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
. Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 
! Focus 19:30 Camera de râs 

20:00 Cronica Cârcotașilor
i 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 
, 19) 22:30 Focus Plus 23:30 
' Poliția în acțiune (r)

12:30 Descoperă România (r) 
13:00 Fetițele Powerpuff (s) 
13:30 Taz-Mania (s) 14:00 
Telefonul de la miezul nopții 
(s) 15:00 Entertainment News
(r) 15:15 Smallville (r) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Fii pe fază! (r) 17:00 Povești 
extraordinare (s) 18:00 Spi
talul de urgență (s) 19:00 
Smallville (s) 20:00 Enter
tainment News 2020 Ele spi
onează (s) 2130 fii pe fază!
(s) 225» Tenebre (horror, 
SUA 2001) 245» Verdict 
crimă! !sl

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:10 fn corzi (dramă, SUA, 

2004) 10:05 Graffiti Bridge 
(muzical, Marea Britanie,

7:00 Matinal 10:00 Auto
motor 10:30 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Talk- 
show pe teme sociale. Mod
erator Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Briefing (reluare) 
14:35 Lumea cărților 15:35 
Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (reluare) 18:00 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Film 
artistic 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 245» 
6! Vine presa! (reluare) 25» 
Film artistic (reluare) 45» 
Chat TV

9:00 Automobile americane 
recondiționate 105» Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Peugeot 205 125» 
Megaconstructori: Fantasy 
Islands 13:00 Curse și fiare 
vechi 14:00 Brainiac: maniaci 
ai științei 15:00 Cum se fa
brică divere lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Constructorii de 
motociclete 1&00 Motociclete 
americane 195» Vânătorii de 
mituri 20:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21:00 La un 
pas de moarte: Drumul spre 
iad 225» Epava Rocknes 
23:00 Curse 24:00 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 15» 
Tunelul SMART din Maiaezia
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www.custoffnsjo PNL-iștii în topul subvențiilor
Deva (C.P.) - Acesta este srte-ul Autoritaț» Naționale 
a Vămilor. Cei interesați pot afla de aici reglementările 
comunitare aplicabile In domeniu ți taxele percepute 
de către autoritatea vamaiâ.

■ Peste 11 milioane de 
lei noi au fost alocate 
pentru șomeri angajați 
in lucrări comunitare.

Ina Jurcone___________________
ln»,jurcon»#lnformm«dl«.ro

Deva - Cele mai multe dintre sumele alocale de către AJOFM Hunedoara pentru lucrări comunitare sunt primite de primari PNL - peste 4,7 milioane de lei. La mică distanță se află primarii PD-iști, cu 4,2 milioane lei, urmați de PSD-iști, 3,8 milioane lei, și abia mai apoi de primarii PC, 1,7 milioane de lei. Cele 11 milioane de lei au fost alocate pentru șomerii aflați în cău

tarea unui loc de muncă și cărora li s-au oferit slujbe la lucrări comunitare. Banii reprezintă cotele alocate pe parcursul anului 2006 și pe primele două luni ale lui 2007 din bugetul asigurărilor de șomaj.„Distribuirea sumelor alocate din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj pentru susținerea acestor programe a avut la bază solicitările comunităților locale și situația socială specifică a județului. Fondurile alocate au fost distribuite echitabil între zone precum Valea Jiului, Hunedoara, Călan, Brad, puternic afectate de șomaj ca urmare a procesului de restructurare și reorganizare din industria
Au fost subvenționate 55 de comuneminieră și siderurgică”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara. Dintre cele 69 de primării beneficia

re ale acestui program în intervalul 2005-2007, 14 sunt municipii și orașe, iar restul de 55 sunt comune.
TRANZACȚII

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

SNP 0.5800 0,87
SIF1 2.8200 -0,35
BRD 21.9000 -0,45
BIOFARM 0.6800 0,74
ANTIBIOTICE 1.8600 1,09
ROMPETROL 0.0950 1,17
SIF3 3.060Q -0,33
SIF5 3.0400 -1,94
SIF2 2.7200 -2,86
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Sicoe, la ultimul mandat
■ Alegerile pentru 
funcția de președinte al 
Crucii Roșii Hunedoara 
s-au încheiat.

Ina Jurcone___________________
Inajurconeșinformmidia.ra

Deva - în urma alegerilor pentru conducerea filialei județene a Crucii Roșii Hunedoara au fost desemnați liderii. După ce a fost președinte

din 1990, Vasile Sicoe a fost ales lider și pentru următorii patru ani.„Este ultimul mandat pe care poate să-l dețină Vasile Sicoe. Chiar dacă a fost președinte în ultimii 17 ani, abia în 2003 a apărut legea care restricționează candidatura la doar două mandate. S-a implicat mult în activitatea Crucii Roșii și de aceea a fost reales de fiecare dată. Din nefericire, este ultimul mandat pe

care poate să-l accepte”, declară Elisabeta Ciorobea, directorul Crucii Roșii Deva.Din cei șapte candidați, doar cinci au câștigat funcțiile de vicepreședinți ai instituției și 26 sunt doar membri.De acțiunile filialelor de Cruce Roșie Hunedoara din ultimii doi ani au beneficiat peste 3.000 de persoane și 30 de unități de asistență socială. Instituția a adus venituri de peste 476.000 lei în 2006.

Noi manageri
Deva (I.J.) - Petroșani, Hațeg și Călan vor avea în funcție noi manageri la spitale. „La Spitalul Petroșani, postul de manager a fost câștigat de Alexandrina Remescu, la Hațeg a câștigat Mircea- Octavian Marian, iar la Călan, Nicoleta-Felicia Oltean”, declară dr. Dan Magheru, director ASP.

HUNEDOARA

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

deva”'
Farmacia „Bella Farm", non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®- 231515.

PĂREREA TA CONTEAZĂ: Crede# că astenia de primăvară ne influențează comportamentul?

Amplasarea aparatelor radar în data de 
14.02.2007:
- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.

SUDDKU

Reguli:

Aduce multă melancolie și ne influențează în mod plăcut! După zilele reci de iarnă parcă revenim la viață și, ca orice trecere în alt anotimp, ne cere acomodare!
Ecaterina sarbu, 
Deva

Astenia este de fapt o stare medicală!Trebuie să fim atenți să nu ne influențeze sănătatea și să luăm vitamine. Aceasta impune o transformare a organismului.
Claudiu Luca, 
Deva

Qtie toată lumea că LJ astenia de primăvara are un mic efect asupra organismului. Asta se întâmplă și la oameni dar și la animale! Unele persoane sunt mai deprimate.
Remus Câmpean, 
Deva

Nu sufăr de astenie și asupra mea nu are efect!,.. în această perioadă multe persoane sunt afectate și manifestă diverse stări de comportament.
Anonimă,
Deva

Astenia de primăvară aduce foarte multă oboseală fizică! Din această cauză a- pare deprimarea, melancolia și alte stări mai puțin plăcute care țin de sănătate! 
Rodica Bordeanu,
Deva

în fiecare 

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

ÎNCEPĂTORI

3 2 5
2 6 3 9 7

1 8 4 3
1 8 4 5
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9 5 4 2 1

1 6 2

.....  .....& ....
Parte a cunoscutului grup franco-belgian Louis Delhaize, PROFI ROM FOOD este o 

companie multinațională, înființată în anul 1999 cu scopul de a crea și dezvolta 
o importantă rețea de magazine de tip “discount” pe întreg teritoriul României.

Continuând expansiunea companiei, prin deschiderea unor noi magazine, 
angajăm în DEVA, HUNEDOARA și SIMERIA :

AVANSAȚI

2
8 5 3 2

8
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3 6 9 7
2 5 4
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent

832479165: 
179856324 
456312978 
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518627439 
923134657
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Casieri - operatori de casă de marcat, 
lucrători comerciali:

Cerințe: - experiență în domeniu,
- dinamism, amabilitate,
- îndemânare în lucrul cu bani.

Recepționeri marfă:
Cerințe: - experiență în gestiune,

- rezistență la efort fizic,
- disponibilitate pentru program prelungit

Dacă în plus ai:
- un dezvoltat spirit comercial,
- orientare către client,
- spirit de echipă,
- inițiativă,
- cunoștințe de operare pe calculator, 

așteptăm cu nerăbdare să faci parte din echipa

Șef de magazin și adjunct:
Cerințe: - experiență în conducerea unei echipe,

- experiență în gestiune,
- disponibilitate pentru program prelungit,
- dinamism.

Vânzători raion mezeluri și leg urne-fructe: 
Cerințe: - experiență în domeniu,

- dinamism, amabilitate,
- experiență în gestiune.

Ce oferim?
-salariu motivant corelat cu performanțele 
obținute,

- tichete de masă, 
-perioadă de instruire,
- șansa unei cariere într-un mediu dinamic.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV și scrisoare de intenție (în care să fie menționat g 
orașul și postul vizat), până la data de 23.03.2007, la următoarea adresă: str. Miresei, nr. 1, Timișoara,g 
cod 300642, la nr. de fax:02S6 244 108 sau la e-mail: resurseumane@profi.ro. Vor fi contactate doar 

X. persoanele care corespund cerințelor firmei. Documentele depuse nu se restituie.

http://www.custoffnsjo
mailto:resurseumane@profi.ro
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• Cabinete. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat vânzarea unui număr de 16 cabinete către medicii care își desfășoară activitatea în aceste spații, în prezent. Din sumele obținute, 90 la sută vor intra în bugetul administrației județene. (M.S.)

Cronica unei numiri anunțate
■ Artiștii deveni au 
protestat împotriva celui 
care urma să fie instalat 
director la teatru.
Hannelore Acârnulesei

Bani pentru 
transport

Hunedoara (M.S.) - Elevii, studenții, persoanele în vârstă și cele cu handicap din municipiul Hunedoara beneficiază de facilități la transportul în comun din partea Consiliului Local. Astfel, numai anul trecut, municipalitatea din Hunedoara a suportat din bugetul local costuri de transport în valoare de 1,73 milioane lei pentru abonamentele cu care au circulat 28.900 de locuitori ai orașului. Subvenționarea transportului în comun continuă și în acest an, au informat reprezentanții Primăriei Hunedoara, în primele două luni ale anului au fost aprobate cereri de subvenție pentru mai bine de 4200 de persoane care se încadrează în categoriile menționate. Elevii, studenții și persoanele cu vârstele cuprinse între 55 și 65 de ani, beneficiază de o reducere de 50 la sută, abonamente gratuite fiind oferite persoanelor cu vârsta peste 65 de ani.

Patru 
firme în 
Parcul 
Industrial
Hunedoara (M.S.) - 
Patru firme și-au 
început activitatea în 
Parcul Industrial 
Hunedoara, acestea 
creând deja 260 de 
noi locuri de muncă. 
Un investitor italian a 
ales să producă în 
Parcul Industrial com

ponente electronice 
pentru centrale de 
telefonie mobilă, într- 
o hală ridicată pe o 
suprafață de 4000 de 
metri pătrați în care 
lucrează 70 de anga
jați, a declarat 
administratorul SC 
Parc Industrial SRL, 
Mihail Klusch. Alte 
două firme sunt din 
Hunedoara, ambele 
activând în domeniul 
construcțiilor cu un 
număr de 150 de 
angajați. Un alt agent 
economic este din 
Cluj Napoca și își va 
începe activitatea în 
luna mai a acestui an 
în domeniul 
confecțiilor metalice. 
Firma își propune să 
angajeze, pentru 
început, 40 de 
salariați, după ce va 
finaliza haia de pro 
ducție construită în 
Parcul Industrial.

Deva - Artiștii Teatrului de Artă Dramatică Deva au fost protagoniștii unei piese fără precedent în istoria acestui teatru. Scena, pe care și-au interpretat rolurile, a fost ieri trotuarul din fața Prefecturii Hunedoara. Prologul piesei s- a jucat luni, la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director al instituției de cultură devene. Actorul principal Nicodim Ungureanu, creatorul intrigii întregii opere, a câștigat concursul pe funcția de director la Teatrul din Deva. Artiștii consideră ilegală, dar mai ales imorală această alegere.
Știu ce-ai făcut astă varăArtiștii deveni îl cunosc pe Ungureanu care, în urmă cu 15 ani, le-a fost coleg. „Problema lui (al lui Nicodim Ungureanu- n.r.) este după ce iese de pe scenă”, afirmă Gabriel Kasler, instrumentist

la TADD. „Nu trebuie să fii filosof ca să îți dai seama că acest concurs a fost măsluit”, declară Gabriel Kasler. „Și-a adus prietenii care să-l susțină. Din comisia de concurs cele două treimi, de care era nevoie pentru întrunirea în mod legal, culmea, au fost prietenii dânsului, cu care a colaborat în numeroase rânduri la diverse producții”, afirmă Roxana Olșanschi. „Ungureanu a fost aici astă vară. L-am văzut cu toții. De atunci au început și problemele cu fostul director, Turi. Oare nu sunt cam mari coin- cidențele?”se întreabă retoric Bella Szots, un alt instrumentist al teatrului.în scenă încep să își facă apariția și personalitățile. „Prea multe lucruri se potrivesc. Prea mulți prieteni au unii și prea puțini alții”, este intervenția scurtă a vicepri- mărului Ioan Inișconi. Nominalizat pentru cel mai bun rol secundar, Inișconi, însă, a pierdut în fața Silviei Bel- diman, directorul Direcției pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Cultural. „Eu am dormit bine azi noapte”, este prima intervenție, care
"PSD să ia lecitină"

Artiștii deveni au fost nevoiți să mute scena în stradă (Foto: cl)bulversează pe toată lumea, a Silviei Beldiman. întrebată care dintre proiectele de management ale celor doi con- curenți a fost mai bun, Silvia Beldiman afirmă: „Cel care a pierdut”. Replica a ridicat sala în picioare.
Verdict: IlegalitatePrefectul Cristian Vladu a decis: comisia care a examinat cei doi concurenți a fost ilegal constituită. „Hotărârea Consiliului Local a ajuns la Prefectură abia ieri. în ziua concursului. Voi ataca ini contencios administrativ legalitatea acestui concurs. Cel mai grav fapt, pe lângă multe altele, este acela că o angajată

a primăriei a fost secretara comisiei. Nu este legal așa ceva”, declară Vladu. Concursul a fost contestat și de Horațiu Mihaiu, cel de-al doilea candidat. „Contest vehement prezența în cadrul comisiei a celor trei membri (Geo Saizescu, Eusebiu Ștefă- nescu și Adrian Titieni), ve- niți la Deva pentru a-și susține propriul candidat” este primul punct din cele șase conținute de contestația depusă la Primărie și înaintată primarului Mircia Muntean de către Horațiu Mihaiu, în urma concursului și care spune că va merge până în pânzele albe pentru onoare și I dreptate.
■ Ministrul educației 
recomandă opoziției 
medicamente pentru 
revenirea memoriei.

Petroșani (M.S.) - Ministrul Educației și Cercetării, Mihail Hărdău, le recomandă membrilor PSD „să ia lecitină” înainte de a aborda problema reformei din învățământul românesc, apreciind că domeniul educației s-a schimbat în bine anul trecut. „Am îngropat în bani învățământul românesc, în 2006. Le recomand să meargă la oglindă, să se privească, să ia lecitină, să- și aducă aminte și apoi să dis

cutăm despre reforma învățământului”, a declarat, la Petroșani, ministrul educației. Referindu-se la moțiunea simplă pe tema educației anunțată de PSD, Hărdău a apreciat că punctele din document sunt „probleme inventate” de opoziție. „Nu știu cu ce să mai atace. Din 850 de profesori, doar 40 au ales manualul care este contestat. Deci, iată că profesorii au capacitatea să aleagă și să recomande ceea ce trebuie, chiar dacă o comisie de evaluare a făcut greșeli”, a adăugat ministrul educației. PSD va depune astăzi o moțiune la adresa ministrului educației.

Control la credite
Deva (M.S.) - Un număr de 44 de firme din județul Hunedoara au fost depistate de AJOFM că au Încălcat contractele încheiate cu instituția menționată în vederea creării de noi locuri de muncă prin credite cu dobândă avantajoasă acordate din fondul de șomaj. AJOFM Hunedoara a efectuat un control la agenții economici’ beneficiari de credite în perioada 2001-2004 și a constatat că firmele în cauză nu au respectat contractele-în ceea ce privește numărul de șomeri angajați

și menținerea locurilor de muncă nou create. „Am descoperit cazuri de credite date cu rea credință. Valoarea penalizărilor este de 2,4 milioane lei. Ne-am adresat instanței de judecată, iai acolo unde firmele sunt in procedură de faliment ne vom îndrepta împotriva administratorilor acestora”, a declarat directorul executiv al AJOFM, Vasile Iorgovan. în perioada 2001- 2004, AJOFM a acordat credite în valoare de 20,8 milioane lei pentru 256 de agenți economici.

de polițiștii hunedoreni acelor șoferi care au încălcat regulile de circulație pe drumurile publice. Au fost suspendate cinci permise de conducere, iar 22 de conducători auto au fost sancționați pentru depășirea vitezei legale.
(Foto: Traian Mânu)

COMENTARII PE HUNEDOARA 0IHJNE

Un nou scandal la teatrul de artă devean

Caricaturile primarilor
Petroșani (M.S.) - Un artist plastic din Valea Jiului a avut inedita idee de a reuni pe cei opt candidați la funcția de primar al municipiului Petroșani în cadrul unei expoziții de caricatură, al cărei vernisaj este programat mâine, cu trei zile înainte de data alegerilor locale. Artistul Robert Hummel și- a propus ca la deschiderea expoziției să-i aducă, în aceeași sală pe toți candidații, iar dacă acest fapt nu se va împlini, oamenii vor putea să-i vadă totuși pe aspiranții la primărie pe simezele unei cunoscute cafenele din Petroșani. „Am gândit acest lucru în ideea de a reuși să-i adunăm într-un singur loc. Chiar dacă nu vor veni la vernisaj, cetățenii din Petroșani îi vor putea cunoaște și altfel, din caricaturi. Fiecare caricatură va fi însoțită de câte o epigramă scrisă de poetul Mircea Andraș.

■ Părerile forumiștilor 
pe portalul „Cuvântului 
Liber" în privința noului 
scandal de la teatru.

Deva (S.B.) - Scandalul a avut loc pe marginea concursului pentru funcția de direc-

Articolul publicat de „Cuvântul Liber” a cules reacții ale vizitatorilor portalului cotidianului nostru.Intervențiile pot fi citite integral pe www.huon.ro.Așteptăm reacții și la articolul apărut în ziarul de astăzi!

o problemă a Alianței DA. Liberalii vor un director, Partidul Democrat vrea alt director. Și de aici coțofănelile acestea care nu se mai termină. Că de cultură, de amatori sau nu, nu mai are cine să se ocupe. Așa-i când politica e în toate. Dăm în
Mai mulți bani penti u afacerea ta
Flexi Credit pentru IMM

Flexi Credit pentru IMM
■ pentru companii eu cifra de afaceri anuala pânâ la 5 milioane Euro
■ fârS justificarea utilizării sumelor
■ f rioaua de rambursare până la 10 ani

Atmosferă de campanie în Petroșani (Foto: cu

Raiffeisen Direct pentru IMM

021 302 91 41 3
tv<M - vincrr 8:00 - 70:00: sâmbâto; 0:00 - tîrftO 

e-mail: cifect@rzb.ro www.raiHeisen.R3

XRaiffeisen 
BANK

Banca ta de încredere.

** *— Sătul până peste cap. Povestea asta cu teatrul pare să nu se mai termine odată. Parcă este soap-opera „Tânăr și neliniștit”. Clădirea aia a păpat la bani de la contribuabili. de ani de zile, și nici acum nu e gata. Directori au fost câtMloare și iarbă. D- lor edili când aveți de gând #să terminați odată masca- gf rada asta? Iar dvs. anga- #jați ai teatrului când veți ieși la rampă cu spec- taco-# le adevărate?” (Anonim# 09.03.2007 07:40)
jțjf *
ff ± *#Actorii au dat de belea. »#Am auzit că au refuzat săy* i lase pe jurnaliști să urmă-V. rească examenul. Mi se pare normal, dacă aveau ceva de ascuns!... Teatrul din Deva va fi condus de un măscărici. Va fi vai și amar de actori. Du-te bă la Constanța! (Anonim 12.03.2007 10:27) ** *—Mare (c)actor. Dacă s-a făcut de comedie și a dat-o cu Păcăl(ă)itul, de ce nu ar contribui dl în speță și la punerea 

reclamă pe butuci a teatrului? Că. tor al teatrului, care a avut ... „Este o chestiune Cântarea României!” (Lucidul după cum se vede, e tare țan-loc luni, la Primăria Munici- politică. Eu cred că totul este 12.03.2007. 02:07) țoș! (Anonim 12.03.2007, 10:07)piului Deva.

http://www.huon.ro
mailto:cifect@rzb.ro
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Candidat la titlul mondial

• Speranță. Antrenorul Jiului, Marin Tu- dorache, speră să rezolve situația atacantului Gabriel Apetrei, până sâmbătă, pentru a-l putea folosi în meciul cu CFR Cluj. „Apetrei e un jucător de care Jiul are mare nevoie, dar din păcate nu pot conta pe serviciile lui", a declarat Tudorache. (V.N.)
• Juniori. Titi Alexoi, antrenorul echipei Corvinul 2005 Hunedoara, a declarat că va fi nevoit ca partida de sâmbătă cu FC Tîrgoviște să o înceapă cu trei juniori. Acest lucru, după ce Pepenar a încasat la Baia Mare al patrulea avertisment, așa că etapa următoare va fi suspendat. (V.N.)

■ Deveanul Silviu Vulc 
s-a impus în gala Desert 
Combat și e challenger 
la titlul suprem.

ClPRIAN MARINUȚ 
ciprian.marinut@lnformmedia.ro

Deva - Silviu Vulc, de 27 de ani din Deva, este aproape de o performanță în premieră pentru județul Hunedoara în domeniul sporturilor full-con- tact. Fost pugilist și antrenor la clubul de box G&S Deva, Silviu s-a antrenat în ultimii trei ani cu Doru Ailincăi și Oliver Spaniol pentru lupte de tip MMA (Mix Martials Arts) și a dat lovitura, sâmbătă, 10 martie, la Gala “Desert Combat” din Israel, Silviu l-a învins prin KO pe Rodrigo

Silviu Vulc s-a impus în gala Desert Combat (Foto: T.M.)Mendes, un sportiv brazilian campion al Israelului, iar după acest succes este, conform site-ului www.fight.ro, în tratative pentru a lupta în următoarea gală „Desert Combat Challenge” pentru centura de campion mondial.

Negocierile se poartă cu impresarii luptătorului israe- lian Kfir Eitan, campion european de bjj din 2007 la categoria grea a centurilor violete, iar meciul s-ar putea disputa în cadrul categoriei de -93 kg.Doru Ailincăi, antrenorul

lui Silviu, și Oliver Spaniol, partenerul său de antrenamente, au povestit că victoria în fața sportivului brazilian a fost obținută prin ko tehnic. „Silviu a câștigat meciul în repriza a doua, în minutul opt și cinci secunde, prin KO tehnic. După o primă repriză echilibrată, plină de schimburi de pumni și picioare și luptă la sol, în repriza a doua Silviu i-a provocat adversarului, cu o lovitură puternică, o tăietura deasupra ochiului drept. Sportivul brazilian a primit acordul medicului de a continua lupta, dar nu a mai rezistat mult. Silviu a lansat o serie de pumni bine plasați care l-au făcut KO tehnic pe brazilian, iar Rodrigo a fost obligat să se recunoască învins”, afirma Doru Ailincăi.
Derby local de nota 10

Indisponibil până la varăDeva (V.N.) - Marin Mitran, impresarul fotbalistului Alin Nițu, de la Jiul, a declarat ieri că jucătorul are probleme de sănătate care l-ar putea ține departe de gazon „Are o ruptură musculară care s-a agravat, așa că pentru el actualul sezon este compromis. Nu va mai putea juca până la vară când e jarobabil să-și reia antrenamentele. Curând pi voi duce la o clinică de specialitate din Germania, iar ce s-a întâmplat cu Lițu este neglijență din partea medicilor”, a spus Mitran. Anterior, antrenorul principal al Jiului, Marin Tudorache, declarase că Lițu nu s-a mai prezentat la antrenamente și nu- i răspunde la telefoane. Lițu a venit de la Steaua la Jiul, în urma unui împrumut care îi expiră la finele returului. „Alin era un atacant de care aveam nevoie, iar dacă problema s-a agravat este și din cauza lui pentru că s-a neglijat”, a spus Tudorache.

■ Olimpic Simeria și Da- 
va Deva au făcut specta
col în derby-ul hune- 
dorean al ligii secunde.

Simeria (C.M.) ■ Cele două echipe hunedorene din liga secundă de futsal, Olimpic Simeria și Dava Deva, au fost influențate pozitiv de data de disputare a meciului direct, “inventând” un spectacol de nota 10, sâmbătă 10 martie. Cei de la Olimpic s-au auto- depășit și au făcut cel mai bun joc din acest campionat, iar Dava care nu mai pierduse în campionat din 12 noiembrie, în fața liderei, s-a dovedit un adversar care a contribuit din plin la specta

col. Scenariul partidei a fost mai mult decât palpitant, încântând la maximum publicul care a umplut la refuz sala în care s-a disputat meciul. Olimpic a început în forță și conducea cu 2-0 după primele 10 minute, însă Dava care s-a bazat pe tehnicitatea jucătorilor săi a speculat prompt greșelile copilărești ale defensivei simeriene și a egalat. Până la pauză, Olimpic a mai marcat de două ori, dar scorul putea fi mai mare, pentru că simerienii s-au jucat cu ocaziile în fața porții. Startul reprizei secunde a însemnat refacerea echilibrului, întrucât devenii au reușit să egaleze: 4-4. Echilibrul partidei s-a rupt după ce portarul ti-

Olimpic Simeria au fost la înălțime (Foto: cl)tular al gazdelor, Șendrilaru, s-a accidentat, în minuntul 27, și a fost înlocuit de Deak. Noul intrat în poarta Olimpicului a fost omul meciului, pentru că a “închis” poarta, având 5-6 intervenții imposibile, iar simerienii au prins curaj și au marcat opt goluri consecutive, scorul final fiind 12-4.

La final, publicul i-a ovaționat minute bune pe jucătorii Olimpicului, pentru scorul de pe tabelă și pentru calitatea spectacolului oferit. După acest succes, Olimpic a urcat pe locul doi în clasament și urmează să joace, etapa viitoare, în deplasare, în derby-ul seriei I, cu lidera, Arctica Craiova.

C

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

Leagă-ți viața de HUON

Iepurașul nu vine la tine cu "mâinile” goale. El îți aduce piște premii specalel Castigăjn 6 
aprilie:
* •>, v L.:.' 1 = sau sau z tâd JUJ.

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8.9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și participă la concurs ru copia după chitanță până in S aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem sărbătorile 
in familii țuvăntul liberi
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PK SCDRT• Rezultate NBA. Rezultate înregistrate în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA):Charlotte - Orlando T19-108, Memphis - New Jersey 102-113, Milwaukee - Toron- to 93-108, Phoenix - Houston 103-82, Golden State - Dallas 117-100.

Zidane l-a refuzat pe Materazzi
■ Cei doi sunt protago
niștii loviturii cu capul în 
piept, din finala Cupei 
Mondiale.

Rămâne
Craiova (MF) - Fundașul Mădălin Ciucâ și-a prelungit contractul cu gruparea Universitatea Craiova până la 31 decembrie 2011, precedenta înțelegere având ca dată scadentă ziua de 31 iunie 2010.

Prelungire
New York (MF) - Președintele și antrenorul echipei New York Knicks, Isiah Thomas, și-a prelungit contractul, a anunțat proprietarul francizei din liga profesionistă nord-americană de baschet.

Isiah Thomas (Foto: EPA)

Benfica a bătut

rrancesco Totti 
(Foto: EPA) 

Se întoarce 
Totti
Roma (MF) - Căpita
nul echipei AS Roma, 
Francesco Totti, care 
și-a întrerupt cariera 
în naționala Italiei 
după Cupa Mondială 
din 2006, va reveni 
în reprezentativa 
antrenată de Roberto 
Donadoni în luna 
septembrie, a 
anunțat Federația 
Italiană de Fotbal. 
„Francesco Totti va fi 
din nou la dispoziția 
echipei naționale în 
luna septembrie", se 
arată într-un comuni
cat, în care se pre
cizează că fotbalistul 
„a lăsat definitiv în 
urmă grava acci
dentare a cărei vic
timă a fost înainte de 
CM".

Lisabona (MF) - Echipa Benfica Lisabona a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), formația Uniao Leiria, în ultimul meci al etapei a XXI-a a campionatului Portugaliei, informează AFP.Golurile învingătorilor au fost marcate de Simao Sabrosa '16 și Petit '86.în clasament continuă să conducă FC Porto, cu 52 de puncte, fiind urmată de Benfica Lisabona, cu 48 de puncte, și Sporting Lisabona, cu 43 de puncte.

"TW - •-? uOîS^R^^ugiîist american Johnny Tapia a fost spitalizat la Albuquerque, din cauza unei supradoze de cocaină, starea sa fiind consideratăcritică de medici. Tapia, în vârstă de 40de ani, a fost adus în stare de
inconștiență la spital.
Fostul pugilist american, care a fost un 
copil al străzii ce nu și-a cunoscut 
părinții, aceștia fiind asasinați când el 
era foarte mic, a câștigat titlurile mon
diale la trei categorii diferite. muscă,

fFrtfrr KPA)

București (MF) - Francezul Zinedine Zidane și italianul Marco Materazzi, cei doi protagoniști ai loviturii cu capul în piept din finala Cupei Mondiale, ar fi putut juca în aceeași echipă, ieri, într-un meci de caritate, însă fostul căpitan al Franței nu a fost de acord cu solicitarea forului european.
Nu l-a uitatPotrivit antrenorului italian Marcello Lippi, selecționerul pentru o zi al unei M..................................................................
Zidane nu a dat un 
răspuns pozitiv

Marcello Lippi..................................................................» echipe de staruri europene care a jucat în compania formației Manchester United, pe Old Trafford, UEFA „i-a solicitat lui Zidane să participe

Francezul nu a putut trece peste regretabilul incident, din meciul său de retragere, cu fotbalistul 
italian (foto: epa)la acest meci, însă jucătorul nu a dat un răspuns pozitiv”.Lippi a făcut această declarație la Bruxelles, cu ocazia prezentării acestui meci pentru sărbătorirea a 50 de ani de la Tratatul de la Roma, actul fondator al Uniunii Europene.„Ar fi fost un lucru bun să-i vedem în aceeași echipă pe

Zidane și Materazzi. Un semn de pace, un simbol de dialog pentru Europa. însă acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Lippi, selecționer al Italiei, campioană mondială în 2006 și fost antrenor al lui Zidane la Juventus Torino.
Scopuri caritabileToate câștigurile obținute

în urma acestui eveniment vor fi donate Fundației Manchester United (Manchester United Foundation), o asociație caritabilă ce finanțează proiecte locale de utilitate colectivă.Meciul Manchester United ■ Europa XI a fost transmis în direct de TV Sport, aseară, de la ora 22.00.
^Incidente.•"34 de fani ai : *. echipelor/ Chelsea și To-i. ttenham Hotspur

,^tKau fost arestați ca urmare a g |'*unei altercații în k < eare au folosit cuțite, crose de 
‘Jgsâfeioeliei și bâte de •"^Jbaseball, după jmeciul dintre 
l_ j fdouă formații, 5 - scor 3-3, din sferturile Cupei Angliei. Fază * surprinsă în iimpul întâlnirii.

(Foto: EPA)

Chivu va fi foarte frumos
București (MF) - Fundașul francez Philippe Mexes a declarat că românul Cristian Chivu va fi cel mai frumos jucător din defensiva echipei AS Roma, după ce s-a operat la nas. „Chivu? Dacă și-a refăcut nasul, acum va fi cel mai frumos din apărare”, a spus Mexes despre Cristian Chivu. Cristian Chivu a fost operat în 7 martie, el suferind

o fractură de piramidă nazală, după ce a fost lovit cu cotul în figură de atacantul brazilian al formației Olympique Lyon, Fred, în timpul partidei ce a avut loc săptămâna trecută, în manșa secundă a optimilor Ligii Campionilor. Incidentul s-a produs în minutul 80 al întâlnirii, la scorul de 2-0 pentru AS Roma, lovitura provocându-i românului

o hemoragie nazală. Chivu a primit îngrijiri timp de aproximativ'trei minute pe margine, iar apoi a revenit în teren. Mexes a mai spus că AS Roma trebuie să lupte pentru a-și asigura locul doi în campionatul Italiei și pentru a fi pregătiți la maxim în vederea partidei cu Manchester United din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Operația la nas îl va face și mai 
seducător pe român (Foto: epa)

notătoarea olandeză spune 
adio sportului de mare perfor
manță (Foto: EPA)

De Bruijin se retrage
București (MF) - înotătoa- rea olandeză Inge de Bruijn, în vârstă de 33 de ani, și-a anunțat retragerea din activitatea competițională, informează Gazzetta dello Sport.„Am ajuns la un nivel maxim și nu văd alte provocări. Am 33 de ani, o vârstă care în înot este echivalentă cu cea a unei bunici. Am tot amânat

retragerea, pentru că este o decizie grea. înotul a fost viața mea”, a spus De Bruijn.De Bruijn a câștigat opt medalii olimpice (patru de aur - două la 50 metri liber, una la 100 metri liber și una la 100 metri fluture) și cinci titluri mondiale și nu a mai participat la mari competiții din 2004.

După Jocurile Olimpice de la Atena, De Bruijn a avut apariții la televiziunea olandeză, inclusiv la varianta din Olanda a emisiunii „Dansez pentru tine”.De Bruijn este încă deținătoarea recordurilor mondiale în probele de 50 metri liber și 10Q metri fluture, ambele stabilii, la JO de la Sydney, din 2000.
Mutu, „țigănuș priceput"

București (MF) - Site-ul 
fiorentina.it a declanșat o 
campanie de susținere a ata
cantului Adrian Mutu în rân
dul suporterilor, după ce pre
ședintele clubului US Paler- 
mo, Maurizio Zamparini, l-a 
numit pe internaționalul ro
mân „un țigănuș priceput".

A AActa l_a îM*

Iul marcat împotriva forma
ției sale, afirmând despre ju
cător că este un „țigănuș pri
ceput care a făcut o șme
cherie”, subliniind faptul că 
toți românii Jac șmecherii”. 
„Noi am fost pui, ei șacali”, 
a spus Zamparini. la o zi după 
meciul Palermo - Florentina, 
scnr 1-1. din etana a XX VIU-a

fiorentina.it
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SAS-GREȘ
GiRESlE-FAIANTÂ IMPORT PARCHET LAMINAT 7 mm

15,9 RON/MP (trafic intens)
UȘI METALICE 16,5 RON/MP
449 RON (84771) ’L DF-tAv
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Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al. Streiu Iui, ușă metalică centrală 
termică, gresie, faianță balcon închis, preț 
67.000 lei, negociabil. Tel. 0788/176630. 
(13/13.03)

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

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

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

• decomandate, Bdul Decebal. etaj intermediar,
55 mp, vedere la bulevard, contorizări complete, 
preț 41.000 euro. Tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, 55 mp, etaj 3, zonă 
centrală preț 42.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandate, centrală termică termopane. 
parchet gresie, faianță etaj 3, zona Dacia preț 
81.000 iei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• Mnenâii, dec, centrală termică gresie, faianță 
lavabil, parchet, balcon închis, mobilă nouă preț 
32.000 euro. tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. I. Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, circuit, centrală termică izolat, preț 
130.000 RON. neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
■ Dada parter, Daie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță termopane,
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• MmeruU, et 4, dec, balcon, CT parchet gresie, 
faianță preț 106.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• dec, parchet faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp. zona I. Corvin, preț 1.150 mld, neg, tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat, ușă schimbată balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3)
• arcuit gresie, faianță parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zonă Dacia, preț 970 mii, neg, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
60 mp, zona Lic. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 42.000 euro, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zonă bună 
ideale pt spațiu comercial sau dejocuit 50 mp 
fiecare, cu centrală termică bucătgne modificată 
parchetocupabile#480'Oret4SfiQOeurc sg, 
tel. 0730/474275,0740/535095 (A4)

• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara, 
cămară fără modificări, ocupabil imediat, preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Eminescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, debara, cămară modificări, preț 
130.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• str. Bălcescu, foarte avantajos, 56 mp, deco
mandate, etaj bun, modificări, bucătărie mare, 
balcon, parchet gresie, faianță preț 146.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj inter
mediar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314. 
(A9)

, «taomaMptț-multiple îmbunătățiri (gresie, 
Harfe geamuri termopan), etaj 3, zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314. (A9)

• semidecomandate, camere cu parchet, 
contorizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona 
Mărăști, preț 129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. 
(A9)
• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică termopan, baia (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate, contorizări integrale, balcon 
deschis, etaj 1, Bdul Decebal, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate, etaj 3, amenajat (marmură 
faianță), balcon, contorizări integrale, etaj 3, 
zona Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. 
(A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine într.etinut, 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, 
0788/040.490.0788/158483. (A10'

Cumpăr ap.2 camere (04)

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

POȘTA:

Numele
Prenumele
Adresa: Str.

Telefon

Nr.___ Bl..
Localitatea

Sc.__ Ap.

da □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

IPe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

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

k 1 lună-10,llei l»21uni=20,21ei• 31uni=30,31ei »61uni= 60,6 lei » 12 luni= 121,2 lei
I DISnUBUJIE 

PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 21uni= 17,8 lei• 31uni=25,91ei• 61uni=48,91ei• 12 luni=89,9 lei
1254/211275, int. 8811 
■d peatra a profita de această OFERTA!

JUBH&L
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Vând ap. 3 camere (05)
• decomandate, bucătărie și baie, parter, în 
centrul comunei Rapoltu Mare, lângă Primărie. 
Tel. 264003. (D
• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță 
80 mp, etaj 2, Kogâlniceanu, preț 148.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Gojdu. etaj 2,70 mp, balcon, parcnet. 
contorizări complete, gresie, faianță interfon, 
preț 143.000 lei. Tei. 0726/710903. (Al)
• circuit, contorizări, etaj 2, zona Gojdu, preț 
155.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică, ter- 
mopane, gresie, faianță 2 băi, 2 balcoane, preț 
60.000 euro, neg., tel. 0)40/013971. (A2)

• dec, hol central, gresie, faianță CT, apome- 
tre, tremopane. ușă metalică amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024, (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld.. neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1,2 
băl, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• în blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
zona Kogălniceanu., preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)

• decomandate, baia (gresie, faianță), termo
pane, camere cu parchet, centrală termică bal
con, etaj intermediar, garaj sub bloc, zona pieței 
centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 212141. (A9) 
■ decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,2teraseînchise,zona  B, preț negociabil,tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:

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

Dacă oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV 
până în data de 5 aprilie la următoarea adresă de e-mail: 
adrian.salagean@informmedia.ro , telefon: 0720/400.453.

LIBER

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

Vând ap. 4 camere (07)

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

CONVOCARE

Consiliul de administrație al societății SC Eurotbris S4 
convoacă Adunarea Generala Extraordinară a acționarilor, 
sâmbătă 14 aprilie 2007, ora 17, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza fuzionării societăților Eurolibris SA, Bibliojor 
Internațional Improed SRL, PAM Distribuție SRL și întocmirea 
proiectului de fuziune.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunare personal 
sau prin alți acționari pe bază de procură specială.

în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor. 
statutare, Adunarea generală se va întruni la aceeași oră și îf* 
același loc, în data de 21 aprilie 2007 ri“

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul 
societății sau la tel. 211597. orele8-15.

• Deva, Emlneecu, bl. CI, etaj 2, decomandate, 
bloc cărămidă balcon închis, gresie, faianță, 
parchet, beci, centrală termică, orientare sud, 
vedere 3 laturi. Tel. 225376,0727/152818. (T)
• decomandate, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță, zona Uzo 
Balcan, preț 160,000 lei, negociabil. Tel, 
0742/019418. (Al)
• semidec, parchet, apometre, et 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060.(A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona spital, ultracentral, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet. 2 băi amenajate, 2 balcoane, fără 
modificări, preț 80.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• tn Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. (A7)
• l-dul I, Maniu, în L-uri, s-120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pa Carpațl, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• decomandate, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

Cumpăr casă (14)

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

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

Vând case la țară (17)
• urgent, casă nouă grădină in Sântămăria 
Orlea, nr. 162. Tel. 0742/044662. (T)
• la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp teren, 
canalizare, apă gaz, curent, preț 75.000 euro. Tel. 
0722/564004. .Al)
• casă In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, 
living, terasă, construcție relativ nouă centrală 
termică curte, st 400 mp, preț90.000 euro, nego- 
Ciabil.Tel. 0745/511776. (A9)

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

Vând garsoniere (19)

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

Angajează: Vând ap. 5,6 camere (09)

- mecanici
- electricieni

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

• urgent, decomandate, etaj 1, zona Dorobanți,
Mașter, preț 80.000 lei, negociabil. Tel. 
0745/253413. (T)

- femeie de serviciu Vând case, vile (13)

• cameră de cămin, 21 mp, frumos 
amenajată Deva Micro 15.Tel.O749/827130. 
O/1KB)

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

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR CA ROSETTI Nr. 2 ( CEANGAlj Tel 227.929

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE
Îmbrăcăminte second-hand

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

rcs-w.

S.R.L. Deva
D/V 7 - intrarea dinspre Arad 

Comercializează toată gama de 
materiale pentru construcții

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

(82628)

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 ___________________ J_________________
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Consiliul de administrație al societății SC Eurolibris £4 convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, sâmbătă, 14 aprilie 2007, la 
sediul societății din Piața Unirii nr. 10, Deva, ora 16, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea raportului administratorului societății privind 
activitatea pe anul 2006.

2. Analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la veri
ficarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 
31 decembrie 2006.

3. Analiza și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe 
anul 2006.

4. Analiza și aprobarea propunerilor administratorului privind repar
tizarea profitului realizat în anul2006.

5. Analiza și aprobarea activității administratorului și a comisiei de 
cenzori și descărcarea de gestiune pentru anul 2006.

Acționarii persoane fizice pot participa la adunare personal sau prin 
alți acționari pe bază de procură specială.

în caz de neasigurare a prezenței, conform prevederilor statutare, 
Adunarea generală se va întruni la aceeași oră și in același loc în data de 
21 aprilie 2007,

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, la sediul societății sau la 
tel. 211597. orele 8-15,

<835901

• In Dacia, 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, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• decomandate, zona Zamfirescu, Mărăști,
Dorobanți, Deva, ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)

• cai, In Simeria 95.000 euro. toate utilitățile, 
teren aferent 1026 mp; corp 1 - 4 camere; corp 2
• 2 camere, garaj- Tel. 0788/507819. CD
• Deva, zona Aurel Vlaicu, 3 camere mari, hol 
mare pătrat baie, bucătărie, boxă garaj, apă 
gaz, canalizare, curte betonată preț82.000 euro. 
Tel. 0726/710903. (Al)
• P+l, sc 250 mp, 7 camere, bucătărie, 2 băi, 
garaj, teren 1300 mp, preț 560.000 lei, negociabil. 
Tel. 0740/210780. (Al)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=8CC mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830, (A7)
• urgent, casă în Deva. 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
Clabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgent, casă în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală, garaj, piscină preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (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. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• semidec, balcon închis, termopan, convector, 
parchet, gresie, faianță 32 mp Deva preț 67.000 
lei, negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• semidec., etaj 3, ocupabilă imediat, zona 
Eminescu, preț 68.000 lei, negociabil. Tel. 
0740/210780. (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet, faianță, 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona G, Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătăria baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dada et 4, semidec, s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec, et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis.etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent semidec, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, parchet, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită ocupabilă imediat, preț 23.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă convector, 
parchet, gresie, faianță, etaj intermediar, zonă 
liniștită, ocupabilă imediat, preț 46.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Miorița, etaj intermediar, 30 mp, balcon 
mare, apometre, gaz contorizat, parchet, fără 
modificări, preț 76.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• 2500 mp teren, în Archia, apă, curent, 
proiect de casă cu aprobare construcție, nu 
sunt agent imobiliar, preț 25 euro mp, nego
ciabil. Tel. 0752/918901. (4/9.03)

• intravilan In comuna Băița, satul Săliste, lângă 
șosea, pentru loc de casă Tel. 0742/437349. (T)
• intravilan In Hondol, comuna Certeju de Sus, 
5234 mp, zonă pitorească; nu sunt agenție. Tel. 
0724/636671.(T)
• teren la DN 7, intrare Simeria, 7200 mp, fs 25 
m, utilități, preț 17 euro mp, negociabil. Tel. 
0722/564004. (T)
• intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelă, fs 22 m, facilitați, 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan 2 parcele a 3000 mp cu fs 20 m, 30 
m, zona Almașu Sec, preț 3 euro mp. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• Intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp?
euro, tel. 0740/013971. (A2) (
• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 
euro/mp‘, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (/
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungir 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/2900: 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă livat 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungir 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/2900: 
232060. (A3)
• teren Intravlan, st=1550 mp, fs 20 m, zo 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. (I
• teren i, st=6251 mp, fs 20 m, ideal
casă facilități: apă curent, gaz, acces din dru 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3
• hi Deva, zona Eminescu, parcelat, de la! 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunș 
ulară poziție bună ideal pt Investi) 
construcție casă acte la zi, preț de IM 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil,t- 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită idi 
pentru investiție, parcelare, construcție ca 
sau casă de vacanță cu deschidere direct 
stradă acte la zi, preț 4,5 euro/mp, I 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• In Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp, 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces i 
2 părți, drum de servitute, teren plan, fori 
dreptunghiulară poziție bună ideal 
investiție, construcție casă vedere panorami 
acte la zi, preț 35 euro/mp, negociabil, I 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• Intravilan In Deva zona Vulcan, 800 n 
utilități in zonă preț 60 euro mp. Tel. 2121 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț d< 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Sântuhakn spre Macon, pe ambele pă 
Diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. (A!

SPORT CLUB MUNICIPAL DEVA
Organizează concurs pentru ocuparea postului de

Economii! I normi (1/1)
în data de 28.03.2007.

Condițiile de participare, tematica fi bibliografia se găsesc la secre
tariatul S.C.M. Deva, str. Mărăfti nr. 30 (Sala Sporturilor).

Dosarele candidaților se vor depune până in data de 26.03.2007, ora 
12,00, la aceea# adresă.

AWoțH suplimentare la telefonul: 0254/218469.
MB

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE 

LOW-COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

Se convoacă Adunarea Generală a ATCOM S.C. Deva 
in data de 30.03.2007, ora 10.00, la sediul din str. Aurel 
Vlaicu, nr. 1, Deva, cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul administratorilor
2. Raportul amorului
3. Situația fmmjpră pe anul 2006

5. Apnbang de fdeeări și înscrieri de noi membri
6. Diverse.
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PRIMĂRIA DEVA 
ANUNȚĂ: 

_____________________ »_______________

Decese (75) Comemorări (76)

Având in vedere posibilitatea producerii incendiilor 
de pădure in fondul forestier și vegetația din afara 
fondului forestier, SE INTERZICE folosirea focului la 
curățirea pășunilor și a terenurilor agricole.

/ Nerespectarea acestor măsuri se sancționează 
conform legii 265/2006 cu amendă între 
3000 - 6000 lei.
Primar,
Mircia Muntean !84713)

Cu adâncă durere în suflet soția Maria și fiica Marioara anunță trecerea în neființă a celui care a fost soț și tată
ȘENDRESCU GHEORGHEîn etate de 86 de ani, din Deva. înmormântarea va avea loc joi 15 martie, ora 13, la Cimitirul ortodox Eminescu. Corpul neînsuflețit este depus la Capela din str. M. Eminescu.

Vei rămâne mereu în inimile noastre.

Familia reamintește cu aceeași durere în suflet că se împlinesc 10 ani de la încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, tată și bunic
IOAN STOIAN

Nu te vom uita niciodată.

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Intemet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

referent publicitate
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:

fi*

(2/13.03)

Fiica Elena, ginerele Nicolae și nepotul Adi Dănilă a- nunță cu durere nemărginită în suflete dispariția dintre noi a celui ce a fost un deosebit tată, socru și bunic
ȘENDRESCU GHEORGHE

Inimile noastre te vor plânge mereu.
i

Nepoții Daniela și Ovidiu și strănepotul Daniel regretă din tot sufletul încetarea din viață a celui care a fost
ȘENDRESCU GHEORGHE

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

• vând Dada 1300, elemente 1310, af 1984, fără 
asigurare și taxă drum. RT 04.2007, stare de 
funcționare, preț 1.000 lei, negociabil. Tel, 
0741/120713.(T)

(13/12.03)
• vând pord 60 -100 kg. scrofițe apte de montă, 
rasă de carne, crescuți ecologic. Tel. 210900. 
0744/611145. (T)
• vând stupi, preț negociabil, Bretea Mureșană, 
nr. 267. Relații la tel. 0743/327014, 0742/312089. 
(5/12.03)
• vând vacă de rasă Bălțata românească vârsta 
9 ani, foarte productivă peste 25 litri lapte/zi. 
Tel. 0744/605251. (T)

• vând Dada papuc 2 locuri, cu obloane, 
producție 2000,1,6 i, 28000 km, unic propri
etar, stare impecabilă preț 3800 euro. Tel. 
264270. (2/12.03)

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

Altele (61)

• cumpăr muH de cusut Singer, Kaiser, 
Naumann; ofer 25 - 50.000 euro. Tel. 
0730/965835.(18/12.03)

• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

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

din Deva.
Te vom păstra mereu în amintirea noastră.

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

• vând OHdt Club. în stare de ă.ncționare, preț
500 lei. Tel. 0724/035360. ")

Familia Băilă Emil și Silvia sunt alături de familia îndoliată a celui plecat dintre noi
ȘENDRESCU GHEORGHE,un om deosebit.

Condoleanțe familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Auto străine (37)
• vând Lada 2105. af 1982 stare pună motor , 
nou. Tel. 616481, după ora li T
• vând Renatdt Laguna. a‘ 2XL rotx 13 DCI, 6 
trepte de viteze. 8 airoag. computer oord. ABS, 
esp, radio-CD, geamuri electrice. 106-000 km. 
7850 euro, negociabil TeL 0744,'-25696 T)
• vând Tratant 601S cu-WExeseoe schimb. 
Tel. 0254/231129.214319. T

• vând cazan pentru făcut țuică, preț conve
nabil, negociabil. Tel. 0254/218172, zilnic, după 
ora 18.(T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Butaș Vl&duț. Se declară nul. (9/13.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Păduraru Dumitru. Se declară nul. (8/13.03)

Matrimoniale (69)

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

' <• travflan In Deva, 750 mp, zona Zăvor?-
JSadoveanu),preț42n00euro.Tel.0745/511776.(A9)
• intravilan Deva, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776. (A9)

■ • Brad-Deva, 1800 mp. intravilan, accesla sosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha. zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• urgent! Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7. 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)
• parcele terenîntre 550 - 800 mp,zona de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/

r"~ 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, 05 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, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

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

ANUN
Administrația Națională a îmbunătățirilor Funciare RA Sucursala Mureș Oft 

Mijlociu - Unitatea de Administrare Hunedoara, cu sediul tn Deva, Str. Depozitelor, nr. 
6, organizează concurs în data de 29.03.2007, ora 10, pentru ocuparea a:

■ 3 posturi de inginer sau subinginer
- specialitatea îmbunătățiri funciare, 

începerea activității fiind din data de 01.04.2007.

Condiții specifice postului:
- vechime minimă în specialitate 3 ani
- permis de conducere categoria B
- cunoștințe de operare pe calculator
- disponibilitate pentru desfășurarea activității zilnice permanent în teren pe raza 
județului Hunedoara

-1 post de analist programator

- studii superioare de specialitate
- vechime minimă în specialitate 3 ani
- experiența într-un post similar constituie avantaj
- domiciliul stabil în Deva
Dosarele pentru participare se depun până la data de 27.03.2007, ora 16, la sediul 
unității.
Relații suplimentare la tel. 0254/223421.

(84642)

EUROPROD SERVICES - Deva

• Deva, P+l, 150 mp plus teren, 2 garaje, 
centrală termică, canalizare, apă, gaz, curent, 
82.000 euro. Tel. 215212. (Al)
• Deva, 32 mp, parter, cu intrare din stradă, 
amenajat ocupabil imediat preț 28.000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală ae ședință, poauri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial. st=9C 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024.232060. (A3)
• hală, ki Deva, zonă industrială, 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• regent, hală, în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/511776. (A9)
• Imobil, In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă, preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• construcție 8/20 m, pentru recuperare mate
riale de construcție (piatră fasonată cărămidă 
țiglă grinzi etc). Tel. 210900,0744/611145. (T)
• 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)

• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
Deva, str, Carpați, lângă policlinică. Tel. 
0722/347512. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră mobilată in 
Deva, aragaz, frigider, tv color, contorizări, preț 
100 euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• primesc o fată în gazdă Deva zonă ultracen
trală, la bloc, acces la utilități. Tel. 0254/219662, 
zilnic. (T)

• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată în Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942066.(10/1.03)

• urgent, garsonieră mobilată în Deva, reparti
toare, preț 100 euro/lună Tel. 0721/055313. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră, Deva, 
mobilată complet, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
■ ofer pt închiriat apartament 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, repartitoare, zona Gojdu preț 300 
euro, tel. 0742/290024,232060.  (A3)
• garsonieră dec, mobilată, aragaz, frigider, i 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 10001ei/lună + garanție, tel. 206003. 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp. 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apj camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=10C mp, H=33 m, apă 
gaz, curent, canalizare, pretabil producție, depozit, 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu : 
firmă preț 250 euro/lună neg, teL 0745/163445. (A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003.230324. (A7)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
amenajat, 434 mp, zonă centrala. Deva, preț 15 
euro mp, se poate compartimenta. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centrală termică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări integrale, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva, peț 200 
euro/lună Tel. 0740/317314. (A9)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

■ vând aparat suosi220 wsrcuar 220 Vtaiat 
lemne, masmă ias mere s srecâ ăra.e'ă TeL 
217756.0722.736952.
• vând cafea oe tise r crare. 2 zacrț-re ae tafta 
noi, 15(V7O cm crs reg-rani. "e. 25il£L Ti
• vând vgort s Tera tractir L 445, 
Hațeg. Tel. 0724,321x3 ,T

Piese, accesorii (42)

• feri nâ T» conoetă cutie viteze TV și 
camion Gaz "Jssc cu •rotor oe saviem. Tel. 
616705. ,T

Mobilier și interioare (47)
• feri* MMacâ mare, bibliotecă mică, 4 
fotoki. 2 măsuțe, aragaz, birou mare, covor 3/4, 
mobilă Pucâtârie. preț convenabil. Tel. 
07ZV851439. T)

• M dandfer sculptat deosebit, cu 
□gfinzi de cristal, set canapele piele Italia. 
TeL 0720/948386. (V13.03)

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

• vând masă sufragerie, extensibilă (12 
persoane) și 8 scaune cu tapițerie originală 
fabricație Lengyel Oradea 1930. Relații la 
tel. 0723/065997. (7/13.03)

Calculatoare si accesorii 
(51)

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

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

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

Solicitări servicii (71)

• caut femeie curată sănătoasă 45 ■ 55 de ani, 
fără obligații, pentru îngrijirea unui copil de 9 
luni. în Deva permanent. Ofer cameră separată, 
masă remunerație negociabilă Tel. 0723/333498, 
0723/980535.0254/221035. (9/26.02)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugalia Anglia și Franța la destinație, 
cu mașini comode, dimatizate, moderne. 
Tel.0740/218237,0726/500804,0765/455835. 
(17/12.03)

• efectuez lucrări în domeniul instalațiilor 
sanitare, de încălzire etc.. sigilez apometre. Tel. 
218084,0722/586808,0724/643045. (T)
• mamă a 2 copii, mă ofer să fac menaj sau alte 
munci gospodărești, numai la familii serioase; 
ofer și pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

Auto românești (36) Materiale de construcții (53)

• vând Dacia 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. (T)

CONVOCARE

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

• angajez bărbat pentru activități deratizare, de 
preferință cu experiență și carnet cat. B, vârsta 
minimă 50 de ani; program lejer, salariu atractiv. 
Tel. 0740/222479. (10/12.03)
• angajez contabil cu experiență salariu 
atractiv. CV-urile la CP 83, OP 1, Deva. (10/13.03)
• Carftas CIMAS angajează asistent medical la 
domiciliu, pe perioadă nedeterminată. CV la 
sediul din str. Bartok Bela, nr. 12, Deva. Relații la 
tei. 0742/403924. (9/12.03)
• dispecer, Brad, 4 posturi, data I i mită 31.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• dru|blst, Lupeni, 2 posturi, data limită 30.03., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• Firmă distribuție angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Deva și Hunedoara. Tel. 
021/3183733, fax 021/3125984; e-mail: 
info@distrifarm.ro. (84345)
• Grădinița Tweety Deva angajează îngrijitor 
pentru supraveghere copii și educatoare cu cali
ficare și vorbitoare de limbă germană. Relații la 
adresa din Deva, Al. Panseluțelor, nr. 8, până la 
ora 18, tel. 0722/462422. (5/13.03)
• Lanț național de magazine angajează 
persoană tânără cu minime cunoștințe de limba 
engleză și operare PC. Program și salariu 
atractiv. Tel. 0724/887604. (12/12.03)
• societate comercială angajează inginer 
serviciu tehnic, condiții avantajoase. Tel. 0724/ 
059635.(6/13.03)
• societate comercială angajează muncitori 
necalificați în construcții. Relații la tel. 
0722/319442. (10/13.03)
• Societate comercială de pază angajează 
agent pentru pază. Tel. 0724/680636, 0723/ 
525399.(16/12.03)
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Electrocasnice (56)

doara, convoacă:
cu sediul în Deva, str. Emanoil Gojdu, nr. 79, jud Hune-

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
în data de 16.04.2007, ora 11, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al administratorului unic pe anul 2006;

2. Raportul comisiei de cenzori pe anul 2006;
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2006;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007;
5, Alegerea unut nou administrator unic al societății;
&. Alegerea cenzonicx supteanț ai societății;

• vând centrală termică din fontă „Ferroli” de 30 
kw. fabricație 2006, combină frigorifică Siemens, I 
3 uși. 2 bucăți geamuri lemn în 3 canate cu 
jaluzele, llia, 282824.
• vând urgent aragaz, combină frigorifică 
mașină automată calculator, combină 
muzicală mașină de cusut electrică Singer, | 
mașină ae cusut Monica, chitară tocuri duble cu i 
geamuri: 218084.0722/586808,0724/643045. (T) I
• vând urgent și avantajos vitrină cofetărie, 
malaxor plus mixer patiserie. Tel. 230954. CD

T.IXerse Plante și animale, agroali- 
mentare (57)Dacă a prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea gene^aiă 

jr Jrwâ se «a rstrin la a doua convocare în data de 17.04.2007. ore12 X. in acees

• «fefe M se x c cacrre s j- asr. TeL 515705 
PLtEPrjX ~

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE: 
Al - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting 
A3 - Imobfranc 
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason 
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul 
Multicom
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S-au cocoțat pe o macara
•Alunecări de teren. Traficul feroviar pe principala rută din vestul Canadei a fost afectat luni de alunecări de teren, căderi de pietre și inundații, iar deraierea unui tren cu 32 de vagoane a împiedicat operațiunile de reluare a circulației în estul țării, a anunțat Compania Națională de Căi Ferate.

Jolie la Darfur (Foto epa)

„Turism pentru celebrități"
Los Angeles (MF) - Angelina Jolie a negat criticile recente apărute în presă potrivit cărora și-ar face publicitate prin intermediul campaniilor umanitare, în cadrul unui interviu acordat revistei Newsweek în care a vorbit și despre faptul că, la început, serviciile sale umanitare nu au fost dorite. Jolie a fost acuzată de presă că ar face „turism pentru celebrități”. Proaspăt întoarsă din Darfur, Sudan, Jolie a declarat că, în urmă cu șapte ani, când și-a dat seama că vrea să colaboreze cu ONU, a trebuit să-i convingă pe reprezentații organizației să treacă peste imaginea ei de celebritate rebelă.

■ Patru activiști ai orga
nizației Greenpeace au 
protestat în apropierea 
Parlamentului britanic.

Londra (MF) - Patru membri ai organizației ecologice Greenpeace au escaladat o macara situată în apropierea Parlamentului britanic pentru a protesta față de planul Guvernului de la Londra de modernizare a sistemului de rachete Trident, capabile să transporte arme nucleare. Activiștii Greenpeace au montat o pancartă care sugerează că premierul Tony Blair „iubește armele de distrugere în masă” .Un purtător de cuvânt al organizației ecologice a declarat că poliția a încercat să îi oprească pe cei patru protestatari - doi bărbați și două femei - încă de la urcarea pe macara. Cei patru au reușit să urce și să le ceară mem

Activiști pe macara (Foto: epa)brilor Parlamentului să respingă planul guvernamental cu ocazia dezbaterilor programate astăzi în Camera Comunelor. „Cei patru vor ocupa macaraua până la desfășurarea votului”, a spus purtătorul de cuvânt al Greenpeace.Macaraua, care are aproximativ 65 de metri, este fixată pe o barjă care plutește pe râul Tamisa în apropiere de West- minster, sediul Parlamentului britanic.
Diamante furate dintr-o bancă

Recompensați
New York (MF) - R.E.M., Van Halen și Patti Smith au fost incluse în Rock and Roii Hali of Fame care, pentru prima dată, a recompensat și mari artiști ai stilului hip-hop, precum Grandmaster Flash și Furious Five.

Arestați în 
Israel

Ierusalim (MF) - Poliția israeliană a arestat două dintre gărzile de corp ale actorului american Leonardo DiCaprio, după ce acestea au avut o altercație cu niște fotoreporteri în timp ce starul și iubita sa israeliană Bar Refaeli vizitau partea veche a orașului Ierusalim. Purtătorul de cuvânt al poliției israeliene Micky Rosenfeld a declarat că fotografii le așteptau pe cele două celebrități în exteriorul tunelurilor Zidului Plângerii.

Stallone (Foto: EPA)

Cu hor
moni în 
bagaj

Sofia (MF) - Diamante în valoare de 28 de milioane de dolari au fost furate dintr-o bancă din Antwerp, Belgia, de

Portretul robot (Foto epa)

către un bărbat care a fost un client de încredere timp de un an, folosind un pașaport argentinian furat. Procurorii spun că suspectul a intrat săptămâna trecută în camera în care se aflau cutiile pentru depozitare a valorilor a unei filiere a băncii ABM Amro. El a fugit cu diamantele care cântăreau 120.000 de carate, potrivit poliției.Poliția crede că jaful a fost plănuit cu atenție. O răsplată de două milioane de dolari a fost oferită pentru orice indiciu dat poliției în legătură cu locul unde s-ar putea afla infractorul. Poliția a emis și un portret robot.

Aureliana este născută în zodia Rac, îi plac muzica, muntele și călătoriile.
(Foto; T.ManiFata zilei o găsiți și pe 

www.huon.ro

Sydney (MF) - Actorul 
american Sytvester 
Stallone a fost pus 
sub acuzație de un 
tribunal australian 
pentru introducerea 
în țară de substanțe 
interzise, după ce 
poliția a descoperit o 
cantitate de hormoni 
de creștere în baga
jele sale, la sosirea pe 
aeroportul din Syd
ney. Actorul nu a fost 
prezent la audiere și 
riscă o amendă de 
până la 22.000 de 
dolari australieni 
(17.200 de dolari 
amencani).

Cinci maimuțe Hulman dorm la soa- j re. la grădina zoologică din Hanovra, | Germania. (Foto: epa) j

Rolling
■ Celebra trupă va con
certa în 14 iulie, la invi
tația unei companii de 
telefonie mobilă.

București (MF) - Rolling Stones vor concerta în România, muzicienii răspunzând invitației unei companii de telefonie mobilă, iar o agenție de publicitate lucrează deja la campania de promovare a evenimentului programat pentru 14 iulie. Surse din piața de publicitate din România au declarat că Vodafone Româniaa transmis deja brief-ulagenției de publicitate cu care lucrează, McCann Erickson, creativii urmând să realizezeîn două săptămâni materialele promoționale și spoturile pen-

Sute de mii de pești morți
Bangkok (MF) - Sute de mii de pești de crescătorie au fost găsiți morți într-unul dintre principalele fluvii din Thailanda, a anunțat marți Departamentul pentru Pescuit. Mai multe cartiere din provinciile Ang Thong și Ayutthaya, aflate pe malul fluviului Chao Phraya, au fost declarate zone sinistrate. Potrivit directorului general al Departamentului pentru Pescuit, moartea a circa un milion de pești a fost provocată de o lipsă bruscă de oxigen. Autoritățile anchetează două posibile cauze: naugfragiul, la începutul lunii, al unei nave care transporta zahăr, sau poluarea gravă provocată de mai multe uzine din regiune.

Lucky și Fio (Foto: FAN)

Stones, la București„înaltă de circa trei etaje”. Astfel, până în prezent, una dintre variantele pe care le iau în considerare organizatorii este Piața Constituției din Capitală. Nimeni nu a confirmat până în prezent oficial evenimentul, însă Adrian Boțan, Creative Director CEE McCann Erick- son, a declarat pentru Medi- afax că peste două săptămâni va putea oferi mai--fnulte detalii, până atunci informațiile rămânând confidențiale. Potrivit surselor, tot două săptămâni au la dispoziție și cei din agenția de publicitate
Trupa Rolling Stones va cânta și în România (Foto: epa) pentru a pregăti campania detru popularizarea concertului. Potrivit surselor citate, dupăstabilirea datei, singura problemă cu care Vodafone se con-

franță este locul de desfășurare al concertului, având în vederecă scena pe care va apărea trupa are dimensiuni uriașe, fiind
promovare. De la înființarea sa în 1962 și până în prezent, trupa a înregistrat un imens suc-ces în rândul mai multor generații de fani.

Adulmecă DVD-uri piratateSepang (MF) - Malaysia a început să utilizeze câini în lupta contra pirateriei de muzică și filme, devenind prima țară din lume care utilizează animale pentru a detecta DVD-urile și CD-urile cu înregistrări ilegale ascunse în pachetele transportate cu avionul sau pe mare. Două femele Labrador, Fio și Lucky, și-au demonstrat tehnica de a depista DVD-

urile piratate în cutiile aflate în cala unui avion.Câinii pot detecta substanțele chimice utilizate la discurile optice, a indicat un oficial. Lucky și Fio nu pot face distincția între CD-uri și DVD-uri, între discuri înregistrate și copiate și nici între discuri piratate și legale. Totuși, aceștia pot detecta discurile aflate în pachete neînregistrate.
Fallas Se fac ultimele retușuri la carele alegorice care vor participa la festivalul Fallas, de la Valencia. în noaptea de 19 martie, conform tradiției, carelor li se va da foc.

(Foto: EPA)
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