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Cerul va fi variabil. Pe alocuri se vor 
semnala precipitații slabe. Liberalii,

Aurul dacic
și SIE

Deva (M.S.) - Sena
torul Ioan Talpeș, fostul 
șef al Serviciului de 
Informații Externe, 

fcagă existenta unor 
«poarte despre trafi
carea aurului dacic 
peste graniță. în ceea ce 
privește faptul că 
numele său a fost
menționat în cazul 
„aurului dacic”, parla
mentarul a precizat că 
nu a fost audiat și că 
nu-i cunoaște pe cei 
implicați în acest dosar,
apreciind că este vorba 
de articole denigratoare 

sa. Ip.3

începe sterili
zarea câinilor

Hunedoara (M.S.) - 
Fundația pentru pro- 
tecția animalelor Vier 

•foten Va începe, de 
astăzi, un program de 
sterilizare gratuită a 
câinilor fără stăpân care 
trăiesc pe străzile 
municipiului Hune
doara. Proiectul CCR 
(Catch, Castrate, Re- 
lease) se va desfășura în 
parteneriat cu Primăria 
Hunedoara. /p.S

Fără 
picioore
Simeria (IJ.) - Geor- 
ge, un tânăr din Si
meria, și-a pierdut 
picioarele după ce a 
alergat după un tren, 
întâmplarea a avut 
loc în urmă cu patru 
luni. Pasiunea pentru 
practicarea fotbalului 
i-a rămas, dar nu 
poate privi decât la 
televizor. >3

Recital" 
al FC CIP
Deva (C.M.) - Campi
onii și-au încântat 
suporterii cu goluri 
multe și faze superbe 
în partida câștigată 
ieri pe teren propriu 
cu 12-4 în fața for
mației Clujana Cluj. 
Echipa antrenată de 
Kăroly Gașpari a 
făcut o primă repriză 
perfectă, câștigată cu 
6-0, iar după pauză 
a jucat pentru 
încântarea publicului. 
/p.7

C (fin 49:

Noroc

CUVĂRTUL UDE»
S S». 22 Decembrie, nr. 37 A 
© (0254) 211275

^|<0801 03 03 03

•firme cane auiatimemat dtn total țară

Se înmulțesc fafimentele
Numărul falimentelor a crescut vertiginos anul trecut, 

■fi atingând peste O00 de firme, iar ritmul se va menține 
” și în acest an.

Grafica. Cuvântul Lbe». Sursa COFACE

la DNA
■ Conducerea PNL 
susține că denunțurile 
au fost făcute de PD și 
că vor rupe Alianța DA

Deva (M.S.) - Trei lideri 
importanți ai liberalilor hu- 
nedoreni sunt invitați, în 
această săptămână, la DNA 
Alba, potrivit anunțului făcut 
de președintele PNL Hune
doara, Mircia Muntean. Aces
ta susține că reclamațiile ar 
fi fost făcute chiar de către 
aliații lor din cadrul Alianței 
DA, reprezentanții democra
ților din județ. Drept urmare, 
conducerea filialei județene 
Hunedoara a Partidului Na
țional Liberal a anunțat că a

decis să rupă protocolul de 
funcționare al Alianței D.A., 
acuzându-i, în plus, pe mem
brii PD, și de „acțiuni mur
dare” în timpul campaniei 
electorale pentru Primăria 
Petroșani. Decizia ar urma să 
fie luată astăzi, după con
sultarea membrilor Biroului 
Politic al PNL Hunedoara. La 
conferința de presă a libe
ralilor a luat parte și sub
prefectul Dan Pricăjan, care 
a menționat însă că scopul 
pentru care s-a aflat acolo nu 
are nicio legătură cu fostul 
său partid și că a dorit doar 
să explice neimplicarea sa în 
scandalul în care un om de 
afaceri din Orăștie a fost a- 
restat săptămâna trecută. /p.S

Prezentă slabă la vot
A

Petroșani (M.S.) - Prezența 
la vot la alegerile pentru pos
tul de primar al municipiului 
Petroșani, care au avut loc 
duminică a fost redusă. La 
ora 14.00, la urne prezentân- 
du-se numai 14% din cei 
38.000 de alegători cu drept de 
vot. Potrivit BEC, la ora 14.00 
se prezentaseră la urne doar 
14%, respectiv 5.360 de ale
gători, cei mai mulți fiind 
înregistrați la secția amena
jată în școala sportivă și la 
casa pensionarilor, unde s-au 
înregistrat 22,5%, respectiv 
20,5%.

în cursa electorală pentru 
funcția de primar al Petro- 
șaniului s-au înscris, potri
vit ordinii de pe buletinele de 
vot, opt candidați: Florin 
Racolțea (PRM), Tiberiu

Iacob-Ridzi (PD), Haralambie 
Vochițoiu (PSD), Petru Dră- 
goescu (PNL), Constantin 
Graur (PC), Pompiliu Prip 
(PNȚCD), Constantin Maria 
(PNG) și Claudiu Popa (Par
tidul Alianța Socialistă).

Reprezentanții partidelor 
politice aflate în cursa elec
torală erau optimiști și sus
țineau că procentul este mai 
bun față de cel înregistrat la 
alegerile generale din 2004, 
iar până la închiderea secții
lor de votare, la ora 21.00, 
preconizau că va ajunge un
deva între 40 și 50%.

Vicepreședintele BEC, pro
curorul Darius Roman, a 
declarat că toate cele 25 de 
secții de votare s-au deschis 
la ora 7.00, la urne sunt aștep
tați 38.351 de alegători.

SPANIA, ITALIA, GERMANIADoi morți
■ Două persoane și-au 
pierdut viața în acci
dente petrecute la 
sfârșit de săptămână.

Ilia (M.T.) - Un bărbat de 72 
de ani din comuna Ilia, și-a 
pierdut viața sâmbătă, în 
jurul orei 21:30, pe raza loca
lității Ilia. „Ioan G., pensio
nar, în timp ce dirija efectu-

în accidente rutiere
area manevrei de parcare în 
zona unei parcări amenajate 
pentru autotrenuri, a fost sur
prins și accidentat mortal de 
autotrenul marca DAF condus 
de cetățeanul ceh Vanescda V. 
de 55 de ani. în cauză s-a 
întocmit dosar penal pentru 
ucidere din culpă”, a declarat 
purtătorul de cuvânt al IPJ 
Hunedoara, subinspector Bog
dan Nițu. Ieri, în jurul orei

12:40, pe DN 68A, în afara 
localității Dobra, conducătoa
rea unui autoturism Renault 
Twingo, Adela Diana, F., de 22 
de ani, din municipiul Orăș
tie, într-o curbă periculoasă la 
stânga, a pierdut controlul 
volanului și a ieșit în afara 
părții carosabile, izbindu-se de 
un copac. în urma impactului 
conducătoarea auto și-a pier
dut viața.
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• Gata de start. Un număr de 11 candi
dați la alegerile prezidențiale din Franța 
au declarat, vineri, că au obținut cele 500 
de semnături necesare pentru înscrierea 
în cursa electorală. Anunțul a fost făcut 
în contextul expirării termenului-limită 
pentru depunerea acestora la Consiliul 
Constituțional, care urmează să anunțe, 
azi, lista oficială a celor ce vor candida.

Apel împotriva comunismului

Sprijin pentru 
aderare

Washington (MF) - Se
natul SUA a aprobat un 
proiect care furnizează 
finanțare pentru viitoa
rea aderare la NATO a 
cinci state, respectiv 
Georgia, Ucraina, Alba
nia, Croația și Macedo
nia. Proiectul, aprobat 
de Camera Reprezentan
ților la începutul lunii, 
prevede alocarea de fon
duri din bugetul pe 2008 
pentru pregătirea aces
tui demers. Pentru a in
tra în vigoare, proiectul 
țrebuie ratificat de pre
ședintele Bush.

Vizită-surpriză
i Bagdad (MF) - Premie
rul australian John Ho- 
ward a ajuns sâmbătă în 
Irak, în cadrul unei vizi- 
te-surpriză, urmând să 
se întâlnească cu milita
rii australieni staționați 
în această țară și cu o- 
mologul său irakian Nu
ri al-Maliki. La sosirea 
sa pe aeroportul din 
Bagdad, premierul s-a 
întâlnit cu unii dintre 
militarii australieni. A- 
ustralia a participat la 
războiul din Irak din 
2003 și dispune încă de

Ismail Haniyeh 
(Foto: EPA) 

Învestit 
de 
parlament 
Gaza (MF) - Parla
mentul palestinian a 
învestit sâmbătă 
primul Guvern pales
tinian de uniune 
națională, format din 
reprezentanți ai 
Fatah, formațiunea 
președintelui 
Autorității Palestiene 
Mahrrioud Abbas, și 
gruparea Hamas, a 
premierului Ismail 
Haniyeh. Guvernul a 
fost învestit cu 83 de 
voturi pentru și trei 
împotrivă, iar ședința 
s-a desfășurat simul
tan n Coralul Le- 
gtsiatN patesttian ta 
Ramalah, în Cisiorda
nia, și in Gaza. 
Hamas a obținut 12 
posturi dri totaU de 
25, printre care și pe 
cel de premier, âri 
timp ce Fatah ds- 
pune de șase porto
folii. Celelalte șapte 
portofolii au fost 
atribuite unor per
sonalități considerate 
independente.

■ 546 de intelectuali cer 
o lege a lustrației și fina
lizarea dosarelor Revo
luției și mineriadelor.

București (MF) ■ Un nou a- 
pel semnat de 546 de intelec
tuali și opt ONG a fost dat pu
blicității sâmbătă, acesta fiind 
adresat Parlamentelor român 
și European și conținând ide- 
ea susținută și de președin
tele Băsescu în interviul acor
dat BBC potrivit căreia criza 
politică a fost declanșată după 
condamnarea comunismului.
Apel anti-comunism

Scrisoarea a fost adresată 
cu ocazia aniversării a 17 ani 
de la Proclamația de la Timi
șoara.

Redăm o parte a acestui 
apel:

„Preluând concluziile Ra
portului elaborat de Comisia 
prezidențială pentru analiza 
dictaturii comuniste din Ro

mânia, în ziua de 18 decem
brie 2006, președintele țării a 
condamnat oficial regimul co
munist, declarîndu-1 nelegitim 
și criminal. Această condam
nare a fost făcută și în spiri
tul Rezoluției nr. 1481 a Adu
nării Parlamentare a Consi
liului Europei din 25 ianuarie 
2006.

România a fost primul din
tre fostele state comuniste în 
care crimele regimului comu
nist au fost condamnate în ba
za unui asemenea raport. 
Considerăm că, indiferent de 
criticile ce pot fi aduse Rapor
tului, nici un român de bună 
credință nu poate contesta 
justețea unei asemenea con
damnări. Cu toate acestea, 
împotriva evidenței acestor 
crime, la data de 18 decem
brie 2006, s-a încercat tocmai 
în Parlamentul României îm
piedicarea condamnării cri
melor comunismului. Rea
mintim că, în vreme ce în toa
te celelalte țări' comuniste din

Europa căderea comunismu
lui s-a produs fără înregistra
rea de victime, în România 
prăbușirea dictaturii comu
niste s-a soldat cu peste 1.100 
de morți și peste 3.300 de ră
niți. Printre cei cercetați de 
Justiție ca responsabili ai a- 
cestui masacru se află perso
nalități publice și politice, u- 
nele prezente chiar în Parla
mentul României.

Tentativa de împiedicare a 
condamnării oficiale a crime
lor comunismului, încercată 
la 17 ani de la căderea oficială 
a acestuia, confirmă faptul că 
flagelul comunist nu a fost în
vins decât parțial în decem
brie 1989.

Având în vedere că actuala 
criză politică din România a 
fost declanșată imediat după 
condamnarea oficială a crime
lor comunismului, conside
răm că această criză reprezin
tă o încercare de a bloca ur
mările firești ale condamnării 
oficiale.

Condamnarea crimelor re
gimului comunist va fi depli
nă doar atunci când recoman
dările Raportului vor deveni 
o realitate de care România 
are atât de multă nevoie. lift 

lamentul are datoria morală 
de a face posibilă această rea
litate.”
La Parlamentul european

într-o notă a apelului se 
precizează că a fost predat la 
Registratura Senatului, in a- 
tenția D-lui Nicoale Văcăroiu 
- președintele Senatului, pre
cum și la Registratura Came
rei Deputaților din Parlamen
tul României, în atenția D-lui 
Bogdan Olteanu - președintele 
Camerei Deputaților. Con
form legii, destinatarii tre
buie să răspundă în cel mult 
30 de zile, susține nota.

De asemenea, scrisoarea a 
fost trimisă prin poștă D-lui 
Hans-Gert Poettering, preșe
dintele Parlamentului Euro
pean.

in Irak sunt desfășurați circa 140.000 de militari
americani (Foto: epa>

Informații 
contradictorii

Roma (MF) - Informațiile 
privind eliberarea jurnalistu
lui Daniele Mastrogiacomi, 
răpit în Afganistan, sunt con
tradictorii, relatează AFP, ca
re susține că redactorul-șef al 
cotidianului italian La Repub- 
blica, Mauro Bene, a dezmin
țit duminică informațiile pre
cedente, provenite de la ace
lași ziar.

Ambasada Italiei la Kabul 
nu a putut confirma transfe
rarea jurnalistului către lide
rii de trib, în timp ce purtă
torul de cuvânt al Ministeru
lui de Interne, Zemarai Ba- 
shary, a declarat că nu are 
informații care să confirme 
eliberarea celor doi talibani, 
cerută în schimbul jurnalis
tului italian.

Potrivit agenției ANSA, un 
purtător de cuvânt al talibani- 
lor, Yousuf Ahmadi, a decla
rat prin telefon că jurnalistul, 
în vârstă de 52 de ani, a fost 
eliberat. Ministerul italian de 
Externe a precizat că verifică 
aceste informații.

în Afganistan, talibanii au 
afirmat că l-au transferat pe 
jurnalistul italian liderilor de 
trib, în așteptarea eliberării 
lui, în cazul în care le vor fi 
respectate revendicările.

Talibanii au amenințat că 
îl vor ucide pe reporterul coti
dianului La Repubblica în ca
zul în care revendicările lor 
nu vor fi respectate până luni 
seara.

Atacuri cu bombe 
chimice

Brigadă suplimentară în Irak
Washington (MF) - Departamentul ameri

can al Apărării va trimite o brigadă de 
2.600 de militari în Irak, astfel că numărul 
efectivelor suplimentare cerute de președin
tele George W. Bush va atinge cifra de 
30.000.

Secretarul Apărării, Robert Gates, a apro
bat trimiterea Diviziei a IlI-a de Infanterie 
pentru a susține cei 21.500 de militari desfă
șurați pentru securizarea Bagdadului.

Pe principiul rotației trupelor, noua bri
gadă urma să ajungă în Irak la începutul 
verii, a declarat un oficial din cadrul Penta
gonului sub acoperirea anonimatului. Tri
miterea ei a a fost*devansată  pentru luna 
mai la cererea generalului David Petraeus, 
comandantul trupelor americane din Irak.

în prezent, pe teritoriul Irakului există 
aproximativ 140.000 de militari americani.

Cuvântul liber 
este auditat de 

3>roul Român de 
Aijûit a' Tirațekx

Pro-democrație Sute de thailandezi au protestat 
ieri, la Bangkok, împotriva huntei militare și au cerut 
reinstaurarea democrației în regat, la șase luni de la 
îndepărtarea premierului Thaksin Shinnawatra prin- 
tr-o lovitură de stat. (Foto: epa>

Fallujah (MF) - Doi șofapi 
care conduceau camioane V*  
cărcate cu clor s-au aruncat 
în aer vineri, la Fallujah, în 
vestul Irakului, provocând 
moartea a opt persoane, potri
vit surselor medicale, și îm
bolnăvirea altor 350.

Armata americană a preci
zat că numărul celor care s-au 
îmbolnăvit după atacul de 
vineri este de 350, după ce an
terior surse medicale anunța- 

îmbolnăvirea a 85 de per-

Primul atac a avut locwfi 
intrarea în Amiriyat Falluja, 
un complex de locuințe din 
sudul orașului Fallujah, și a 
provocat moartea a șase per
soane, inclusiv un polițist, al
te 79, între care 27 de copii, 
prezentând simptome de intq''" 
xicare. Cel de-al doilea atac ă— 
vizat un lider tribal care se o- 
pune politicii al-Qaida, camio
nul fiind detonat în apropiere 
de casa acestuia. Atacul s-a 
soldat cu moartea a două per
soane și îmbolnăvirea altor 
șase, din cauza expunerii la 
substanțe chimice.

Acestea nu sunt primele a- 
tentate în care militanții folo
sesc clorul drept armă. Cel 
puțin două incidente de acest 
tip au avut loc în februarie 
și au provocat moartea a opt 
persoane.

Clorul în stare gazoasă a 
fost folosit ca armă în primul 
război mondial.

SonmiKaiia ftFl

Diplomația română, prizoniera unui război al orgoliilor
Paris (MF) - Diplomația ro

mână a devenit un prizonier 
al războiului dintre președin
tele Traian Băsescu și premie
rul Călin Popescu Tăriceanu, 
apreciază analiștii, subliniind 
că România nu mai are mi
nistru de Externe de șase săp
tămâni, iar posturile de am
basador în 18 țări sunt vacan
te, relatează AFP.

La 31 ianuarie, un cotidian 
bucureștean dezvăluia că doi 
muncitori români sunt deți
nuți de forțele americane din 
Irak, sub acuzația de spionaj. 
Profitând de această exclusi
vitate, cotidianul nu bănuia

că scandalul poate provoca o 
furtună în România.

Dacă pentru cei doi munci
tori, problemele s-au încheiat 
câteva zile mai târziu, când 
au fost eliberați și întâmpi
nați la sosirea în țară ca niște 
eroi, șeful diplomației româ
ne, Mihai Răzvan Ungureanu 
și-a pierdut postul de minis
tru, fiind acuzat de premier 
că nu l-a informat în legătură 
cu acest incident.

Considerat un apropiat al 
președintelui Băsescu, Ungu
reanu avusese deja un dife
rend cu șeful Guvernului în 
iunie anul trecut, când a criti

cat anunțul acestuia privind 
o viitoare retragere a trupelor 
românești din Irak.

Acest prim pas greșit făcut 
de Ungureanu a atras asupra 
acestuia o serie de critici din 
partea taberei radicale a Par
tidului Național Liberal 
(PNL), al lui Tăriceanu. Dar, 
în timp ce relațiile dintre pre
ședinte și permier s-au dete
riorat grav din acel moment, 
ministrul a fost cel care a su
portat consecințele acestui 
conflict.

La jumătatea lunii februa
rie, șeful Guvernului l-a de
semnat ca succesor al lui Un-

gureanu pe liberalul Adrian 
Gioroianu. istoric și parla
mentar european. Nominali
zarea a fost respinsă de pre
ședinte, care refuză în conti
nuare să aprobe propunerea 
premierului.

Acest impas intervine 
tr-un moment în care postul 
le de ambasador în circa zece 
capitale importante, dintre ca
re și Washington, Paris sau 
Londra, sunt vacante de mai 
multe luni, în unele cazuri, 
persoanele desemnate să ocu
pe posturile fiind prinse in 
conflictul dintre Băsescu și 
Tăriceanu.
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9 Burse. C.N.H.Petroșani acordă în acest 
sn școlar 35 de burse studenților care au 
performanțe deosebite. Bursa aduce unui 
student doar 500 lei pe lună, o sumă mai 
mare față de bursele acordate de stat, de 
cel mult 200 lei. Cu toate acestea, 
numărul studenților la facultate a scăzut 
jte la 5.000 în anii '90, la 1.000. (I.J.) 

© Sprijin. Agenții economici din industria 
de apărare vor fi sprijiniți anu[ acesta pen
tru plata drepturilor salariate. în acest 
sens, pentru județul Hunedoara sprijinul 
financiar va fi acordat pentru un număr de 
40 de angajați de la SC Uzina Mecanica 
Orăștie SA. (I.J

Amenzi după 
controlul 
comercial

Hunedoara (C.B.) - în 
cadrul serviciului de 
privatizare și control 
comercial al Primăriei 
Municipiului Hunedoa
ra, în anul 2006, s-au 
eliberat 34 de avize pen
tru autorizarea unor 
centre de colectare a 
deșeurilor reciclabile 
(6.800 lei). S-au efectuat 
controale, s-au dispus 
măsuri și au fost întoc- 
r^e răspunsuri la un 
'j^năr de 36 de recla- 
inații ale cetățenilor le
gate de modul defectuos 
de desfășurare a acti
vității în unele unități 
de alimentație publică. 
Au fost aplicate 176 de 
amenzi în valoare totală 
de 35.935 lei, s-au colec
tat fonduri pentru orga
nizarea unor acțiuni 
culturale („SOS Caste
lul”, „Zilele municipiu- 
■au etc.) de peste 100.000 

iar din taxe auto
rizări, activități de spon
sorizări și amenzi, s-au 
încasat la bugetul local 
peste 290.000 de lei.

Incendiu
Uricani (IJ.) - Mai 
mulți minori lâsați 
nesupravegheați au 
făcut foc în 
apropierea Dealului 
Mare din Uricani. 
După ce au crezut că 
l-au stins, au plecat 
spre casele lor. Focul, 
care a ars mocnit, s-a 
extins, după ce vântul 
a început să sufle 
puternic. Pompierii, 
salvamontiștii și mai 
mulți cetățeni au lup
tat ore în șir să stingă 
flăcările. „Copiii au 
fost identificați și se 
află acum în arestul 
Poliției Uricani. Focul 
s-a extins și a cuprins 
întreg Dealul Mare și 
se apropie de pădure, 
în prezent lucrăm cu 
peste 30 de oameni 
însă mai avem nevoie 
de ajutoare", declară 
Florin Anda, șeful Ser
viciului Salvamont Uri
cani. Pagubele sunt 
de zeci de mii de lei.

Focul a fost stins

|BC face ravagii
Deva (I.J.) - în cursul anului 2006 au fost 

identificate 480 noi cazuri de tuberculoză și 
38 cazuri de sifilis. Mai mult, bolile 
infecțioase continuă să facă ravagii în rân
dul populației din județul Hunedoara. Astfel, 
numărul de cazuri de hepatită acută virală 
înregistrate anul trecut se ridică la 171, cele 
de rubeolă la 117 și de varicelă la 1100. 
„Cazurile depistate sunt net mai puține 
decât în anul anterior. Măsurile de igienă și 
»jele epidemiologice de izolare și tratament 
individual imediat s-au intensificat, însă 
bolile nu pot fi eradicate. Practic, în ceea ce 
privesc bolile infecțioase s-a reușit stoparea 
trendului ascendent din anii trecuți. Este un 
prim câștig înregistrat din acest punct de 
vedere”, declară dr. Dan Magheru, director 
al Autorității de Sănătate Publică Hune
doara.

Nu știe
■ Fostul șef al SIE 
neagă existența unor 
rapoarte despre trafi
carea aurului dacic

Deva (M.S.) - Serviciul de 
Informații Externe (SIE) nu 
a primit niciun fel de rapoar
te referitoare la traficarea 
peste graniță a unor obiecte 
din aur dacic, a declarat sâm
bătă, la Deva, senatorul Ioan 
Talpeș, referindu-se la perioa
da în care a condus această 
instituție.

în ceea ce privește faptul 
că numele său a fost mențio
nat în cazul „aurului dacic”, 
parlamentarul a precizat că

nimic de aural dacic

Spionii nu știu nimic despre brățările dacice (Foto: cl)
nu a fost audiat și că nu-i 
cunoaște pe cei implicați în 
acest dosar, apreciind că este 
vorba de articole denigratoare 
la adresa sa. „Habar n-am 
cum am ajuns eu în această 
chestiune cu aurul dacilor.

Nu am fost audiat. Nimeni nu 
mi s-a adresat vreodată, 
nimeni nu m-a căutat. (...) Eu 
nu am văzut nici un om din
tre aceia. Am aflat dintr-o 
emisiune televizată că chiar 
ei declarau că nu m-au văzut

vreodată”, a spus senatorul 
Ioan Talpeș, care a ținut să 
precizeze că la adresa sa au 
fost scrise, până acum, o mie 
de articole denigratoare, pe 
diverse teme.

Exprimându-și opinia și ca 
istoric, senatorul Ioan Talpeș 
a adăugat că o confirmare a 
descoperirii brățărilor dacice 
în siturile de la Sarmizege- 
tusa Regia ar arăta faptul că 
tot ceea ce s-a scris despre 
aurul dacilor este adevărat. 
Senatorul Ioan Talpeș a fost 
prezent sâmbătă, la Deva, cu 
prilejul inaugurării sediului 
județean al Uniunii Populare 
Social Creștine (UPSC), a 
cărui președinte este.

60.000 de euro o proteză
■ Pentru o proteză de 
calitate, tânărul are 
nevoie de 60.000 de 
euro.

Ina Jurcone__________________
ina.jurconeainformmedia.ro

Simeria - Pentru George 
Scorpie, din Simeria, viața 
părea să se sfârșească la doar 
15 ani. După ce s-a distrat la 
„Nopțile albe ale tineretului”, 
acțiune desfășurată la Deva, 
tânărul a alergat după trenul 
care să-l ducă acasă. Deși tre
nul a pornit în forță, el a in
sistat să urce. Decizia i-a fost 
fatală, pentru că a căzut și ro
țile i-au tăiat ambele picioare. 
„Cel mai mare regret al meu 
este faptul că nu mai pot juca 
fotbal, după ce cinci ani am, 
fost portar la clubul de fot-? 
bal Marmosim Simeria, eră

viața mea. Mă bucur totuși că 
trăiesc”, spune George. Părin
ții au reușit să facă aproape 
imposibilul pentru el și i-au 
procurat două proteze care au 
constat nu mai puțin de 9.500 
lei. „O parte ne-a decontat Ca
sa. însă sunt greoaie, nu le 
poate suporta, face răni. Este 
un chin. El este fericit și ac
tiv. Stă mult pe Internei și 
este vizitat zilnic de prietenii 
săi care nu l-au uitat la greu. 
Avem nevoie de altele noi, 
performante, însă prețul aces
tora se ridică la 60.000 euro. 
Am întocmit acum un dosar 
pentru Federația „Ferovia
rul” și sperăm ca sindicatul, 
prin Ionel Țiț, să ne ajute să 
obținem banii de care avem 
nevoie”, susține Cicerone 
Scorpie, tatăl băiatului.Pen- 
tru a-și pute'a încheia anul 
școlar, George a fost vizitat 
zilnic de profesorii săi de la

George are nevoie de o proteză foarte scumpă ¡ (Foto: CL)

Colegiul Energetic „Dragomir 
Hurmuzescu”, din Deva, unde 
a fost elev. Chiar dacă s-a 
mutat cu școala la Simeria, 
profesorii de aici sunt nevoiți 
și ei să facă cursuri tot la 
domiciliul elevului lor. Cu 
toate acestea, George este 
optimist: „Cu ajutorul priete

nilor, familiei, cunoscuților și 
a fratelui meu vitreg, Cristi, 
sunt convins că voi trece 
peste tot ce a fost urât în 
viața mea. Simt sigur că, într- 
o zi, voi putea ajunge pe 
picioarele mele pe terenul de 
fotbal, chiar dacă nu ca fot
balist”.

Ar fi foarte bine 
dacă s-ar întâmpla 

asta. Fumatul îi afec
tează în primul rând 
pe nefumători, iar 
măsura asta i-ar ajuta 
pe ei în primul rând.

Marius Boroș,
Deva

Eu sunt nefumătoa- 
re și bineînțeles că 

această intenție nu 
poate decât să mă bu
cure. Cred că toți ne
fumătorii s-ar bucura 
dacă s-ar întâmpla 
așa.
GEORGETA,
Deva

Pe mine m-ar bucu
ra pentru că nu 

sunt fumătoare. Cred 
însă că numărul 
clienților din localuri 
va scădea dacă se va 
lua această decize.

Dana, 
Deva

jmi e indiferent. Eu 
Inu prea merg prin 
localuri, dar consider 
că măsura ar fi bin
evenită pentru 
nefumători.

Ilie Iacob, 
Deva

Ar fi bine să nu se 
mai fumeze, dar

să-și dorească oamenii
asta, nu să li se impu
nă. Trebuie să se con-
știentizeze faptul că 
fumatul edăunător.

Laura Dobrei, 
Deva

Fii reporterul cotidianului nostru!

cuvÂMlS.

■ Pentru fotografia și 
știrea publicate în 
ziarul nostru primești 
un pol.

Ai asistat la un accident și 
ai făcut poze cu aparatul di
gital sau cu telefonul mobil? 

Ai acum șansa 
ca pozele tale 
să apară în

ziarul nostru! Poți deveni 
reporter Cuvântul liber tri- 
mițându-ne prin e-mail 
pozele, împreună cu o scurtă 
explicație despre evenimentul 
la care ai fost prezent. 
Fotografia făcută de tine va 
apărea, alături de numele tău, 
în paginile ziarului nostru, 
după ce noi vom verifica 
știrea dată de tine. Ai astfel 
ocazia să devii reporter 
Cuvântul liber, în adevăratul 
înțeles al cuvântului. Cele

Fotografiile realizate de cititorii noștri pot fi trimise prin e-mail, 
sau aduse direct la redacție (Foto: Feher Jozsef)

mai interesante poze sunt 
desigur cele de la accidente 
sau incendii, însă ne intere
sează fotografii și de la alte 
evenimente, mai ales dacă

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

Imaginile vor fi trimise pe 
adresa de e-mail cuvan- 
tul@informmedia.ro, de pre
ferință în format JPEG, ală
turi de câteva rânduri care să 
cuprindă informații privind 
ce s-a întâmplat, locul (loca
litatea, strada), precum și 
data (ziua, ora). De asemenea, 
trece la subiectul e-mail-ului: 
„Reporter Cuvântul”, pentru 
ca informațiile trimise de tine 
să fie tratate cu prioritate. 
Autorul fiecărei fotografii sau 
știri publicate în Cuvântul 
liber va fi răsplătit de ziar cu 
un pol (20 lei).

Ei trebuie să se prezinte la 
sediul redacției Cuvântul 
liber cu o copie după bule
tinul de identitate. Atenție: 
atât în cazul fotografiilor, cât 
și al informațiilor, anonimele 
nu vor fi luate în considerare. 
Este nevoie de datele de iden
tificare ale autorului.

mailto:cuvan-tul@informmedia.ro
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ÎMI - S-a născut losif Vulcan, fondatorul revistei r
.Familia*  în paginile căreia și-a făcut debutul literar

Minai Eminescu 1,1907)._______________
1865 - A murit scriitorul Nicolae 

Filimon, autorul romanului „Glo- 

coli vechi și noi" (n.1819).________
1889 - Ferdinand de Hohen- 

zollern a fost proclamat principe 

al României cu titlul de Alteță 

Regală.
1895 - S-a născut Ion Barbu, poet sub pseudonimul

Dan Barbilian (m. 1961).
1900 - S-a născut Frédéric Joliot-Curie, fizician 

francez, premiul Nobel în 1935 (m. 1958).

1917 - S-a născut compozitorul Dinu Lipatti (m.

1950).__________________________________________________________
1936 - S-a născut, în Elveția, actrița Ursula Andress. 

1953 - A fost transmisă, pentru prima dată în direct, 
ceremonia decernării Premiilor Oscar.____________________

1955 - S-a născut actorul american Bruce Willis

(foto).______________________________________________________
1958 - A fost creat Parlamentul European, ca for 

consultativ al Uniunii Europene.

VREMEA
6° IV0' 13°
minim J* Lăfe»- maxim

Cer parțial noros. Maxima va fi de 13°C, iar 
minima de 6°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Averse de ploaie. Maxima va fi de 

9°C, iar minima de 0°C.
Miercuri. Averse de ploaie. Temperatura 

maximă va fi de 7°C. Minima va fi de -2°C.

Calendar Crețtin-Ortodox

Sf. Mc. Hrisant șr Daria.

Calendar Romano-Catolic __________________VM-
Sf. losif, soțul sf. Fc. Maria LN.

Calendar Greco-Catolic___________________________________
S. losif. Patronul Bisericii Universale și al Eparhiei de 

Cluj-Gherla; Ss. Hrisant șl Daria, m.

Energie-electricé____________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:
10.00 - 13.00 în Deva, str.Vulcan (parțial) și 1 Mai; 

8.00 - 14.00 în Hațeg, str. Progresului; Călan, Str. 

Independenței, bl.2, 4, 6, 8, 10; Cârnești;

8.00 - 15,00 în localitățile Bobâlna și Hărțăgani. 

Valea Jiului:
8.00 - 14.00 în Petroșani, Str. Aviatorilor, bl.54, sc.l, 

bl.60A, sc.VI, Str. Vișinilor; Vulcan, Str. Pinului; 

Lupeni, str. Castanilor, bl. 14.

’¿8?. : _________ *'

Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

Deva, între orele:
9.00 - 12.00 pe str. C Porumbescu bl.19A, sc.C.

Apă _ __ ________________ '"*•  1 _ j_

Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în 

Deva, între orele:
8.00 - 15.00 pe Str. Minerului, până la M.Eminescu 

și N.Bălcescu, Carpați, B-dui Dacia, 22 Decembrie 

(de la Arcul de Triumf până pe Str. Zorilor - cartier 

Oituz), Str. Anemonelor.

REȚETA ZILEI

Mazăre sote
Ingrediente: 1 kg mazăre fiartă sau conservă, 2 

morcovi, 1 ceapă, 100 g unt, 25 g zahăr, 1 legătură 

de mărar, sare, și un cubuleț delikat.
Mod de preparare: Mazărea se scurge din conservă, 

se trece printr-un jet de apă rece cu strecurătoarea. 
Se sotează într-un vas cu unt împreună cu zahărul. 

Se pune ceapa tăiată peștișori apoi morcovii tăiați 

cubulețe se lasă la călit aproximativ 20 de minute, 

apoi mazărea sotată, la servire se pune sarea, 
delikat și mărarul tocat mărunt.
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INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber î 
vrea să continui sâ-i demonstrezi cât de ușor te ! 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- I 
gramele apărute In această perioadă, realizează i 
o colecție și trlmlte-o alături de talonul comple- ' 
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, ! 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o ' 
ki cutBe spedaie Cuvântd B>er, până In 19 aptâe. I

la zi afume, cavAann. ubei 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

i

1
.........................Tel..........................  
Localitatea...................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA ZJ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 6806. Persoana de contact Magdalena Șerban.

Dimineața, o rudă din altă localitate vă dă o veste cu care 
vă indispune. S-ar putea să fiți nevoit să plecați într-o 
călătorie mai lungă cu un prieten.

Taur

Dimineața primiți vești bune de la partenerul de viață. Tem- 
perați-vă nervozitatea și evitați discuțiile în contradictoriu 
cu partenerul și cu părinții.

Gemeni

Aveți de rezolvat o mulțime de probleme și s-ar putea să 
nu fiți prea bine dispus. Nu vă asumați mari riscuri! Șanse
le de reușită sunt minime.

Rac

Dimineața s-ar putea să vă schimbați programul din cauza 
unor probleme personale. Un prieten vă propune să vă aso- 
ciațl cu el într-o afacere.

Leu

S-ar putea să plecați într-o delegație. Nu sunteți prea bine 
dispus și aveți tendința să exagerați. Nu vă susțineți părerile 
cu încăpățânare!

Fecioară

Dimineața faceți planuri ambițioase în legătură cu o afacere, 
dar este posibil să vă loviți de obstacole. Aveți răbdare și 
să fiți mai realist în ceea ce faceți.

Balanță

Nu sunteți mulțumit de nimic și țineți neapărat să schim
bați ceva în viața dumneavoastră. S-ar putea să nu reușiți 
să obțineți un împrumut.

Scorpion

Se pare că sunteți nervos pentru că nu vă ajung banii. Nu 
vă pierdeți răbdarea! Un prieten este dispus să vă împru
mute cu cât aveți nevoie.

Săgetător c
Dacă doriți să faceți o investiție, vă sfătuim să nu vă grăbiți. 
Astăzi șansa nu vă surâde. Ar fi bine să nu riscați dacă vreți 
să nu ieșiți în pagubă.

Capricorn

Dimineața s-ar putea să fiți indispus din cauza unor 
încurcături pe plan financiar. Vă recomandăm să vă păstrați 
calmul și să fiți prudent.

Vărsător

Vă sfătuim să fiți atent lâ cheltuieli, ca să nu ajungeți la 
discuții cu partenerul de viață. Aveți un simț critic mai 
pronunțat ca și altădată.

Pești

Se pare că sunteți nervos din cauza unor mici probleme 
financiare. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile unei rude 
mai în vârstă care vă va ajuta.

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

13 Cu: David James 
Elliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson 

8:55 Armonii în natură 
rj (doc., ep. 2, Italia, 

2004)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:10 Parteneri de week-end
(r)

10:35 Teleenddopedia (r) 
11:30 Poate fi cancerul iden

tificat de câini? (doc. 
Anglia, 2005)

12:00 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmi
siune directă

13 UQ Zadc și Cody, ce viată 
“minunată! (ep. 24, 

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

rașul Peter și prietenii 
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:30 Kronika 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Sănătate pentnj toții 
17:45 Dls-de-5eară.
19:00 Jurnalul ÎVR. Sport 

Meteo

20:20 Foc înaudșat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați (ep. 
g8, dramă istorică,

Franța, 2005). Cu: Jean 
Moreau, Gerard Depar- 
dieu, Tcheky Karyo 

22:05 Reflector. Casă, dulce

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Nocturne
24:00 Viata ca-n filme (ep. 

_66, comedie, SUA, 
“1990). Cu: Brian Ben- 

ben, Denny Dillon.
035 Furtună de vară 

(dramă, Germania, 
02004). Cu: Robert 

Stadlober, Kostja Ull- 

mann
220 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
32S Regi blestemați (r) 
4:15 Rmector (r)

445 Tezatr foidoric (r) 
530 Nocfeane (r)

635 Amâni tinaM «

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștit

13 (serial, reluare) 
10:15 Rebel Iri California

Bțșerial, reluare) 
11:00 întoarcerea lui 

Napoleon (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
1330 Singur acasă II - Pier

dut in New York (film, 
r)

16:00 Tânăr și neliniștit (s).

qCu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Doug David
son, Peter Bergman 

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

»»(serial, comedie). Cu: 
“Horia Brenciu, Șerban 

lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia, Alina Grig- 
ore, Raluca Popescu, 
Alex Mărgineanu, Alex 
Barba, Ovidiu Danci 

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

Vremea

203L ^ruantLT
Q(thriller/acțiune, SUA, 

1998). Cu: Adam Bald
win, Julie Carmen, 
Emile Hirsch 

22:15 Cu un pas înainte 
Q| (serial, România, 

2007). Cu: Oana Pel- 
lea, Cristi lacob, Moni
ca Davidescu, Aylin 
Cadâr, Ana Ularu, 
Răzvan Vasilescu, 
Șerban Gomoi, Diana 
Callioti

233( tin ProTv. Sport 
0:15 Dițâru|i fără urmă (s, 

B SUA 2002). Cu: Antho
ny LaPaglia, Poppy 
Montgomery, Mari
anne Jean-Baptiste, 
Enrique Muraano Jr., 
Eric Close. R.: David 
Nutter si Rachel 
Tabby

1:15 ksEMi Twi 
1« CMrete KI 
239 Omd ore atice

255 ȘMe ProTv

6.00 în gura piesei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

700 Matinal: 
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
900 In gura presei 

(reluare) 

cu Mircea Badea. 
Revista presei 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vivere
B(film serial)

1130 Vreau să fiu mare... 
Vedetăl
(reluare) 
(divertisment)

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

15:00 Pia(a Divertis
(divertisment) 
(reluare)

16:00 Observator 
cu Simona Gherghe 

17:00 9595, te învață 
ce să fad

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

7M MC... de ce? (r) 730 
Sabrina (s) 8:00 Atlas (r) 830 
Top7.ro (r) 9:00 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:25 Bucătăria lui Jamie (r) 
10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Verdict: crimă! (r) 1230 EU- 
RO Case (r) 13:00 ABC... de 

ce? 14:00 Lecția de... știință, 
întrebări cu greutate (doc.) 
1430 E Forum 15:00 împre

ună în Europa. Emisiune pen
tru rromi 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 1630 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jurnal 

! Regional 1830 Lege și ordine 

f. (s) 19:25 Populații străvechi 
> (doc. It.) 20:00 EU-RO Case 
î 20:30 Lumea de aproape

21:00 Ora de știri 22:10 Cu 

■ dragostea pe urme (comedie 
: romantică, SUA)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Daria, 
iubirea mea (r) 8:00 De 3 x 
femeie (r) 10:45 O scrisoare 
pentru tine (r) (divertisment) 
13:30 Jurământul (s) 15:20 
Rețeta de acasă 1530 Iubire 
de mamă (s) 1630 Duelul 
pasiunilor (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 1830 Betty cea ! 
urâtă (s) 1930 Rebelde (s)s 
20:30 Iubire ca în filme (s, 
România, 2006) 2130 Zorro 
(s, SUA/Columbia, 2006) 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s, Brazil
ia, 2001) 24:00 Jurământul (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Iubire ca în filme (r)

r 
» 

06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale

20:15 Croazieră sub teroare
H (thriller, SUA, 2004).

Cu: Casper Van Dien, 
Danielle Cormack 

22:00 Vocea inimii (serial, 
dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu 

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

24:00 Negura secretelor
. | (dramă, SUA 2001). 

Cu: Luke Peny, Bob 
Daniels, Oria Brandy. 
R.: Ate de Jong 
împotmoliți intr-o zonă 

de munte după ce 
mașina lor s-a defec
tat, Bob, și tinerii 
căsătoriți Leo și Anne 
își dezvăluie sufletele.

200 Concurs itteractiv 
3300 Vivere
Bffilm serial) 

4300 9595 (r) 
530 Vivere
B(rekere)

8:00 Malcolm și Eddie (serial) 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Unhappily Ever 
After (s, SUA, 1995) 12:20 
Look who is winning 13:00 
Teleshopping 14:30 Agenția 
de turism 15:00 Sare și piper 
1630 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Raül 
Amundaray, Susana Bena
vides 1730 Naționala de bere 
1830 Știri Național TV 20:00 
țara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 2030 Echipă de 
investigații 22:00 Miezul pro
blemei

735 Herbie - Mașina budu 
cașă (aventuri, SUA, 2005 
9:15 Fix Alert (polițist, Româ 
nia, 2005) 10:55 O boal< 
necruțătoare (dramă, Canada 
2002) 12:25 îngerul păzito 

(comedie, SUA, 2002) 14:0( 
Alchimie (comedie, SUA 
2005) 1525 Maeștrii skate 
boardului (acțiune, SUA 2005 
17:00 Păzea la mingel (come 

die, SUA 2004) 1835 Concer 
ȚakeThat 20:00 între vis J 
insomnie (romantic, SUA 
1998) 21:30 Pus pe ja 
(acțiune, SUA, 2004) 23:5! 
Alibiul (comedie, SUA, 2005]

«iato’wii t ? ■ iJyHw 

7:00 Bună dimineața, Româ 
nia! 10:00 Realitatea de li 
10:00 11:00 Deschide lume: 
12:00 Realitatea de la 12:01 
1320 EU, România 14:04 
Realitatea de la 14:00 14:& 
Realitatea bursieră 1520 Fa 
brica 17:00 Realitatea de I 
17:00 17:45 Editorii Realitât 
18:00 Realitatea de la 18:0

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:25 Le- 
vintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 7..
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și put
ere (s) 14:40 Lungul drum
către casă (dramă/istoric, SUA 
1389) 1625 Al 7-iea cer (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 1930 Camera de 
râs 20:00 Poliția in acțiune _____ _______________ _
21:00 Trădați în dragoste iă:50 Reaiitâtea'zileT 20:0! 

22:00 Trăsniți în N.A.T.O. (ep. Realitatea zilei 20:50 Mart 
21) 2230 Focus Plus 2330 21:00 Realitatea de la 21:0 
Alertă medicală (ep. 14)030 21:50 Prima ediție 22:0 

Interviurile Cristinei fopescu 100% 23:00 Ultima orăInterviurile Cristinei fopescu

...

11:00 Zbor frânt (film, r) 13:00 
Fetițele Powerpuff (s) 1330 
Taz-Mania (s) 14:00 Misterele 

planetei albastre (doc., r) 
15:00 Verdict: crimă! (r) 16:00 
Povești extraordinare (s) 
17:00 Seinfeld (r) 1800 Ver
dict crimă! (s) 1900 Smal-
fville (s) 20tiX) Entertainment 
News 2020 Ally McBeal (s) 
2130 Fii pe fază! (s)22d» De 
cealaltă parte a legii (acțiune, 

SUA 2001) 24A0 Verdict 
oină! (serial) 1300 Grote ledor 

(tivSer. SUMJrgaria, 2003)

7:00 Matinal 10:00 Totul 
despre casa mea (r) 1030 
Căminul de cinci stele (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 

Stancu 12:00 Știri 13:05 Kids 
Mania (r) 1335 Hobby Mix (r) 
1435 Lumea cărților. Cu 
George Mihalcea 1535 Tu- 
ning Show (r) 16:00 Misterul 
plăcuțelor de la Sinaia 17:00 
Calea europeană. Talk-show 

cu Dan Cărbunaru 18:00 6! 
Vine presa! Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 20:00 Premiera 
(dramă. România, 1976). Cu: 
Radu Beligan. Mircea Septili- 
□ 22D0 Nașul 24300 6! Vme 

presa! (reluare)

9:00 Automobile american 

recondiționate 1000 Vânătoi 
de mituri 11:00 Mașini p 
alese: MGBGT 12.00 Big Dac 

dy Kustomizer 13:00 Cor 
fruntări și fiare vechi 140 
Bărbații în alb 1500 Cum s 
fabrică diverse lucruri? 160 
Curse 17:00 Rable și reparai 
- SUA 18:00 Motocide! 

americane 1900 Vânătorii c 
mituri 2000 Cum se fabric 
diverse lucruri? 2100 Traurr 
22:00 Dr. G, medic legi 
2300 Campionatul Mondial 
constructorilor de motodde 

24300 Cun se fabrică ctiven 
lucruri?

Top7.ro
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Deva 0J.) - De pe site se pot afla Informații despre

i proiectele finanțate din fondurile structurale, tipurile 

de finanțări disponibile, posibilii parteneri la nivel 
local/regional/național, tipuri de proiecte care au fost 

finanțate în alte state membre, proiecte de succes $1 

bune practici din UE, Instituțiile la care trebuie sâ se 

depunâ solicitarea de finanțare.

r---------------------------

1 dolar american 2,5227 lei

1 gram aur 52,8058 lei

îngroparea Spitalului Vulcan
■ Ministrul Sănătății 
vrea să pună pe linie 
moartă Spitalul din 
Vulcan.

INA JURCONE_____________________
lrw.jurcorwclnformnwdla.ro

Vulcan - Protestul sala- 
riaților de la Spitalul Vulcan 
de la sfârșitul anului trecut, 
prin care aceștia cereau ca 
unitatea sanitară să nu fie 
Închisă, n-a impresionat Mi
nisterul care vrea din nou să- 
1 închidă. „Avem foarte multe 
internări și asta din cauza 
sărăciei cu care se confruntă 
populația din zonă. Ei nu pot 
respecta un tratament com
plet decât pe perioada in
ternării”, declară dr. Lumi
nița Voiculescu, directorul 
medical al spitalului.

O altă problemă pe care o 
dictează Bucureștiul sunt

ramen ob serviciu
"Violența - încotro?"HUNEDOARA

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

cu, nr. 14. ®~» 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr. 

33.®-» 748080.

Farmacia „Arnlca", str. G. Enescu, nr. 7. ®-» 

713045.

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

5. ®-» 231515.

Farmacia nr. 1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ®-> 211616, 224488.
Farmacia „Tacoml - Humanltas II", str. Aleea Transil

vaniei, bl. 7. ®-» 211949.
ORĂȘTIE

Farmacia „Oros", sâmbătă, orele 8 - 23, duminică, 
orele 9 - 18, str. N. Bălcescu, nr. 7. ®~» 240976.

jjj< a< ar ««••*»••••••• ■ •«««««« iii vi vi i-V4. <- - -

telefoane utile
Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apâ caldă 212225
Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091
Informații CFR 212725
Urgențe 112
Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

................... .................1

■ Fundația „Noi ori
zonturi" Lupeni a orga
nizat un spectacol de 
teatru social.

INA JURCONE
Ina.jurcontglnlormmedla.ro

Uricani - Conform unor sta
tistici oferite de Inspectoratul 
General al Poliției București, 
o femeie este omorâtă în 
bătaie o dată la două zile. în 
acest sens, Fundația „Noi Ori
zonturi” și cluburile Impact 2 
Lupeni și Impact Evolution 
Uricani au organizat la sfâr
șitul săptămânii trecute la 
Casa de Cultură Uricani spec
tacolul de teatru social din

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com

pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

ÎNCEPĂTORI
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Concert de excepție la Deva
■ Nume sonore ale 
culturii muzicale clu
jene au concertat 
sâmbătă, la Deva.

Ina Jurcone
ina.jurccneginforminedia.ra

Deva - Liceul de Muzică și 
Arte Plastice „S. Toduță” Deva 
în colaborare cu Academia de 
Muzică „Ghe. Dima” Cluj 
Napoca, cu Primăria munici
piului Deva și Consiliul Jude
țean Hunedoara au organizat 
sâmbătă, la Biserica Greco- 
Catolică „Immaculata” un con
cert vocal-simfonic deosebit. 
Sub, conducerea muzicală a 
dirijoarei Ioana Gabriela 
Lupu, ce își desfășoară acti
vitatea în cadrul Liceului de 
Muzică și Arte Plastice „Sigis
mund Toduță” din Deva, corul 
„Ave Musica” și orchestra 
Academiei de Muzică „Gheor
ghe Dima” din Cluj Napoca au

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

9 4 2 7 1 6 3 8 5
1 7 6 3 5 8 2 9 4 
538942671
4 8 5 6 9 7 1 2 3 
791235846 
623184957
2 5 9 4 6 3 7 1 8
3 ’ 4 8 7 9 5 6 2
86752 1 439

Avansați

3 2 1 5 6 9 4 8 7
7958243 1 6
846173295
9 6 8 4 5 2 1 7 3 
457381629

[2 1 3697854
|1 39245768 
584’16932 
672938541

Școală modernă la Pui
Federi (I.J.) - O școală mo

dernă a fost dată în folosință 
la sfârșitul săptămânii trecute 
la Federi, comuna Pui. Inau
gurarea a avut loc vineri, 16 
martie, în prezența primaru
lui Victor Stoica, consilie
rilor, elevilor și sătenilor. 
Școala, spun autoritățile este 
modernă, atât în ceea ce 
privește mobilierul, geamu
rile termopan și parchetul 
laminat. „Construcția este 
realizată la standarde euro
pene. Visul localnicilor s-a 
împlinit cu sprijinul Inspec

Bolnavii din Vulcan vor trebui să apeleze la spitalul din Petroșani

scăderea numărului de in
ternări pentru copii, de la 
1500 cât sunt acum la 600. 
Numai în luna ianuarie și 
februarie au fost internați în 
spital deja peste 280 de copii, 
ceea ce arată clar că cerințele 
ministerului vor fi depășite 

cadrul campaniei „Violența - 
încotro?”. „Toate acțiunile 
planificate conform agendei 
au avut loc sâmbătă. între 
acțiuni se numără campania 
stradală în Uricani cu îm
părțire de materiale informa
tive de către voluntarii de la 
„Salvați Copiii” Petrila, „New 
Phoenix” Petrila și Fundația 
„Noi Orizonturi Lupeni”. Am 
avut, pe lângă teatrul social, 
și piesa de teatru „Do not drop 
sau... La ce servește imagi
nația” de Maria Silvia Pintea 
(scenariu Teatrul Odeon 
București)”, declară Anca Pre- 
dan, președintele Asociației 
„Noi Orizonturi” din Lupeni. 
Statistici despre violență au 
fost prezentate de Ovidiu Heș, 

Concertele corale sunt printre preferințele publicului devean

prezentat publicului devean 
„Requiemul” lui Gabriel Fau
re. Soprana Silvana Coltor 
împreună cu baritonul Coz- 
min Sime au fost cei doi 
soliști invitați.

Orașul nostru a găzduit cu 
ocazia acestui concert nume 
sonore ale culturii muzicale 
clujene: dirijorul corului Filar

toratului Școlar Județean, 
Primăriei Pui, la care s-au 
adăugat sacrificiile localni
cilor”, declară Victor Stoica, 
primarul comunei Pui.

Federi este un sat apar
ținător comunei Pui, amplasat 
la 900 metri altitudine . pe 
dealurile ce coboară abrupt 
până la Valea Streiului, la 
marginea Parcului Natural 
Grădiște-Cioclovina, renumit 
pentru formele carstice de 
adâncime și de suprafață cu 
posibilități de practicare a 
turismului montan. 

curând. Aceasta datorită 
îmbolnăvirilor în rândul copi
ilor cu astm bronșic și fibroză 
datorate compoziției prafului 
din oraș.

„Nu știm ce vom face în 
cursul verii. Dacă un copil 
este într-o situație extremă, 

Tinerii au manifestat împotriva violenței

subinspector la Inspectoratul 
Județean de Poliție Hune
doara. Statistici despre 
violență au fost prezentate de 
Asociația „Salvați Copiii” 
Petrila.

Pe de altă parte, Asociația 
„Noua Speranță” Petrila duce 
o campanie de ajutorare a aso
ciației care se ocupă de copi- 

monicii din Cluj - prof. univ. 
dr. Cornel Groza, decan al 
Facultății Teoretice din cadrul 
Academiei de Muzică, prof. 
univ. dr. Gheorghe V. 
Dumănescu, dirijor al Operei 
Române din Cluj Napoca și 
conf. univ. dr. Ciprian Para, 
dirijorul corului „Ave Musi
ca”. 

rGtrOITI, prin Departamentul Produse complementare din cadrul 
Diviziei Marketing, anunță selecție națională pentru distribuitori de 
presă - ziare și reviste - în vederea livrării de publicații în întreaga 
rețea de benzinării de pe teritoriul. României.

Firmele interesate pot depune oferte până la data de
10 Aprilie 2007 la sediul Petrom din București, sector 1, 

str. Gh. Polizu, nr. 58-60, etaj 8, în atenția doamnei Anca Sandu 
sau pe e mail la adresa anca.sandu@petrom.com.

Oferta trebuie să cbnțină:
• datele generale ale firmei
• capacitatea logistică
• aria de acoperire (județe, orașe)
• portofoliul de produse
• date de contact _

Pentru informații suplimentare puteți contacta g
Departamentul Produse complementare, dna Anca Sandu, “ 

email anca.sandu@petrom.com,
tel. 021/ 406.87.61 sau 0725.868.761.

ce facem cu el, nu-1 mai 
internăm? Disponibilizații, 
care astăzi trăiesc din aju
toare sociale, nu-și permit un 
drum la Petroșani”, mai 
spune Luminița Voiculescu.
Liste de așteptare

Odată cu desființarea 
secției de chirurgie a spitalu
lui nu mai există decât câte
va paturi pentru nașteri fizio
logice. Nașterii prin cezariană 
i s-a pus punct. Pentru „vii
torii” pacienți ai secției 
interne s-au întocmit liste de 
așteptare, pentru că, odată cu 
reducerea numărului de 
paturi, nu mai sunt internate 
decât cazurile urgente. „Sin
gurele paturi suplimentare au 
fost acordate secției TBC, dar 
spațiul alocat secției e prea 
mic. Dacă o mamă este inter
nată cu copilul său, riscă să 
ia boala”, adaugă directorul 
medical al spitalului.

ii bolnavi de HIV/SIDA. Ea 
solicită ajutorul populației 
prin contribuția de 2% din 
impozitul anual care ar reveni 
bugetului de stat.

Codul fiscal al asociației 
este 14855181, iar contul ban
car IBAN RO96RNCB 0165 
0201 9686 0001 este deschis la 
BCR Petroșani.

Instituție 
proprie

Deva (I.J.) - Românii și 
cetățenii statelor membre 
ale UE care lucrează ca 
grefieri nu vor să se mai 
numească personal auxi
liar. Ei au propus ca, în 
termen de șase luni, să se 
înființeze o instituție pro
prie. Grefierii au prezen
tat această propunere în 
cadrul reuniunii inter
naționale a Uniunii Euro
pene a Grefierilor, care s- 
a desfășurat în perioada 
15-16 martie, la București. 
Potrivit președintelui 
Confederației. Meridian, 
Ion Popescu, grefierii 
români sunt mult mai 
pregătiți decât cei 
europeni, în timp ce 
europenii au salarii de 
peste 2.000 de euro, iar ai 
noștri au maximum 1.200 
de lei.

1

http://www.fonduri-stnicturale.ro
lrw.jurcorwclnformnwdla.ro
Ina.jurcontglnlormmedla.ro
mailto:anca.sandu@petrom.com
mailto:anca.sandu@petrom.com
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• Amendați în trafic. în urma acțiunilor 
și controalelor efectuate în trasee, poli
țiștii hunedoreni au aplicat 172 amenzi la 
legea circulației, din care 36 la regimul de 
viteză, au ridicat în vederea suspendării 
11 permise de conducere, din care unul 
pentru consum de alcool. Valoarea totală 
a amenzilor aplicate a fost de 18.130 lei. 
(M.T.)

• Furt de fier. Gheorghe R., de 70 ani, 
din Aninoasa, a fost prins și este cercetat 
de polițiștii din cadrul Poliției Orașului 
Aninoasa, după ce a furat din curtea unei 
societăți comerciale din localitate, deșeuri 
de fier vechi, în valoare totală de 500 lei, 
prejudiciul fiind recuperat. (M.T.)

PNL acuza, PD-istii pareaza
■ Hunedoara ar putea J.Coiltac,tat telefonicfi primul iudet în care WHW i JRkfi primul județ în care 
Alianța D.A. va rămâne 
de domeniul trecutului.

Îîcolile de șoferi rămân 
ară simulatoare
Călan (C.B.) - Autoritatea Rutieră Română 

(ARR) a decis ca simulatoarele auto să nu 
mai fie obligatorii în școlile de șoferi. 
Motivul pentru care s-a luat această decizie 
îl constituie costurile prea ridicate de 
omologare a acestor dispozitive, costuri pe 
care școlile de șoferi erau nevoite să le 
suporte.
Proprietarii contestă prețurile

Directorul Direcției Generale de Infra
structură și Transport Rutier din cadrul 
Ministerului Transporturilor, Sorin Sîrbu, a 
confirmat că decizia de eliminare a 
obligației pentru deținerea de simulatoare a 
fost luată în urma contestațiilor pe care pro
prietarii de școli de șoferi le-au făcut cu 
privire la prețurile de omologare a acestor 
dispozitive.

„Toată lumea era dezamăgită de aceste 
simulatoare pentru că îți strică abilitățile de 
conducător. Una este să conduci mașina la 
propriu și alta este pe simulator”, spune 
Marian Șopterean, proprietarul școlii de 
șoferi Tehno Autop din Călan.

Școlile de conducători auto înființate după 
data de 1 noiembrie 2006 erau obligate să se 
doteze cu simulatoare auto care costau între 
15.000 și 30.000 de euro.

Deva (M.S.) - Liberalii hu
nedoreni au lansat, sâmbătă, 
mai multe acuze la adresa 
colegilor din Alianța D.A., 
afirmând că democrații i-au 
reclamat la DNA pe primarul 
Devei, Mircia Muntean, vice- 
primarul Florin Oancea; și pe 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara, Mircea Mo- 
loț. Anunțul a fost făcut chiar 
de primarul municipiului De
va, care a precizat că toți cei 
trei lideri politici au fost invi
tați la DNA Alba, în cursul 
acestei săptămâni. Denunțu
rile fac referire la un teren 
pentru construcția de locuințe 
pentru tineri, un teren pentru 
ridicarea unui hipermarket și

Mircia Muntean Mircea Moloț Florin Oancea

achiziția a două spații pentru 
instituții de interes public, 
toate în Deva. De asemenea, 
președintele PNL Hunedoara 
a declarat că pe timpul cam
paniei electorale de la Petro
șani, ar fi fost „șicanați” de 
către democrați și de către 
prefectul județului, Cristian 
Vladu, fost membru al PD. 
„După ce am anunțat, inițial, 
că îl susținem la funcția de 
primar pe candidatul nostru,

Daniel Surulescu, director al 
Companiei Naționale a Hui
lei, împotriva acestuia a fost 
depusă o plângere penală la 
DNA, de către prefectul jude
țului Hunedoara, printr-o 
fostă colegă a sa de la 
Regionala CFR Timișoara”, a 
spus Mircia Muntean, care a 
precizat că, în aceste condiții, 
liberalii âu desemnat un alt 
candidat la funcția de primar 
al municipiului Petroșani.

Contactat telefonic, preșe
dintele filialei PD Hunedoara, 
Gheorghe Pogea, a infirmat 
toate acuzele aduse de liderul 
liberalilor. „Noi nu am făcut,, 
nici un fel de plângeri la1 
DNA. Nu avem astfel de pre
ocupări.

Mircia Muntean are prob
lema dosarelor în cap. 
Omenește ar fi fost să întrebe 
dacă este adevărat. Alianța 
nu începe cu el, n-are decât 
să o rupă. Scena politică este 
plină de mizerii. Eu nu am 
intrat în astfel de jocuri. Sunt 
un om serios”, a spus liderul 
PD Hunedoara, care a mențio
nat că președintele PNL Hu
nedoara desfășoară „o acțiune 
de imagine”. Prefectul județu
lui Hunedoara, Cristian Vla- 
du, nu a putut fi contactat, 
telefonic pentru a răspunde 
acuzelor aduse de liderul 
PNL.

începe sterilizarea câinilor
■ La Hunedoara înce
pe un program pentru 
soluționarea situației 
animalelor fără stăpân.

Hunedoara (M.S.) - Fun
dația pentru protecția ani
malelor Vier Pfoten va 
începe, de astăzi, un program 
de sterilizare gratuită a câi
nilor fără stăpân care trăiesc 
pe străzile municipiului Hu
nedoara. Proiectul CCR 
(Catch, Castrate, Release) se 
va desfășura în parteneriat cu 
Primăria Hunedoara și are ca 
scop soluționarea „civilizată 
și eficientă” a situației ani
malelor fără stăpân, împre

ună cu locuitorii și institu
țiile orașului, și se va des
fășura pe o perioadă de trei 
luni, se arată într-un comu
nicat al Fundației Vier Pfo
ten. în cadrul programului, 
câinii vor fi prinși, sterilizați, 
marcați, tatuați, deparazitați 
și vaccinați, iar după perioa
da postoperatorie, dacă nu 
apar complicații medicale, 
sunt returnați în locul de 
unde au fost luați.

Contractul semnat între 
Fundația Vier Pfoten și Pri
măria Hunedoara prevede că 
organizația neguvernamen
tală va steriliza gratuit câinii 
comunitari, iar autoritățile 
nu vor iniția acțiuni de uci-

Cîinii fără stăpini vor dispărea de pe străzi (Foto; cl)

dere sau maltratare a acestor 
animale.

Proiectul CCR este derulat 
de Vier Pfoten în mai multe 
țări europene care se con
fruntă cu un număr mare de

animale fără stăpân. în Ro
mânia, programul a început 
în anul 2002 de la debutul 
proiectului, fiind sterilizate 
35.513 de animale fără stăpân, 
câini și pisici.

Thermal Hotei C

Căutati decup 
3 aprilie 2007 
data de 1 3 am

44'4'4'.
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• Aproape condamnați. Quasar Deva 
și-a compromis șansele de a se salva de 
la retrogradare, după ce nu a reușit decât 
o remiză, scor 4-4, în partida cu Moldo- 
cor, una dintre contracandidatele directe 
în lupta pentru salvare. Devenii au scăpat 
victoria printre degete, ratând pe final- 
două lovituri de penalitate. (G.M.)

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 19-a: vineri: Pan

durii - Oțelul 2-1 i Ceahlăul -> Farul W; statâm Jial
- CFR Cluj 0-2; Poli Timișoara - Poli lași 0-1; FC Vaslui

- Rapid 1-1; Steaua - FC Argeș 2-0; duminică; BHS-

FC Național- Unirea Urzieeni s-au disputat feri, dună

Serf

Dinamo 1-1. Partidele U. Craiova - Gloria Bistrița ți

închiderea ediției.
Clasament'...................................................

1. Dinamo 23 18 4 1 «1-12 58

2. CFR Cluj 23 14 4 5 43-25 4

3.-5teaua 23 12 8 3 40-12 44

4: Rapid 2? 12 8 3 40-15 44

5. Gloria 22 11 4 7 28-20 37

6. Poli Tim. 23 9 7 7 22-19 34

7. FC Vaslui 23 9 7 7 29-32 «

8. Otelul 23 10 3 10 36-42 83

•9. Poli lași 23 8 7 8 28-28 31
10. Pandurii 23 8 5 1Q 18-24 ..29

11. Farul 23 6 9 8 ' 23-23 27

12. U. Craiova 22 6 9 7 22-33 27

13. UTA ?3 7 6 W lfl-25 27 -

14. U. Urzieeni 22 7 4 11. 18-23 25

15. Ceahlăul 23 6 4 13 .«■as Í2

16>FCArgeș 23 4 5 14 14-29 O

17. FC Național 22 3 5 14 16-37 14

18. Jiul 23 3 5 15 9-32 14

A / M /» * :t .¡./(ittoororcr -.tUim £*¿1.
(C.M.) - Programul etapei a.-22.-a*, 17-13 ma&e:. | 

Metropolis București - Cosmos Pitești 6-2; Qwsar Deva
- Moldocor Piatra Neamț 4-4; ACS Odorheiu Secuiesc

- Energoconstrucția Craiova 4-5; United Galați - Poli

hi
Pi

Timișoara 4-3; FC CIP Deva - Clujana Ouj-Rfeioca 12- 

4; Partidele Informata Timișoara - Athtetic București 

și CSM Focșani - FM Constanța s-au tfcpu*-,l  după 

închiderea ediției.

Clasamentul
1. FC CIP Deva 22 21 1 Q 153-55 64

2. Energo Craiova. 21 16 3 2 144-68 51

3. Athletic Buc. 21 16 1 4 105-53 49

4. ACS Odorheiu 22 14 4 4 137-70 46

5. FM Constanta 21 12 2 7 137-95 38

6. Cluiana cluj 22 10 S 9 WS&38

7. Poli Timișoara 22 10 2 ÜÖ 95-84 32

8. Informatica Tm. 21 9 3 9 103*116  30

S'. CSM Focșani 20 8 2: îflâ . 64-?9 26

10. Cosmos 22 6 1 15 71-121 19

II.Moldocor 22 5 3 14 71-108 18

12. United Galați 22 4 3 15 68-123 15

13. Quasar Deva 22 3 1 18 ■■«-UH 10

14. Metropolis Buc. 22 2 1 19 ’ 63-179 B

Programul etapei a 23-a; United Calați - Metrópolis 
București; Cosmos Pitești - FC CIR Deva; Clujana Cluj 

- CSM Focșani; FM Constanța - Quasar Deva; Moldo- 

cor PN - Informatica Tm; Athletic - AS Odorhelu; Poli 

Timișoara - Energo Craiova.

Și bătuți, și jigniți de patron
■ Jiul a pierdut cu CFR, 
iar Simota i-a atacat pe 
jucători, folosind un lim
baj de cartier.
ClPRIAN MARINUȚ

ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Jiul a pierdut și 
ultima șansă de a se salva de 
la retrogradare, după ce a fost 
învinsă fără drept de apel de 
CFR Cluj, echipă care are ca 
obiectiv ajungerea în Liga 
Campionilor. Raportat la 
investițiile făcute de cele 
două cluburi și la loturile de 
care dispun cele două echipe, 
scorul de 0-2 cu care au cedat 
minerii e unul chiar onorabil 
pentru Jiul. Dincolo de rezul
tat, echipa încropită de Marin 
Tudorache din jucătorii pe 
care fie nu i-a vrut nimeni, 
fie nu au fost lăsafi să plece, 
a jucat foarte slab, la limita 
neputinței și a penibilului.

Meciul nu a avut practic

Jucătorii Jiului au fost la pământ din toate punctele de vedere

istoric. CFR-ul, cu multi 
jucători străini în lot, 
adevărafi mercenari, nu a 
avut probleme cu amatorii 
sau debutanfii din lotul Jiu
lui și a dominat autoritar, din 
primul până în ultimul mi
nut. Primul gol a venit firesc 
după 5-6 cornere ale fe
roviarilor. Juniorul Bicfalvi, 
un jucător de altfel talentat, 
a ezitat și a fost depășit de 
vulpoiul Coroian care a cen

trat perfect, iar “pantera por
tugheză” Semedo a profitat și 
a marcat din careul mic. Jiul 
a dat semne că trăiește prin 
Dulcea (20) și Mihart (29), dar 
cele două acțiuni au fost un 
simplu foc de paie. Clujenii 
au dat lovitura decisivă prin 
Surdu (*35)  care a marcat din 
interiorul careului, după o 
bâlbâială în lanț a defensivei 
Jiului, pornită de la o gafă a 
portarului Curcă. După

pauză, Tudorache a încercat 
să dreagă busuiocul cu Petre- 
scu, Koniciko și Milenovici, 
ultimii doi debutanți în pri
ma ligă, însă jocul minerilor 
a fost la fel de șters. CFR-ul 
chiar dacă a jucat economicos 
a avut totuși cea mai mare 
ocazie de gol, Silva (71) 
țintind bara după o acțiune 
a lui Surdu. După joc, patro
nul Jiului, Alin Simota, și-a 
criticat dur jucătorii, de 
parcă el nu ar aVea nici o 
vina. la situația în care se află 
ciubul și ar asigura echipei 
condiții cel puțin excelente. 
“Am o echipă de morți, care 
știu doar să treacă la casierie 
să-și ia banii. Astăzi au arătat 
în teren ca niște pui duși la 
tăiere”, a spus Simota. Fi
nanțatorul Jiului ar trebui să 
înceapă însă reproșurile cu el 
însuși, întrucât el l-a adus la 
echipă pe FI. Marin care a 
stricat atmosfera și el nu 
asigură bani suficienți pentru 
transferuri.

Meci "recital" al campionilor
■ FC CIP și-a încântat 
suporterii cu goluri 
multe și faze superbe 
în partida cu Clujana.

ClPRIAN MARINUȚ__________________
ciprian.marinut@inforniniedia.ro

Deva - Pentru că majori
tatea adversarilor din com
petiția internă îi sunt evident 
inferiori, partidele din cam
pionat ale FC CIP Deva pierd 
de multe ori farmecul oferit 
de neprevăzut al duelurilor 
sportive și se apropie de sce- 
nafiul recitalurilor unor 
trupe celebre. Așa s-a întâm

plat și în meciul de ieri de la 
Sala Sporturilor din Deva cu 
Clujana Cluj, care e totuși 
una dintre candidatele la 
play-off. Conștienți că replica 
adversarei e modestă și nu 
provoacă spectacol, campionii 
s-au simțit parcă datori pu
blicului și au jucat ca și când 
în joc era un trofeu impor
tant, înscriind goluri multe, 
creând faze superbe și etalând 
execuții de efect.Devenii au 
jucat cu seriozitate în prima 
repriză, iar rezultatul s-a 
văzut pe tabelă. După 20 de 
minute în care campionilor 
le-a ieșit tot ce atf vrut, tabela 
indica un sec 6-0, ca la tenis,

pentru FC CIP. După pauză, 
portarul devenilor Iancu a 
transformat un penalty și a 
dat tonul spectacolului. Gher- 
man a marcat după un un-doi 
de efect cu Lupu, apoi Tomes- 
cu l-a surprins ieșit pe por
tarul advers și a înscris cu un 
șut lobat din jumătatea pro
prie. Pe final a venit cel mai 
aplaudat gol al partidei: Matei 
a driblat tot ce i-a ieșit în 
cale, la 2-3 adversari trecân- 
du-le mingea printre picioare 
și a marcat cu un șut din 
unghi. Dincolo de show ul din 
această seară, important va fi 
ca FC CIP să atingă un vârf 
de formă la meciurile din

Matei a marcat cel mai aplau
dat gol al partidei (Foto: cl> 

play-off și să câștige pentru al 
doilea an consecutiv titlul 
național.

FC CIP - Clujana 12-4 (6-0)
Au marcat: Al-Ioani (2), 

Lupu (4), Molomfălean (10, 
20), Albu (autogol 13), Matei 
(15, 38), Iancu (22), Gherman 
(26, 36), Tomescu (30),
Stăncuța (40) / Kiss (25), Albu 
(36), Moțeț (39 și 40).

Fără dirijor, fără gol
Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 20-a, 17 irartie: UL CM - Apulum 1-1; FCM Reșița - FC 
Caracal 1-0; Dacia Mioveni - Minerul Ua>ai 2-1; Unirea Dej - Poli n Timișoara 3-2; Gaz 
Metan Mediaș - FC Baia Mare 4-0; Corvinul 2005 taedoara - FC Târgoviște 0-0; CSM Rm. 
Vâlcea - Auxerre Lugoj 1-0; ISC Tuzii - FC Btior 0-0ț CFR Timișoara - Building 2-a 
Clasamentul

Hunedoara (C.M.) - Ab
sența coordonatorului de joc, 
Ciprian Pepenar (suspendat 
pentru cumul de cartonașe), 
i-a costat două puncte pe cei 
de la FC Corvinul 2005 Hune
doara în partida disputată, 
sâmbătă, acasă, cu FC Târ- 
goviște. Fără omul cheie de la 
mijlocul terenului și cu trei 
juniori în echipă din primul

FC Corvinul 2005 - FC Târ- 
govlște 0-0_____ __
Corvinul: Pascal - Tätaru, 

Amhruș, Irina, Șrușoveanu - 

Vlșan, Furdean, lacob (72 

Duralia), R. Cristian (87 Hațegan) 

- Pribac, M. Dăscălescu.

minut, echipa antrenată de 
Titi Alexoi nu a reușit să-și 
impună jocul și nu a reușit să 
marcheze. Hunedorenilor le-a 
lipsit și șansa, întrucât, la cea 
mai mare ocazie de gol a lor, 
R. Cristian (40) a țintit trans
versala cu o lovitură de cap 
de la 7-8 metri. „Nu sunt 
mulțumit cu rezultatul, dar 
cu lotul avut la dispoziție în 
fața incomodei echipe din 
Târgoviște nu se putea mai 
mult.

S-a văzut, încă din start, că 
Pepenar era foarte important 
în jocul echipei. Raportul 
ocaziilor a fost 3-1 în favoarea 
noastră, dar ne-a lipsit șansa 
la finalizare ”, comenta Titi 
Alexoi, antrenorul Corvinu- 
lui.

1. U. Cluj 20 12 6 2 31-13 42

2. CSM Rm. Vâlcea 20 11 2 7 24-19 35

3. Dacia Mioveni 20 9 6 5 22-15 33

4. FCM Reșița 20 9 5 6 23-14 32

5. Minerul Lupeni 20 10 2 8 24-22 32

6. ISC Turzii 20 8 7 5 19-15 31

7. FC Caracal 20 9 2 9 24-22 29

8. FC Târgoviște 20 8 5 7 16-16 29

9. CFR Timișoara 20 8 5 2 2-25 29
10. Corvinul 2005 20 6 10 4 29-19 28

11. Poli II Tim. 20 6 8 6 21-16 26

12. Unirea A.l. 20 6 8 6 15-16 26

13. Gaz Metan 20 6 4 10 22-24 22

14. FC Bihor 20 5 7 8 20-28 22

15. Unirea Dej 20 6 3 11 19-35 21

-16. Building V.M. 20 5 5 10 13-19 20

17. FC Baia Mare 20 4 6 10 14-32 18

18. Auxerre Lugoj 20 3 7 10 13-21 16

www.romjob.ro
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PE SCURT

• Galacticele, învinse. Handbalistele de 
la Oltchim Rm. Vâlcea au fost învinse,

, sâmbătă, în deplasare, de formația croată 
Podravka Koprivnica, cu 32-27 (19-16), în 
manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei 
Cupelor. (MF)

• Pregătiri de ...nuntă. Sportiva bel
giană Kim Clijsters a confirmat că nu va 
participa la turneul de la Roland-Garros 
deoarece preferă să se consacre pregăti
rilor pentru căsătoria cu baschetbalistul

’ Brian Lynch. „Am renunțat la Roland-
Garros deoarece voi rrp'qe în SUA pentru 

ș a pregăti nunta", a anunt. . Clijsters. (MF)

REZULTATE FORMULA I
j < j < < « < /< < < < x < / < / J 7< < < < < j / j JJ 7 ^ < j / 7

Melbourne (MF) - Rezultatele înregistrate In Marele 

Premiu de Formula 1 al Australiei sunt următoarele:

1. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) Th25:28.770;
2. Fernando Alonso (Spania/McLaren-Mercedes) 

+7.242;
3. Lewis Hamilton (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 

+18.595;
4. Nick Heidfeld (Germania/BMW-Sauber) +38.763;

5. Giancarlo Fisichella (Italia/Renault) +1:06.469;
6. Felipe Massa (Brazilia.Ferrari) +1:06.805;

7. Nico Rosberg (Germania/Williams) la un tur;
8. Ralf Schumacher (Germanie/Toyota) la un tur;

9. Jarno Trulli (Italia/Toyota) la un tur;
10. Heikki Kovalainen (Finlanda/Renault) la un tur;

Clasamentul constructorilor este următorul:
1. McLaren-Mercedes 14 puncte;
2. Ferrari 13;
3. BMW Sauber 5;
4. Renault 4;
5. Williams 2;

6. Toyota 1.
Următoarea cursă va avea loc pe 8 aprilie, în Malayesla.

Franța a câștigat Turneul 
celor 6 Națiuni

Paris (MF) - Echipa națională de rugby a 
Franței a câștigat Turneul celor 6 Națiuni, 
după ce reprezentativa Țării Galilor a 
învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul 
de 27-18, selecționata Angliei, în etapa a V-a, 
ultima a competiției. în celelalte două me
ciuri disputate sâmbătă s-au înregistrat 
următoarele rezultate; Italia - Irlanda, scor 
24-51, și Franța - Scoția, scor 46-19. în urma 
acestor rezultate, Franța și Irlanda au 
rămas fiecare cu câte 8 puncte, fiind 
despărțite de diferența dintre numărul de 
puncte înscrise și cele primite, 69 pentru 
Franța și 65 pentru Irlanda.
Doar 100 de spectatori

Deoarece numele câștigătoarei trofeului 
putea fi aflat doar după încheierea partidei 
Țara Galilor - Anglia, trofeul Turneului celor 
6 Națiuni le-a fost înmânat jucătorilor 
francezi pe un stadion aproape gol, după 
două ore de la încheierea meciului disputat 
împotriva Scoției, câștigat cu scorul de 46-19. 
Componenții reprezentativei Franței, 
îmbrăcați în smoching pentru a putea parti
cipa apoi la banchetul de după meci, au 
primit Cupa din partea președintelui Comite
tului celor 6 Națiuni, Jacques Laurans, în 
fața a aproximativ 100 de spectatori.

Puqilistul american Evander |
Holyfield, fost campion mondial la 
categoria grea, a obținut, sâmbătă, o 
nouă victorie după revenirea sa în 
ring, după ce compatriotul său Vinny 
Maddalone a abandonat în a treia 
rundă a luptei ce s-a disputat la Cor
pus Christi. în Texas. (Foto, epaj 

-------------- *

Raikkonen, lider la Melbourne
■ Pilotul finlandez a 
câștigat autoritar prima 
cursă de Formula 1 din 
acest sezon.

Melbourne (MF) ■ Kimi 
Raikkonen a plecat, duminică, 
din pole-position în Marele 
Premiu al Australiei, prima 
etapă a ediției 2007 a Campi
onatului Mondial de Formula 
1, și a condus cursa de la un 
capăt la altul. Un parcurs tipic 
pentru finlandez, cu un stil de 
pilotaj precis și rapid, ce a 
făcut ca numai cinci driveri 
să termine cursa în același tur 
cu câștigătorul. O manieră ce 
l-ar fi făcut invidios și pe pre
decesorul său, septuplul cam
pion mondial Michael Schu
macher, retras anul trecut. 
Astfel, Raikkonen începe să-l 
facă uitat pe Schumacher la 
Ferrari.

Brazilianul Felipe Massa, 
coechipierul lui Kimi Raikko
nen, a reușit să salveze o 
cursă ce părea compromisă 
după ce in repriza a doua a 
calificărilor de sâmbătă a fost 
nevoit să abandoneze din 
cauza unor probleme la cutia 
de viteze. Oficialii Ferrari au 
decis să schimbe și motorul

Klmi Raikkonen a câștigat prima cursă de Formula 1 după retragerea lui Schumacher

monopostului lui Massa, ast
fel că acesta a plecat de pe 
ultima poziție a grilei. Dar 
brazilianul a confirmat forma 
bună a scuderiei și a terminat 
pe șase, la câteva zecimi de 
secundă de locul cinci ocupat 
de Giancarlo Fisichella.
Lideri la constructori

McLaren-Mercedes pare a fi 
pregătită pentru rezultate mai 
bune decât anul trecut, însă 
diferența față de Ferari este 
destul de mare. Duminică, 
nici Alonso și nici Hamilton 
nu l-au amenințat pe Raikko
nen, scopul clar al piloților

McLaren fiind acela de a ocu
pa pozițiile rămase ale podiu
mului. Dar acest lucru nu s-a 
întâmplat fără emoții. Alonso, 
locul doi pe grilă, a avut un 
start dezastruos, fiind depășit 
imediat de Heidfeld și de 
Hamilton. A fost nevoie de o 
primă oprire la boxe pentru 
ca piloții McLaren să-l depă
șească pe german și a mai fost 
nevoie de o a doua intrare la 
standuri și de 45 de tururi 
pentru ca dublul campion 
mondial să-și depășească 
coechipierul. Hamilton a avut 
o evoluție impresionantă încă 
de la debutul său, iar locul

trei ocupat la final pare să 
dovedească faptul că Ron 
Dennis nu s-a înșelat în pri
vința britanicului, primul pi
lot de culoare din FI. Fără 
greșeli majore, de multe ori 
mai rapid decât Alonso, tână
rul a făcut o cursă aproape 
perfectă la Melbourne și de
monstrează că echipa poate 
conta pe el. De altfel, McLaren 
s-a instalat pe prima poziție în 
clasamentul constructorilor cu 
14 puncte, unul mai mult 
decât Ferrari. Aceste două 
echipe sunt singurele care au 
terminat, la Melbourne, cjj 
ambii piloți în puncte.

Gol înscris de la 73 de metri
■ Portarul Paul Robin
son a înscris din lovi
tură liberă un gol 
pentru Tottenham.

Londra (MF) - Portarul 
Paul Robinson a înscris un 
gol în meciul câștigat de To
ttenham Hotspur, sâmbătă, pe 
teren propriu, cu scorul de 3- 
1, în fața formației Watford, 
în etapa a XXX-a a campi
onatului Angliei, informează 
BBC. Robinson a marcat în 
minutul 63, golul de 2-0 pen-

tru Tottenham. El a înscris 
dintr-o lovitură liberă de la 73 
de metri de poarta adversă 
(4,5 metri în afara suprafeței 
de pedeapsă a formației 
Tottenham). Mingea a trecut 
peste defensiva echipei Wat- 
ford șl a sărit peste portarul 
Ben Foster în poarta for
mației oaspete.

Potrivit „The Guardian”, 
Foster a fost folosit de 
selecționerul Angliei, Steve 
McClaren, la meciul amical 
cu Spania, luna trecută, dar 
Robinson ar putea fi titular

în națională la partida cu 
Israel, programată la 24 mar
tie, în preliminariile Euro- 
2008.

Golul de sâmbătă nu a fost 
primul înscris de Robinson, 
care a mai marcat în 2003, 
pentru Leeds United, într-un 
meci cu Swindon Town, din 
Cupa Ligii Angliei, scor 2-2.

Reușita lui Robinson vine 
la două zile după ce portarul 
echipei FC Sevilla, Andres 
Palop, a marcat în meciul cu 
Șahtior Donețk, din optimile 
Cupei UEFA. Paul Robinson 

de doi
(Foto: EPAi

aniPremii egale
Paris (MF) - Organiza

torii turneului de tenis 
de la Roland Garros au 
anunțat premii egale 
pentru jucători și jucă
toare la ediția din 2007 a 
competiției, din primul 
tur și până în finala com
petiției, atât la simplu, 
cât și la dublu. Turneul 
de la Roland Garros se 
alătură, astfel, celorlalte 
trei competiții de Grand 
Slam ale sezonului, 
Open-ul Australiei, US 
Open și Wimbledon. în 
2007, câștigătorii com
petiției franceze vor 
câștiga fiecare un milion 
de euro, iar finaliștii 
jumătate din această 
sumă. Valoarea premi
ilor acordate la Roland 
Garros va fi de 15.264.500 
de euro.

Revenire după o pauză
■ Tiberiu Ghioane a 
jucat din nou și a mar
cat într-un meci oficial 
la Dinamo Kiev.

Kiev (MF) - Tiberiu Ghioa- 
ne a disputat, sâmbătă, primul 
său meci oficial la Dinamo 
Kiev, după o pauză de doi ani. 
El nu s-a mai antrenat și nu 
a mai evoluat pentru Dinamo 
Kiev din 2005, când, în luna 
februarie, a suferit o micro- 
tromboză la nivel cerebral 
(astuparea unui vas sanguin 
cu un cheag de sânge) în tim
pul cantonamentului efectuat 
de echipa ucraineană în Por
tugalia. El și-a revenit după 
câteva săptămâni și și-a relu
at activitatea, ulterior fiind 
internat de mai multe ori în 
spital și renuțând o perioadă 
la activitatea fotbalistică. în 
vacanța de iarnă, Ghioane s-a 
pregătit la Brașov, iar de la 1

Tiberiu Ghioane revine după probleme medicale grave (Foto: epa)

martie și-a reluat antrena
mentele la Dinamo Kiev. 
Săptămâna trecută, mijlocașul 
român a fost folosit într-un 
meci al echipei secunde a 
grupării Dinamo Kiev.

Tiberiu Ghioane a revenit 
cu gol într-un meci oficial la 
Dinamo Kiev, înscriind, 
sâmbătă, în partida pe care 
formația la care este coechi

pier cu Florin Cernat a 
câștigat-o, pe teren propriu, cu 
scorul de 4-0, în fața echipei 
Zorya, în etapa a XlX-a cam
pionatului Ucrainei.

Ghioane a început meciul 
ca rezervă și a fost introdus 
pe teren în min. 78, în locul 
lui Yussuf iar după nouă 
minute a marcat al patrulea 
gol al gazdelor.

La un pas de
București (MF) - Pugilistul 

Lucian Bute, legitimat la 
clubul canadian Interbox, va 
boxa in compania australia
nului Sakîo Bika, într-un 
meci ce i-ar putea da dreptul 
să lupte pentru titlul mondi
al la categoria supermijlocîe, 
versiunea IBF.

Anunțul a fost făcut de IBF, 
care le-a dat termen celor 
două tabere până pe data de 
6 aprilie pentru a stabili 
detaliile meciului.

bnerbax ar dori ca meciul 
să se desfășoare pe 15 iunie,

titlul mondial
într-o gală organizată la Cen- 

. tre Beli, din Montreal. în 
cazul în care cele două părți 
nu vor ajunge la un acord în 
acest sens, IBF va organiza o 
licitație, promotorul care va 
plăti mai mult putând obține 
dreptul de a organiza meciul. 
„Va fi un meci foarte greu 
pentru Lucian Bute (19-0-0, 16 
KO), dar sunt încrezător că 
va ieși învingător. Ne aș
teptăm la un meci dificil, 
deoarece Lucian are un stil 
similar cu cel al campionu
lui WBO.

Record la semimaraton 0 ,
București (MF) - Atletul 

kenyan Samuel Wanjiru și- 
a îmbunătățit propriul re
cord mondial la semimara
ton impunându-se, sâmbătă, 
la Haga, în 58 de minute și 
35 de secunde. Sportivul în 
vârstă de 20 de ani, care 
locuiește în Japonia, și-a 
îmbunătățit astfel cu 18 
secunde precedentul record 
(58:53) stabilit in luna fe
bruarie, la Dubai. Federația 
Internațională de Atletism

(IAAF) a anunțat, sâmbătă 
seară, pe site-ul său oficial, | 
că recordul era „în curs de I 
omologare”, înainte de ofi
cializare. Wanjiru a stabilit 
pentru prima oară recordul 
în această probă (59:16.) în 
septembrie 2005, la semi- 
maratonul de la Rotterdam 
(Olanda). La Haga, Wanjiru 
a devansat alți doi kenyeni: 
Solomon Bushendich (locul 
doi; lh00:13) și Francis 
Kiprop (locul trei; 1 h 00:17).
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A1 - Prima Invest

A2 - Garant 
Consulting

A3 - Imobfranc 

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte 

A* *iO  - Liliacul

a urgent, confort 1, Deva, zona Miorița, 
contorizări apă, gaz, preț 135.000 lei. Tel. 223336. 
(T)
* urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• decomandate, Mul Decedai, 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) 
c semidecomandate, centrală termică, 
termopane, parchet, gresie, faianță, etaj 3, zona 
Dacia, preț 81.000 lei. Tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
® Minerului, dec, centrală termică, gresie, 
faianță, lavabil, parchet, balcon închis, mobilă 
nouă, preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. 
(A2)
® bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)

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)
o Gojdu, arcuit, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
> Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, 
două holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
<A2)

Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă, hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță, termopane, 
CT. preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
- Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet, 
c-esie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 
.'’-'-5 .'367893. (A2)
»dec, parchet, faianță, repartitoare, apometre,

•
 mp, zona I. Corvm, preț 1.150 mld, neg, tel. 
290024. (A3)

»semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat 
mobilat, ușă schimbată, balcon închis, zona 
îojdu, preț 1.200 mld, neg, tel. 0742/290024. (A3) 
e circuit gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
e:a; ■rterrediar, zona Dada, preț 970 miL, neg. 
te. 0742/290024,232060. (A3)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
51 ~p, zona Ixed Auto, cu balcon mare, bine 
—ccrxorizâr. vedere pe 2 părți preț

:<X ~r. negocaol tel OTSl'GCTS. 
-i 53325. JU

• urgei. decmoao**, 5e mc. zora Ude. x 
: a~er ine rtiiuc _ituiîzâ.vedere 

tam nedncă'. gemăt preț GJOI 
■excapi. te.

Multicom

•> D°ya, Al. Straiului, ușă metalică, centrală 
I termică, gresie, faianța, balcon închis, preț 
I 67.000 lei, negociabil. Tel. 0788/176630. 

£1^13/13.03)

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

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

Anim SuMinMfcK ■■•■ ¡ron 
pentru închiriere în mogaztnele sole. Prdf#â și tu de 
Frecventa more de dtenîi, de vadul cornered 
©SSfert, și dtevtitarii ofa(3@îWl atow de Art«,

Ö74M25551 Ml Gm*.  «NNBjrtima JO

Iepurașul nu vine /¿, tine cu “mâinile" goale. El îți aduce niște premii specialei Câștigă în 6 
aprilie: < rr.r'TITV FrTeGrUK/' ' ^-~rr.r. -- ~c— T ' sau'Z,

. azo'-ament la Cuvântul Libe-' pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o 
' - : concurs cu copia cupă chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem

e - 'amilta Cuvânta! Liber!

• decMnndate, adtyt îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan), etaj 3, zona 
Zamfirescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314. 
(A9)
• semMecMm**  camere cu parchet 
contorizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona 
Mărăști, preț 129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. 
(A9)
• decomandate, contorizări integrale, balcon 
deschis, etaj 1, Mul Decebal, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate, etaj 3, amenajat (marmură, 
faianță), balcon, contorizări integrale, etaj 3, 
zona Bălcescu, Deva, preț neg. Tel. 231800. (A9)

RSCAWE CONCURS



AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

• decomandat«, cam«« cu parchet, centrală 
termică, termopan, baia (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, semldecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613-366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie,
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0 ----------- 4K- (AlO'

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent, Deva, plata imediat. Tei. 215212. (Al)
• urgmrt, apartament 2 camere decomandate, 
între 50-60 mp, în zonă centrală, 22 Decembrie, 
Kogălniceanu, cu balcon, cu sau fără amenajări, 
se face ofertă de preț la vedere, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent, decomandat«, etaj intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamflrescu. Tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• circuit, balcon închis, parchet, gresie, faianță, 
80 mp, etaj 2, Kogălniceanu, preț 148.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• zona Gojdu, etaj 2, 70 mp, balcon, parchet, 
contorizări complete, gresie, faianță, interfon, 
preț 143.000 lei. Tel. 0726/710903. (Al)
• circuit, contorizări, etaj 2, zona Gojdu, preț 
155.000 lei. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, 
garaj, boxă, preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. 
(A2)

ÎMPREUNĂ în afacer

Fosta piață Petre Roman din Dacia

NOU IN DEVA NOU IN DEVA NOU IN OEVA
Vând case, vile (13)
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• urgant, zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971, (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică, 
termopane, gresie, faianță, 2 băl, 2 balcoane, 
preț 60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• dac, hol central, gresie, faianță, CT, 
apometre, tremopane, ușă metalică, amendat, 
zona Al. Neptun, tel. 0742/290024, (A3)
• doc, gresia, faianță parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld„ neg., tel, 0742/290024,232060. (A3)
• doc, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță, preț 80.000 
euro, negociabil, tel 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• In blocurlla noi, decomandate, 2 băl, centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță zona 
Emlnescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandat«, aia) 3, bine întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• decomandata, bala (gresie, faianță), 
termopane, camere cu parchet, centrală 
termică, balcon, etaj Intermediar, garaj sub bloc, 
zona pieței centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 
212141. (A9)
• decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lăngă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0738/040.490, 
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 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil,, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

AHUNȚ LICITAȚIE

S.C. Comlemn S.A. cu sediul în Deva, b-dul Decebal, 
bl. C, parter, vinde prin licitație publică următoarele active:
- Spațiu comercial Uricani, str. Al. Brazilor, la parterul blocului 
3A, în suprafață de 1.192 mp.
- Depozit Petroșani, Str. Oltului, în suprafață de 1.430' mp și 
teren aferent.(platformă betonată) în suprafață de 2306 mp
- Autocamion Tir 22 t (autotractor marca Roman și remorcă 
marca SR-3 axe)
Licitația va avea loc la sediul societății în data de 04.04.2007, 
ora 10.
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la 
telefon 226062.

(85430)

• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• decomandat« mu semldecomandate, etaj 
Intermediar, zona Liliacului, Dorobanți, Creangă. 
T<el. 0740/317313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandata, mobilat, superb, totul nou, hol 
central, centrală termică bale hidromasaj, zonă 
foarte liniștită, posibilitate închiriere garaj la 
parterul blocului, preț 105.000 euro. Tel. 
0722/722112. (T)
• decomandate, centrală termică 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță zona Uzo 
Balcan, preț 160.000 lei, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
• ștmidec, parchet, apometre, et. 3, zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dac, CT, 2 balcoane, 2 bă, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat 0742/290024,232060. (A3)
• decomandat«, zona Progresului, etaj Interme
diar, modificat, centrală termică termopan, 
parchet, 2 băl, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garai sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7) .
• B-dul L Manlu, în L-url, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpațl, etaj 1, dec., neamenajat, 2 bă, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel.0745/159608 0745/164633. (A7)
• decomandat«, 2 băi (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• Dava, I balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, preț 240400 euro. Tel. 
1722/5 KM. (Al)

• casă ( camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 954)00 
euro.Tel.0788/507819.(T)
• urgent, 3 camere, bucătărie, hol, baie, centrală 
termică gară, trifazic, spațiu comerciă utilat 
societate, cameră și bucătărie separat de casă 
curte, grădină tel. 242431. (T)

• Deva, zcna Aurel Vlalcu, 3 camere mari, hol 
mare pătrat, bale, bucătărie, boxă garaj, apă 
gaz, canalizare, curte betonată preț 824)00 eun 
Tel. 0726/710903. (Al)
• P+l, sc 250 mp, 7 camere, bucătărie, 2 băi, 
gară, teren 1300 mp, preț 560.000 lei, negodabiL 
Tel. 0740/210780. (Al)
• 3 camaro, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tămpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 șl dlflerență 0742/290024,232060. (A3)
• zcna Emlnascu, 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 băl, 2 bucătării, gară, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll Imediat preț 1184)00 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlntacu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăronl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmaria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor, gară, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dreslng, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
Clabll. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgant casă în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală gară, piscină, preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 na fănațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Criștior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (AlO)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613368 07884040490. (AlO)
• Brad, ștri, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, teL 0254/613366, 0788/040.490. 
(AlO)
• Brad, casă cu 5 camera, living. anexe, garaj, 
zona centrală reătore proprie, preț negociabil, 
teL 0254/513386. MMM. (AlO)
• Brad, 2 camere; g’feM. Ungă Liceul Avram 
lancu. preț negocaoB. teL 0254/613366 
0788AMOA88 LAME

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (AlO)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (AlO)
• Brad, zona B, curte, gară, st 2500 mp, curent 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158483. (MO)

Cumpăr casă (14)

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

Case de vacanță (15)
• casă d« vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată preț 75X100 euro. neg. 0742/290024, 
232060. (A3)

Vând case la țara (17)

• casă 3 camere, baie, bucătărie, 
mobilată anexe gospodărești. st 1150 mp, 
localitatea Batiz. preț 240000 lei. Tel. 
0744^30114(8/1803)

• 3 canare. modernizată, încălzire centrală 
baie, acareturi gospodărești beci, pomi, vie, 3 
ha teren arabă FâgețeL Doora. TeL 0723/453292, 
0720/685307. (T)
• casă b Geoagiu. 6 camere, baie, gaz, garaj, 
curte, grădină st 2050 mp. hfarmații la tel. 
074V11397am
• la 14 tan de Deva. 3 rwefc. garat 800 mp teren, 
canalizare, apă ga. arert preț 75000 eiro. Tel. 
0722/564004 (Al)
• caaăfeSârairtatm.5camere. baie, bucătărie, 
living terasă construcție refadv nouă centrală 
temică arte, st 40C mp. aet 90000 eiro, nego- 
Ciabit TeL 07455117’5. M

Cumpăr case la tară (18)

• caaăc ----Lzar-ee.Tei0720*400461.

• urgent ganoideri, zona Decebal, Gojdu 
Â, cu sau fără modificări, ¡diferent de etaj, 

ie preț la vedere cu plata imediat teL 
0730/474278 0740/535095. (A4)
• dacanandata, zaua Zamfirescu Mărăști 
Dorobanți Deva, ofer prețu pieței TeL 231800, 
0748317314 (A9)

• serridec. baton 'metis, termopan, convertor, 
pareriet gresie, faorță 32 mp Deva, preț 67.000 
lei. negodabi. TeL 0742/019418 (Al)
• samidec, etaj 1 ocupabilă imediat, zona 
Eminescu preț 68000 te, negociabil. Tel. 
0745710780.(41)
• • anart, baie, termopan, parchet, faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47000 RON, 
neg, teL 0741/154401.227542, seara. (A2)
• dac, bucătărie baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• zona a. Enescu suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dac, bucătărie baie, balcon, suprafață 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• Dade *1 4, semldec., s=26 mp, bale, 
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, samldac, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, balcon închis,etaj Intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mll„ tel. 0742/290024, 
232060.(A3)
• urgent, samldac, parchet, CT, mobilat, aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et Intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona piață 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită ocupabilă imediat, Ideal pt. Investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095.(A4)
• zona Gojdu, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
Imediat, urgent, preț 6&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)
• In Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț61.500 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, 
0788/1584»! (AlO)

Vând garsontere (19)

• Dan, «■■• a-g^esu. 42 mp, etaj 4, 
termopane. omet amrat ușă metalică 
contorizâri. fară /remedian, preț 95.000 
te negocaoi Tei 0722/420044 (815.03)

Cumpăr garsoniere (20)

7 C C A R PAT C EM E N T H C- ! - ■-
PUNCT DE LUCRU

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICA CU PUC ÎNCHIS
MICROBUZ marca FORD TRANSfT 12

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

Licitația va avea loc în data de 26.03.2007 la sediul punctului de luqfS 
Deva din Chlșcădaga, str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, la ora 1<5r 

Pot participa persoane fizice șl juridice cu condiția achitării înainte de 

începerea licitației a:

- taxei de participare: 500 lei

- garanția de participare: 1909 lei

la casieria punctului de lucru Deva din Chlșcădaga sau în contul 

R035INGB0001000151338921 deschis la ING Bank București. 

Informații suplimentare la telefoanele: 0254/237002,0254/206514.

(854311

Vănd terenuri (21)

• 30 ari, Deva, zona Bejan, preț 10.000 lei. Tel. 
0726/621049. (T)
• lac da casă Hunedoara, satul Hășdat, 3500 
mp, fs 21 m, apă, gaz, curent, loc drept, zonă 
liniștită preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657, 
0747/191372. (T)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcelă fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004 (Al)
• Intravilan 2 parcele a 3000 mp cu fs 20 m, 30 
m, zona Almașu Sec, preț 3 euro mp. Tel. 
0748/639022,0726/316796. (Al)
• Intravilan zana Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zana Săntuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă livadă 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravlan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă facilități: apă curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060, (A3)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptun
ghiulară poziție bună, ideal pt. investiție, 
construcție casă acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță, cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (Ă4)

• In Dava, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mo, cu ăcces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț 42.000 euro. Tel. 0745/511776. 
(A9)
• Intravilan Dava, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776, (A9)
• urgenți intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)
• parcai« teren între 550 - 800 mp, zona de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (AlO)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (AlO) >
• 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. (AlO)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșcior. lăngă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (AlO)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AlO)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (AlO)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (AlO)

HERAL CONSULT IRURL Orăștie, lichidator al SC 
BIHARIATUR SA-în faliment, cu sediul în Șoimuș, Baza de 
Agrement, Str. Basarabiei, nr. 256, jud. Hunedoara, anunță 
vânzarea la licitație publică a următoarelor active:
1. Clădire Bază de Agrement, schelet metalic discotecă, garrl^ 
metalic ștrand și teren aferent în suprafață de 2.060 mp situate'^ 

în Șoimuș; prețul de pornire a licitației este de 726.098 Ron + 
TVA
2. Chioșc situat în Costești; prețul de pornire a licitației este de 
17.902 Ron + TVA
Licitația va avea loc în data de 20.04.2007, ora 12.OO, la sediul 
Tribunalului Hunedoara.
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din prețul de 
pornire a licitației. Cumpărarea caietului de sarcini este obliga
torie pentru ofertanțl și poate fi găsit la sediul lichidatorului în 
Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, jud. Hunedoara, tel. 0254- 
240807, 0744-861763, fax 0254-206241.

CB542S)

Cumpăr teren (22)

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

vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, Bdul Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat, tămplărle pvc, termopan; 
gresie, încălzire centrală preț U00 euro 
mp. Rriațn la teL 0743/031891. (19/1X03)

• 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 28000 euro. Tel. 
0722/564004. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință poduri rulante, cale ferată 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, sțglO 
mp, grup social, termopane, intrare din r 1 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/rf.. .1. 
0742/290024,232060. (A3)
• hală In Deva, zonă industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/n ivel, 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)

• Dava, zonă centrală 60 mp, ofer nreț bOfși. 
ivou/317314. (A9) W

Vând alte imobile (27)

• hală si construcție parțial finalizată (lăngă 
RAR); vând .nobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• hală șl construcție parțial nefinalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch nou, 
prelată cu schelet metalic, dimensiuni 60
preț negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)*»^ ’

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.36« 0788/040490. m,'B/15? I A10)

imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere garsonieră Deva, 
mobilată complet, preț 100 euro/lună Tel. 
215212. (Al)
• ofer pentru închiriere apartament 2 camere, 
Deva, complet mobilat, preț 150 euro/lună Tel. 
215212.(Al)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec, mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat, balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel.0742/290024,232060. (A3)
• garsonteră zona Trident, mobilată și utilată 
cu balcon, parchet, 2 paturi, fotolii, aragaz, 
mașină de spălat, frigider, preț 100 euro/lună 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal • Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică parchet, gresie, faiață preț 150 
euro/luriă și similar zona 1 Decembrie ■ Cinema 
Patria, mobilat și utilat, ambele pe termen lung, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• SC Orion Comlmpex SRL Brad închiriază 
hală Industrială situată hi Brad, Str. Moțfcr, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amanajata, 
acces din DN, pareara. Tel. 0728/07S0K, 
0729/942066,(10/103)

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

Având in vedere posibilitatea producerii incendiilor 
de pădure în 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

Piese, accesorii (42)

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

Mobilier și interioare (47)

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

Materiale de construcții (53)

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

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

angajează

referent publicitate
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

Electrocasnice (56)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

• 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)

•vând Iapă de 5 ani, vacă de 8 ani cu vițel, junincă 
și porci de 40 și XI kg. Tel. 0744/409692. (T)

Altele (61)

• cumpăr mașini de cusut Singer, Kaiser, 
Naumann; ofer 25 ■ 50.000 euro. TeL 
0730/965835.(18/12X3)

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 QP1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)

• X • apartament 3 camere decomandate, zona 
«Mărăștiul Nou, mobilat Și utilat, cu' balcon mare, 
i centrală termică, parchet, gresie faianță, 

amenajat modern, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobilat, zona Spar - 
piață, cu centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 incăperi, 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,
i 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, ocupabi I din 1 aprilie. (A7)
• apj camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=3C 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 Lk. Auto, s= 16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
amenajat, 434 mp, zonă centrală Deva preț 15 
euro mp, se poate compartimenta. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centrală termică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva preț 350 euro/lună nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)

• ofer spre închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări integrali 'menaja, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv i .i 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva peț 200 
euro/lună Tel. 0740/317314. (A9)

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

Prestări servicii (72)

Auto românești (36)

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

stsSiSEST4ffkra,nx/5N8H<rà/455œ

(17/1241)
• vând Dada 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. CD
• vând Dada 1310, af 1992, stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Tel. 0721/856802. 
(5/16.03)
• vând Dada papuc, af 1992, preț 800 euro, și 
Rocar TV, 6 locuri, cu ladă preț 1000 euro. Tel. 
0726/743274. (T)

• SC Uomaimed SRL organizează curs de tehni
cian maseur autorizat Ministerul Muncii și 
Educației și recunoscut în UE, predat de către 
medic și asistentă medicală Informații tel. 
0741/253771.(14/12.03)

Auto străine (37)
Oferte locuri de muncă (74)

• vând Opd Astra Caravan, af 1993, preț 3200 
euro, negociabil. Tel. 0740/420521. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autospecială furgon frig DAF Euro 
3, af 2004, capacitate 25 tone, sarcină utilă 
12,5 tone, stare perfectă licență transport 
internațional, preț negociabil. Tel. 
0744/561244. (12/14.03)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• vând cadru de disc in tiranți, 2 calorifere din 
tablă noi, dimensiuni 150/70 cm, preț negociabil. 
Tel. 264161. (T)

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

suflet măicuței Elena pentru că mi-a dezlegat cununia.
Marian, din Deva - mâ de mutțumr măicuței Elena deoarece m- 
a vindecat de patima atcoofuu.
Apelați cu încredere la te^e^oaneie 0746-579041 sau 0723- 
871253.

KO<5>

• Grădinița Tweety Deva angajează îngrijitor 
pentru supraveghere copii și educatoare cu cali
ficare și vorbitoare de limba germană Relații ta 
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)
• SC Montai Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
transport, masă și eventual cazare. Tel. 
0254/212225,0726/100928,0749/060760. (4/14.03)
• societate comercială angajează inginer 
serviciu tehnic, condiții avantajoase. Tel. 
0724/059635. (6/13.03)
• societate comercială angajează șofer profe
sionist pentru distribuție. Informații la tel. 
223950,0744/605685. (3/16.03)
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. TeL 213244, orele 9-16.
e agent de asigurare, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 13 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16,
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 31.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Petrila, 6 posturi, data limită 31.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent ImoMlar, Călan, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e ambalator manual, Hunedoara, 14 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual, Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04., perioadă determinat! Tel. 
213244, orele 9-16.
• aiHtoct clădiri, Deva, 1 post, data limită 1604 
Tel. 213244, orele 9-16.
• artificier la lucrări de suprafață, Huiedoara. 1 
post, data limită 1604 Tel. 213244. orele 9 ■ 16
• astetant farmacist, Hunedoara. 1 post data 
limită 30.03. TeL 213244, orele 9 ■ 16
• barman, Câta. 6 postul data tarată 3U6 TeL 
213244, orele 9-16
• bannat Don, 1 post data feratt 6M Tel 
213244. orele 9-16
• bna*  Itamdaam. 1 post dn M13U3. 
TeL 213244, orele 9-16l

I 13M TeL 213244 orele 9-16

• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. TeL 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
31.03., femei, avantaj o limbă străină. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• barman, Slmerla, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Vulcan, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• NbBotecar, Brad, 1 post data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9 -1,6.
• bibliotecar, Deva, 1 post, data limită 9.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Lupani, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ucâl -aofsimeria, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Slmerla, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
20.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
7.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• casier, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244 orele 9-16.
• casier, Hațeg, 1 post, data limită 14.04., 
persoane cu handicap. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• dontoDtoHranșator carne, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 1 
post, data limită 31.03., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16,
• coafor, Deva, 2 posturi, data limită 1.04., califi
care. Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Hwiedoara, 2 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Lupenl, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244 orele 9-16.
• coafor, Slmerla. 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cofetar, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
■ contecțtoner-asamblor articole din textile,
Călan, 28 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• contecțloner-aiamblor articole din textile,
Călan, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244 
orele 9-16.
• contecționar-asamblor articole din textile, 
.Hunedoara, 10 posturi, dată limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9 -15
• contecțlnnoi asamhlnr articole din textile, 
Hunedoara, 15 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• conâocțfonapnsafflhtor articole din textile, 
Hunedoara, 15 posturi, data limită 30.04 Tei. 
213244 orele 9-16.
• contecțtoner-asambtor articole din textile,
Hunedoara, 47 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contecțlomr-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 47 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțlonar-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 5 posturi, data limită 31.03. TeL 
213244 orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244 orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 7 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Petrila, 3 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecționer articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecționer articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara,lpost, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecționer articole hârtie, Hunedoara, 1 
post, data limită 25.03., perioadă determinată. 
TeL 213244, orele 9-16.
• contecționer cablai« auto, Brad, 10 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contecționer cablaje auto, Deva, 30 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contecționer cablaje auto, Hunedoara, 25 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• contecționer cablaje auto, Orăștie, 10 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• contecționer geam dublu termoizolator, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecționer tricotaje după comandă, Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contecționer tricotaje după comandă, Orăștie,
7 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• consilier administrația publică, Deva, 12 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consHer administrația publică, Deva, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consCer Juridk, Lupeni, 1 post, data limită 
1.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• canritar șl consultant juridic, Deva, 6 posturi, 
data limită 30X3. Tel. 213244 orele 9 -16.
• cenaaer, txparl inspector, referent, econo
mist Brad, 1 post data limită IM Tel. 213244, 
orele9-16
• caadar, Bpert inspector, referent econo
mist itaad. 1 post data limită 1M TeL 213244 
o*9-16
• arin, Bpert inspector, referent econo- 
mst Deva. 1 post data tarată 234H TeL 2132*4  
9*9-16

parte a unei corporații internaționale manii mrrtia 
a. care deține poziția de lider tn publicarea de ziare

7 și servicii Internei In vestul Austriei, tn nord-estul
Ungariei, cât și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Deva, 1 post, data limită X.03. Tel. 213244 
orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04 Tel. 
213244, orele 9-16.
• consultant In informatică. Călan. 1 post, data 
limită 31,03. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• contabil, Hațeg, 1 post, data limită 2103. Tel. 
213244, orele 9-16.
• controlor calitate, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• cosmetician, Deva, 1 post, data limită 1.04, 
calificare. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• croltor-țtanțator piese încălțăminte. Hune
doara 1 post, data limită 30.01 Tel. 213244 orele 
9-16.
• croltor-țtanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04 Tel. 213244 
orele 9-16.
• croitor pontau încălțăminte și articole tehnice 
din cauciuc, Deva 2 posturi, data limită 31.01 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Lupenl, 7 posturi, data limită 5.04., 
pertoadădeterminată-Tel, 213244 orele 9 ■ 16
• croitor, PetrBa 2 posturi, data limită 31.01 TeL 
213244 orele 9-16
■ curâțMor Bngouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244 orele 9-16
• cusâtor articole marochinărie, Orăștie, 4 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244 orele 9 -16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad, 4 
posturi, data lim ită 31.03., perioadă determinată. 
TeL 213244 orele 9-16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Brad. 5 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244 orele 9 -16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Deva, 10 
posturi, data limită 20.03. Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• cusâtor piese din piele și înlocuitori. Deva. 10 
posturi, data limită 31.01 Tel. 213244 orele 9 -16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Deva. 5 
posturi, data limită 31.01 TeL 2132*4  orele 9 • 16

• cusâtor pios*  din piele și înlocuitori, Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04 Tel. 213244, 
orele 9-16
• cusâtor piese din piele și înlocuitori, Petrila, 10 
posturi, data limită 31.01 Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• dspecar, Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244 orele 9-16
• dhpecor,Humdoara,lpost, data limită 25.03. 
TeL 213244 orele 9-16
• dnJUst, LițwnL 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244 orele 9-16
• didgtwr, Călan, 2 posturi, data I i mită 31.07. Tel. 
213244 orele 9-16
• <Mgher, Deva, 2 posturi, data limită 10.04, cali
ficat Tel. 213244, orele 9 • 16

• dulgher, Deva, 2 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dtagher, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04 
TeL 213244 orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
TeL 213244, orele 9-16
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244 orele 9-16
• dulgher, Sbmria, 1 post, data limită 3603. Tel. 
213244 orele 9-16
• electrician auto, Brad, 3 posturi, data limită 
31.03 TeL 213244 orele 9-16

• electrician auto, Orăștie, 1 post, data limită 
604 Tel. 213244 orele 9-16
• otectridan de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244 orele 9 -16

• stoctatctan do întreținere șl reparații, Hune
doara, 25 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244 
or*9-16
• stotMctea do întreținere și reparații, Hune- 
ooara, 4 posturi, data limită 10.04 Tel. 213244, 
cr*9-16
• toteMetan do întreținere și reparații, 
Petroșani. 5 posturi, data limită 2.06 Tel. 213244

i orele 9-16
î -»«tocM*u*mină  Hunedoara, 1 post, data 

tarată 16M TeL 213244 orele 9-16
• otactaktan ach^imante electrice și ener
getice, Petrita. 1 post, data limită 31.03., perioadă 
determinată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• stocMdtei bi construcții, Deva, 2 posturi, data 
tarată IM TeL 213244 orele 9 -16.
• rioctaMicsnic auto, Orăștie, 1 post, data 
limită 604 Tel. 213244 orele 9 -16.

• otoctawnocanlc reparator obiecte de uz 
casnic, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• excavatorist pontau excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Lupeni, 4 posturi, data limită 
31.03. TeL 213244 orele 9-16.

• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Orăștie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244 orele 9-16

• falanțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• falanțar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. TeL 213244, orele 9-16

• falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
22.03., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
-16
• temele de serviciu, Călan, 1 post data limită 
31.03. TeL 213244, orele 9-16

• femole do serviciu, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244 orele 9-16. ■

• Iterar-botonlst, Hațeg, 2 posturi, data limită 
1.04. TeL 213244 orele 9-16

• IlerartMtonist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fochist pontau cazane cu abur și de apă 
fierbinte, Lupenl, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244 orele 9-16

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

Redactor web
pentru punctul de lucru din Deva

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©mformmedia ro. telefon 0720/400.453.

RECLAME

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• Fotografie. Bill Wyman, fostul basist al 
formației Rolling Stones, vrea să publice 

I o carte care să-i ilustreze cariera fotogra
fică de peste 40 de ani. Wyman, care a 
inclus o mică parte din cele peste 22.000 
de fotografii realizate într-un volum publi
cat în ediție limitată, a realizat și o 
expoziție la San Francisco în 2006. (MF)

zia sărbătorii St. Patrick a ateas peste 
650.000 de persoane, centrul orașului 
fiind transformat într-un festival multi
cultural, cu peste 3.000 de performeri 
veniți din toată lumea. (Foto: epa)

Tina Turner revine pe scena 
după șapte ani de absență

Carte sub 
anonimat

Londra (MF) - Actorul 
britanic Hugh Grant, de 
curând transformat în 
romancier, vrea să își 
publice prima carte sub 
anonimat, pentru a nu fi 
judecat prin prisma ce
lebrității sale. Starul din 
filmul „Muzica și ver
surile” lucrează în pre
zent la prima sa lucrare 
literară - un roman 
„întunecat” și „tulbură
tor”, după cum îl descrie 
gl. Grant a dezvăluit că 
acesta este departe de a 
fi terminat, însă el își 
face deja griji pentru fap
tul că faima sa va face 
editurile să îi judece 
subiectiv opera.

Larry King
Los Angeles (MF) - 

Veteranul moderator de 
televiziune Larry King 
plănuiește să revină pe 
micile ecrane luni, după 
ce a suferit o operație 
pentru înlăturarea unui 
blocaj al unei artere. 
Operația a fost executată 
la Cedars Sinai Medical 
Center din Los Angeles. 
Un purtător de cuvânt al 
CNN a declarat că La
rry King, în vârstă de 73 
de ani, a trecut fără com
plicații de operație.

Britney Spears

Susținută 
de fani
Los Angeles (MF) - 
Fanii lui Britney 
Spears au postat 
mesaje de încurajare 
pe site-ul vedetei, 
după ce familia aces
teia le-a cerut să o 
sprijine pe cântă
reață. Britney Spears 
este profund impre
sionată de mesajele 
prtnite de la fanii săi 
dn toată lumea. 
Stan! pop nu are 
acces drect la 
mesajele primite, dn 
cauza reguBor 
impuse de chica la 
care este ntemată 
pentru reabitare, dar 
acestea i-au fost 
transmise de prieteni 
și rude. Un fan al lui 
Britney Spears din 
Anglia a scris: „Mă 
gândesc mult la tine 
și mă rog pentru 
tine. Ești cea mai 
bună artistă din lume 
și toți fanii tăi îți simt 
lipsa și îți doresc tot 
binele."

Soția prințului Charles 
va fi în curând bunică

Londra (MF) - Soția prințului Charles, 
Camilla, va deveni bunică, fiul acesteia 
anunțând că soția lui, jurnalista Sara Buys, 
este însărcinată în luna a treia. Viitorul 
tătic, fiul vitreg al prințului Charles, a pre
cizat că a început deja să caute un spital 
pentru momentul în care soția sa va naște, 
în septembrie. Prințul Charles, care are o 
relație apropiată cu copiii Camillei, Tom și 
Laura, este încântat de veste.

■ Starul pop Tina Tur
ner va susține pe 18 
mai un concert caritabil 
la Londra.

Londra (MF) - Interpreta 
piesei „Simply the Best” își 
va face revenirea pe scenă în 
cadrul evenimentului cari
tabil al fundației Cauldwell 
Children, care va avea loc la 
Muzeul de Istorie Naturală 
din Londra. Cântăreața în 
vârstă de 67 de ani va inter
preta o selecție din cele mai 
cunoscute hituri ale sale. 
„Sunt încântată să mă asociez 
cu acest eveniment caritabil 
care ajută atât de mulți 
tineri”, a declarat artista. 
„Dacă piesele mele îi vor face

Joacă cu fostul său iubit
Londra (MF) - Sienna Mi

ller se află în discuții pentru 
un film în care va face echipă 
cu fostul său iubit, Daniel 
Craig, interpretul noului 
agent 007. Cei doi ar putea 
deține rolurile principale într- 
o comedie romantică despre 
un cuplu de actori britanici 
care încearcă să se afirme la 
Hollywood. „Sunt multe sta

Tânără obsedată de Da Vinci
■ O pictoriță obsedată 
de Da Vinci s-a sinucis, 
convinsă că e victima 
unei conspirații

Londra (MF) - O pictoriță 
fascinată de misterele ce 
Înconjoară opera lui Leonar- 
do Da Vinci și de bestsellerul 
„Codul lui Da Vinci” s-a sinu
cis după ce a devenit con
vinsă că este subiectul unui 
complot în viața reală. Caro- 
line Eldridge, în vârstă de 38 
de ani, s-a mutat în Italia pen
tru a studia opera lui Leonar- 
do Da Vinci, tatăl său decla
rând că misterele din jurul 
lucrărilor artistului italian i- 
au „tulburat” mințile. Pic
torița a suferit de depresii 
paranoice privind siguranța

Madonna se mută de la Londra
■ Madonna se mută la 
New York pentru a fi 
mai aproape de tatăl ei 
bolnav de cancer.

Londra (MF) - Regina 
muzicii pop, care se mutase 
in Marea Britanie odată cu 
căsătoria cu regizorul Guy 
Ritchie, a fost deja de două 
ori în acest an în SUA pentru 
a-1 vizita pe Tony Ciccone.

Tina Turner (Foto: epa)

pe oameni să caute adânc în 
buzunare, atunci înseamnă că 
mi-am atins țelul”, a mai spus 
ea. Fundația Cauldwell Chil
dren oferă tratament, terapie 
și vacanțe pentru copii bol
navi și cu situații materiale 
precare din Marea Britanie.

ruri britanice care ar putea 
interpreta aceste personaje, 
însă nimeni nu e așa sexy 
precum Sienna și Daniel”, a 
declarat o sursă. Sienna Mi
ller și Daniel Craig au mai 
jucat împreună în producția 
britanică „Layer Cake”. Cei 
doi au avut o scurtă relație în 
anul 2004, după terminarea 
acestui film. De asemenea, se 
zvonește că Sienna a mai fost 
împreună cu Daniel în vara 
lui 2005, la puțin timp după 
ce fostul său logodnic, Jude 
Law, a recunoscut că avut o 
aventură cu dădaca copiilor 
săi, Daisy Wright. Sienna, în 
vârstă de 25 de ani, se în
tâlnește în prezent cu ma
nechinul Jamie Burke, fost 
iubit al lui Kațe Moss și Șadie 
Frost.

Cartea "Codul lui Da Vinci" a creat numeroase controverse

sa și a familiei sale în urma 
unei expoziții cu operele lui 
Da Vinci la care lucrase. în 
mai anul trecut, Caroline 
Eldridge a luat o supradoză 
de paracetamol și a fost trans-

Teama că sănătatea tatălui 
său se deteriorează a făcut-o 
pe cântăreață să ia decizia de 
a se muta împreună cu fami
lia în State. Soțul său, Guy 
Ritchie, era oricum ocupat cu 
filmări în Los Angeles, așa că 
Madonna caută în prezent o 
casă în America, la New 
.York.

Tatăl Madonnei se află sub 
tratament pentru cancer de 
colon la spitalul Leelanau

portată de urgență la un spi
tal; dar a murit câteva zile 
mai târziu.

■ în urma Unei anchete, 
poliția a conchis săptămâna 
trecută că Eldridge s-a sinu-

cis în urma unei crize de 
paranoia. „Era interesată, în 
special, de interpretarea per
spectivei operei lui Da Vinci”, 
a declarat tatăl pictoriței. 
Acesta a precizat că natura 
bolii de care suferea o pre
dispunea la frică, cartea 
reușind să creeze în mintea 
femeii un amestec de temeri.

Garoline Eldridge este ab
solventă a Wimbledon College 
of Art și a lucrat pentru 
Opera Națională Engleză ca 
designer de costume. Apoi, a 
părăsit Anglia și a plecat în 
Italia pentru a lucra la o 
expoziție cu operele lui 
Leonardo Da Vinci.

Pictorița, începuse să aibă 
atacuri de panică din cauza 
stresului provocat de tradu
cerea cărții.

County din Michigan, care 
este relativ aproape de New 
York. „Tatăl Madonnei se află 
într-o perioadă de cumpănă, 
iar ea vrea să fie alături de el 
pentru a-1 ajuta și pentru a-i 
ridica moralul, aducându-i și 
nepoții în vizite”, a mai de
clarat sursa. Artista lucrează 
în prezent la un nou album, 
astfel că va trebui să își 
împartă timpul între SUA și 
Marea Britanie.

țional mexican vechi, 
din provincia arheolo
gică Calixtiahnaca, dat 
Mexic. (htac ITA)

într-un costum tradi-


