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Vremea se va răci ușor. Se vor sem-

»

Dimineața La prânz Seara

Incendiator la cinci ani
Nu se găsesc 
meșteri

Hunedoara (I.D.) - O criză acută se manifestă in municipiul de pe Cer- na: nu are cine să rezolve micile reparații. Dacă ai un robinet care curge, un sifon crăpat sau o clanță încremenită, te-ai ars. Firmele mari nu se deranjează pentru atâta lucru, iar meșteri nu găsești „să dai cu tunul”, /p.3

Comenius la

•B.) - Școală Generală 11 din Hunedoara a fost, ieri, gazda mai multor cadre didactice venite din 5 țârioentru a lua parte la 
intJh rea prilejuită de pHfl&mul Comenius, prô||am școlar care presupune un parteneriat , cu școlile din Europa. 

0 Oasțieții au fost primiți în stilul tradițional, cu pâine și sare? /p.5

Hunedoara (C

Zilele Fran- 
cofonieiDeva (S.B.) - Ziua 
Francofoniei, 20 mar
tie, a fost marcată la 
Biblioteca Județeană 
„Ovid Densusianu" 
prin vernisarea 
expoziției ,Jean - 
Paul Sartre" și 
prezentarea „Rive 
Gauche" și boema 
pariziană, susținută 
de Denisa Toma. Au 
participat elevi din 
liceele devene. Astăzi 
la ora 10.00, tot la 
bibliotecă va avea loc 
atelierul de scriere 
„Cele zece cuvinte 
ale francofoniei" iar 
mâine, ora 10.00, o 
prezentare pe CD 
„Prin capitale 
francofone: Paris și 
Bruxelles".

Ieri, la bibliotecă

Subprefect audiat de 
subprefect

Deva (M.S.) - Subprefectul Dan Pricăjan,ar putea fi audiat în Comisia Națională de Disciplină pentru înalții Funcționari Publici chiar de către colegul său din Prefectură,subprefectul Attila Dezsi, care este unul dintre cei cinci membri ai comisiei. Audierea va avea loc dacăse apreciază că subprefectul Pricăjan a comis un act de indisciplină prin partidla o conferință de presă a PNL. /p.5

CUVÄMTUL LIBER
® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
© (0254) 211275

Puterea de cumpărare
Studiul a fost făcut ee un eșantion de l.flQțj.di; persoane. la 
nive: național. care c.â/ljga lunar între
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Nu ajung banii 
pentru strictul necesar

Ajung doar pentru 
strictul necesar

țăîesc decent, 
dar fără lucruri scumpe' i 57,3%

43,2%
ttumpăr lucruri 
scumpe, dar cumpătat

28,9%
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■ Un băiețel din satul 
Vălișoara s-a jucat cu 
chibriturile și a incendiat 
șoprul din gospodărie.

Vălișoara (C.B.) - Joaca cu chibriturile a unui copil de cinci ani s-a transformat intr- un incendiu, la Vălișoara.

Copilul nesupravegheat a fost curios să vadă ce se întâmplă dacă aprinde chibriturile lângă paiele'din șoprul curții, dar curiozitatea micuțului a pus în pericol întreaga gospodărie a familiei Munteanu. Focul s- a întețit cu repeziciune și din cauza vântului care bătea puternic. Vecinii au intervenit

rapid, însă focul era deja prea mare pentru a putea fi stins cu mijloace rudimentare. Pompierii și-au făcut prompt apariția, dar terenul extrem de accidentat în care este situată gospodăria a făcut imposibilă intervenția acestora. „Drumul de acces până la locul incendiului a fost foarte greu, din

această cauză am fost nevoiți să lăsăm mașina în deal. Am tras apă dintr-o fântână dar pentru că aceasta se află departe de locul incendiului nu am putut interveni mai repede. Nu s-a mai putut salva nimic”, a declarat Mihai Dorobăț, locotenent în cadrul ISU Hunedoara, /p.3

Din cauza terenului abrupt pe care a fost construită gospodăria, intervenția pompierilor nu s-a putut face într-un mod optim. Construcția a ars până în temelii, /p.3
(Foto: Traian Mânu)
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Depcea și „ai lui" rămân în arest
■ Cei patru oameni de 
afaceri, închiși pentru 
infracțiuni economice, 
rămân în arest.

Alba Iulia (M.T.) - Dosarul celor patru oameni de afaceri hunedoreni, printre care și patronul Complexului „Băile Daco-Romane”, din stațiunea Geoagiu-Băi, s-a aflat ieri pe rolul Curții de

Apel Alba Iulia. Tribunalul Hunedoara a admis la acea dată propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara de ares-tare preventivă a inculpaților Dorel Ioan Depcea, Adrian Ioan Bințin- țan, Dănuț Ionescu și Cătălin Davidescu. Astfel, în urnla cererii apărătorilor celor patru inculpați care au solicitat acordarea unui termen în vederea studierii doșaru-

lui, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus amânarea judecării cauzei pentru vineri. Cei patru oameni de afaceri hunedoreni au fost reținuți în urmă cu o săptămână, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Ei au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru delapidare, spălare de bani, fals în înscrisuri.

Restricții
Deva (C.P.) - CNP vrea să reducă numărul pensionărilor anticipate și de invaliditate, modificând legislația. în România sunt 900.000 de pensionari cu invaliditate, iar . statisticile arată că, din 3.000 de dosare de pensie în plată, 20 la sută constituie pensii de invaliditate. /p.6

Cosmetica afară din bloc
■ Saloanele de înfru
musețare ce funcționea
ză în apartamente de 
bloc vor dispărea.

Deva (I.J.) - Ministerul Sănătății va emite un ordin care va reglementa normele de igienă în saloanele de cartier. Ordinul a fost întocmit cu ajutorul dr. Ștefan Repede, inspector-șef la Inspecția Sanitară de Stat Hunedoara. Conform acestuia, serviciile de frizerie, coafură, cosmetică,

manichiură, pedichiură, depilare trebuie să delimiteze strict condițiile de desfășurare a activităților. Numai în cursul ultimei acțiuni s-au aplicat 557 sancțiuni din care 376 avertismente și 181 amenzi. „La noi majoritatea celor care și-au deschis un salon de acest gen au achiziționat fie spații comerciale, fie apartamente cu multe camere pe care le-au aranjat conform cerințelor”, declară dr. Ștefan Repede, inspector-șef al Inspecției Sanitare de Stat Hunedoara. Ip3

Acțiune vastă a forțelor de ordine italiene. Aproape200 de mafioți din Camorra au fost arestați la NapolL La acțiune au participat peste 1000 de persoane, /p.12
(Fota EPA’
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• IMu-î momentul Președintele american 
George W. Bush a declarat luni, într-un 
discurs rostit cu ocazia împlinirii a patru 
ani de la declanșarea războiului din Irak, 
că încă nu a sosit momentul retragerii 
trupelor din Irak. De asemenea, Bush a 
precizat că vor fi necesare mai multe luni 
pentru ca noua strategie aplicată în Irak 
să funcționeze.

Domeniul Peleș, retrocedat oficial

Acces interzisViena (MF) - Iranul a împiedicat inspectorii Națiunilor Unite să efectueze, sâmbătă, o inspecție la instalația nucleară de la Natanz, dar aceștia intenționează să facă o nouă încercare, au declarat, luni, surse diplomatice. Inspectorii AIEA urmează să facă o nouă încercare în cursul acestei săptămâni, posibil joi, au declarat o serie de diplomați sub protecția anonimatului.
Propunere

Roma (MF) - Premierul italian, Romano Prodi, a propus relansarea procesului european „după perioada de reflecție” care a urmat respingerii proiectului constituțional în Franța și Olanda. „Nu este doar o ceremonie pentru trecutul comunităților europene, ci o contribuție la viitorul UE, pentru a impulsiona procesul integrării europene”, a spus’i Prodi referindu-* se la împlinirea a 50 ani de i semnarea Tratatului de la Roma.
s
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Taha Yassin Ra
madan (Foto: EPA)

A fost
executat
Bagdad (MF) - Fostul 
vicepreședinte irakian 
al regimului condus 
de Saddam Hussein, 
Taha Yassin Rama- 
dan, condamnat la 
moarte pentru exe
cutarea a 148 de șiiți 
la Dujail, în anii '80, 
a fost spânzurat, ieri, 
la ora 03.05 (02.05, 
ora României), potri
vit unui membru al 
Biroului premierului. 
„Ramadan a fost 
spânzurat la ora 
03.05. Execuția s-a 
desfășurat fără inci
dente" și cu respec
tarea legii, a declarat 
un oficial care a dorit 
să-și păstreze anoni
matul. Membri ai Ca
binetului premierului 
Nuri al-Maliki și din 
MjOgțerul Justiției, 

pMbn și un mMfc, 
un^Jdecător și uW 
avocat al condamna
tului au asistat la 
execuție, potrivit sur
sei citate.

■ Guvernul și Casa Re
gală au semnat Memo
randumul de retrocedare 
a Peleșului și Pelișorului.

București' (MF) - Memorandumul de retrocedare a domeniului Peleș, pe baza căruia Familia Regală va intra oficial în posesia Castelelor Peleș și Pelișor și a altor bunuri aferente, a fost semnat ieri, la Palatul Victoria, de către secretarul general al Guvernului, Radu Stroe, și șeful Casei Regale, Andrew Popper.Castelele Peleș și Pelișor, împreună cu terenurile aferente, au fost restituite, pe 1 martie, regelui Mihai I, în urma unei decizii de retrocedare semnate de ministrul Culturii și Cultelor, Adrian Ior- gulescu. în aceeași zi, conducerea Centrului European de Cultură Sinaia a semnat deci

zia de retrocedare a centrelor Ceramica și Stăvilari, după ce la sfârșitul lunii februarie, RA-APPS semnase decizia de retrocedare a părții vechi din Palatul Foișor.
Peleșul va fi muzeu„Atât Peleșul, cât și Pelișo- rul și Foișorul vor avea destinații precise și precizate. Peleșul va rămâne timp de trei ani muzeu, la fel și Pelișorul. în ceea ce privește partea veche a Foișorului, am convenit că după retrocedare să devină o reședință de protocol. Există un memorandum prezentat în ședința de Guvern, săptămâna trecută, rezultat al unor negocieri între o comisie guvernamentală și reprezentanții Casei Regale. Am convenit de principiu ca Palatul Peleș să fie răscumpărat de statul român și să rămână în perpetuitate muzeu. Am hotărât să

După 60 de ani, Regele Mihai 
își primește castelele înapoi

(Foto: EPA)răscumpărăm și Foișorul, care va deveni reședință de protocol”, a declarat Adrian Ior- gulescu, în momentul semnării deciziei de restituire a

Castelelor Peleș și Pelișor.Pe de altă parte, avocatul Casei Regale, Adrian Vasiliu, a declarat la momentul reș^ pectiv că Regele Mihai I esA interesat să cedeze statului român, contra unei sume de circa 30 de milioane de euro, Castelul Peleș, partea veche a Palatului Foișor și terenurile aferente, înainte de finalul a- nului în curs.Memorandumul privind retrocedarea domeniului Peleș către reprezentanții Casei Regale a fost aprobat pe 20 februarie, de Guvern.Restituirea domeniului Peleș s-a făcut în baza Legii 10 din 2001. Pe baza acestei legi, Regele Mihai, prin Principesa de Margareta, a solicitat restituirea în natură a imobilului cunoscut sub denumirea de domeniul Peleș din Sinaia și anexele situate în aceeași localitate.
PNL și PSD, nemulțumite de consultări

12 pentru președinția Franței
Paris (MF) - Doisprezece candidați au obținut semnăturile de susținere necesare pentru a se înscrie în cursa prezidențială din Franța, al cărei prim tur de scrutin este programat la 22 aprilie, a anunțat Consiliul Constituțional.Altermondialistul Jose Bove, a cărui participare era incertă, a obținut într-un final cele 500 de semnături necesare.Lista oficială cu 12 candidați a fost validată de Jean-Louis Debre, președintele Consiliului Constituțional.Cei patru favoriți în sondajele preelectorale sunt Nicolas Sarkozy, Segolene Royal, Francois Bayrou și Jean-Marie Le Pen.Ceilalți candidați sunt Olivier Besancenot (Liga Comunistă și Revoluționară), altermondialistul Jose Bove, comunistul Marie- George Buffet, Arlette Laguiller (Lupta Muncitorească), Frederic Nihous (Vânătoare, Pescuit, Natură, Tradiții), Gerard Schi- vardi (Partidul Muncii), Philippe de Villiers (Mișcarea pentru Franța) și ecologistul Do- minique Voynet.

■ Antonescu și Geoană 
au declarat că Băsescu 
nu a spus nimic la con
sultările cu partidele.

București (MF) - Vicepreședintele PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, după consultările de la Palatul Cotroceni, că soluția ieșirii din criza politică este în Parlament, nu la Palatul Cotroceni, urându-i, în același timp, președintelui „sănătate, putere de muncă și de joacă”.Antonescu a precizat că liberalii i-au prezentat președintelui Băsescu, „foarte clar și politicos”, care este poziția PNL în legătură cu temele de discuție propuse.„în esență, este vorba că, din punctul de vedere al PNL, Băsescu și-a pierdut calitatea morală și politică de moderator, rol la care l-ar fi îndemnat Constituția. Domnia sa a preferat să fie un președinte jucător și a fost principalul generator de tulburări și chiar de crize, vreme de doi ani de zile. Din punctul acesta de vedere, nu putem socoti că președintele este un interlocutor valabil care să poată

rezolva crize. Le poate genera și e chiar performant în a- ceastă privință”, a declarat 
W..................
în ceea ce privește 
poziția președin
telui, domnia sa 
nu ne-a spus prac
tic nimic, nu a 
prezentat o viziune 
sau o soluție.
Crin Antonescu

.......................wAntonescu.V icepreședintele, PijlL precizat că președintele liberal, premierul Călin Popescu' Tăriceanu, nu a mers la Cotroceni pentru că avea „o agendă încărcată”.
Fără soluțiePreședintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, după consultările de la Palatul Cotroceni, că președintele Traian Băsescu nu a propus nicio soluție la actuala criză politică.Geoană a spus că discuția cu Băsescu nu a adus „nimic nou” pentru soluționarea actualei crize politice, el apreciind că soluția nu se află la Cotroceni, ci în Parlamentul

României.Liderul PSD a afirmat că social-democrații i-au spus președintelui că principala cauză a acestei crize este „vendeta politică dintre domnia sa și premierul Tăricea- nu, ura irațională dintre PNL și PD”.Liderul PSD a declarat că eliminarea cauzei care stă la ceea ce a numit „blocajul” politic este „eliminarea Alianței PNL-PD”.Totodată, Geoană a mențio- pa.ț.că ^ial-democrații au susținut, la consultările cu șeful statului, și nevoia clari- 
W..................
Președintele uu a 
venit ai nici o 
soluție, nu avea 
cum nu la Cotro
ceni se aSâ soluția, 
ci in Parlamentul 
României.
Mircea Geoană

ficării acuzelor legate de presupusele interceptări telefonice ilegale și de „încercarea de instaurare a unui stat polițienesc”, precum și necesitatea numirii urgente a unui nou ministru de Externe.

Voiculescu mai 
așteaptă

București (MF) - Dezbaterile de la Curtea de Apel București în cazul contestației lui Dan Voiculescu față de decizia 4 CNSAS, începute ieri, vor continua în 29 mai, potrivit unor surse judiciare.La termenul de ieri, a- părarea liderului conservator a cerut păstrarea confidențialității dezbaterilor, așa cum prevede legea in astfel de litigii. ^4La ieșirea din sediul w' Curții de Apel București, avocatul Sergiu Andon a declarat că s-a discutat depre probele de la dosar și că a cerut ca instanța să ia în considerare, în judecarea dosarului, stenogramele ședințelor CNSAS din 25 iulie și 7 august. Deși reprezentantul CNSAS s-a opus, | Curtea a admis această probă.Tot ieri, reprezentantul CNSAS a depus la dosar câteva documente clasificate.
Moțiunea anti-Hărdău, respinsă

AtdC O mașină-capcană a explodat 
ieri la intrarea în Zona Verde; perime
trul securizat din Bagdad, ueflagratia
ucigând cel puțin un civil și rănind 
alți cinci. (Foto: epa>

■ Mihail Hărdău: Mă 
bucur că moțiunea a 
căzut și că a fost o dez
batere politică civilizată.

București (MF) - Senatorii au respins, ieri, moțiunea simplă privind educația, cu 58 voturi „pentru” și 52 de voturi „împotrivă”, pentru a fi adoptată fiind necesare 69 de voturi favorabile.După anunțarea rezultatelor votului, ministrul Educației, Mihail Hărdău, a mulțumit senatorilor pentru susținere. El a adăugat că s-au spus multe lucruri - unele adevărate, altele false - și că va ține cont de observații.„Mă bucur că a căzut moțiunea. Au fost și voturi pro, dar și contra. Pot spune însă că am fost foarte plăcut surprins de faptul că am avut o dezbatere politică echilibrată și că majoritatea acordă o a- tenție specială învățământului”, a declarat Hărdău.

Ministrul a precizat că unii senatori au criticat pe drept anumite aspecte din învățământ, cum ar fi, spre exemplu, cel vizând manualele. Au fost însă și discuții neadevărate, cum ar fi cele privind achiziția de microbuze.„Pentru unii senatori, informația privind achiziția de microbuze a fost preluată din anumite ziare, și nu de la Ministerul Educației și Cercetării. Sper că s-au lămurit astăzi”, a mai spus Hărdău.Demnitarul a apreciat că cele mai multe critici au vizat probleme din timpul mandatelor predecesorilor lui. „Mă bucur că toți cei care au luat cuvântul au folosit un limbaj profesionist. Poate că nici eu nu am avut prea mult timp să discut cu senatorii din educație, dar problema investițiilor a fost foarte presantă. Totuși, cred că vom avea mai multe întâlniri, pentru a rezolva situațiile neclare cât mai rapid”, a conchis Hărdău.

S-au retras Trupele britanice din Basra s-au retras, Ieri, din baza situată în centrul acestui oraș, care a constituit ținta a numeroase atacuri, fiind prima al cărei control este predat forțelor irakiene. (Foto: epa;
Răpire pusă în cârca lui Rice

Berlin (MF) - Secretarul a- merican de Stat, Condoleezza Rice, ar fi aprobat personal operațiunea CIA de răpire a imamului Abu Omar, la Milano, în 2003, pe vremea când
era consilier pe probleme de securitate națională al președintelui George W. Bush, relatează Der Spiegel online, citând un articol publicat de revista GQ.
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• Antidrog. Proiectul local al Centrului 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Hunedoara, „Caravana Antidrog 
în mediul rural", a fost derulat, ieri, la 
școlile din Baia de Criș și Luncoiu de Jos. 
Elevilor din clasele VII și VIII le-au fost 
prezentate informații cu privire la riscurile 
consumului de alcool și tutun. (S.B.)

A ars șoprul cu vițea cu tot
I

■ Pompierii au avut de 
lucru din cauza unui 
incendiator în vârstă de 
doar cinci ani.

CĂLIN BlCĂZAN

:

Nu vă legați de 
Cuvântul!
Adrian Sălăgean
adrian.saiagean@inionnmedia.ro

Primarul Mircia Muntean acuză 
Cuvântul liber în plină ședință de 
consiliu local. Subiectul, firește, materialul 

publicat în ziar referitor la concursul pen
tru postul de director la Teatrul Dramatic 
din Deva, material care deslușea dedesub
turile hilare ale lucrăturii. în viziunea 
ediIuIui-șef al Devei relația de soț-șoție 
între liderul de sindicat de la teatru și una 
din jurnalistele de la Cuvântul liber a ge
nerat un „șantaj" crud al ziarului asupra 
consilierilor locali.

Ce șantaj, domnu' Mircia? Ce vină are 
ziarul că oamenii ăștia s-au căsătorit și 
fiecare este acolo unde este? Poate e o 
deformație profesională, dar vedeți deja 
combinații subversive și acolo unde nu 
sunt. Dovada că ziarul Cuvântul liber a 
fost obiectiv este faptul că jurnalista pe 
care ați incriminat-o nu a avut mandat și 
nu a semnat nici măcar un rând privitor la 
acel subiect. Am delegat un ziarist neutru 
să trateze subiectul tocmai pentru a preîn
tâmpina astfel de insinuări calomnioase.

Chiar dacă articolul publicat în 
Cuvântul liber v-a provocat anumite 
„indigestii", vă atrag cu respect atenția, 

«domnule primar, că facem parte din fărhi- 
> lia presei independente care, scriind 
adevărul, înțelege să informeze corect citi
torii săi. Pun declarațiile dumneavoastră 
jignitoare pe seama unui fond de iritare, 
explicabil dată fiind agenda încărcată pe 
care o aveți în această săptămână.

Statul... „spală" veterinarii
Deva (T.S.) - Statul are obligația să-i despăgubească pe țăranii care, la „sfatul” medicilor veterinari, și-au vândut caii bolnavi de anemie infecțioasă ecvină unor firme intermediare și nu direct abatoarelor. Un grup parlamentar pregătește o inițiativă legislativă în acest sens. Asta după ce, prin „manevrele” efectuate de medicii veterinari, sute de țărani hunedoreni au rămas și fără cai, și fără despăgubiri de la autorități. Cu toate că acțiunea a fost declanșată de medicii veterinari, care i-au îndemnat pe țărani să-și vândă animalele bolnave de anemie infecțioasă ecvină (SIDA cailor) unor firme intermediare și nu direct abatoarelor, în schimbul cailor, țăranii au primit sume infime și promisiuni că statul va plăti restul banilor. Practic, după ce, prin recomandările făcute, medicii i-au împins pe țărani să încalce legislația în vigoare, aceștia nu vor păți nimic. Din contră, statul pregătește o lege prin care contribuabilul să plătească pentru mașinațiile efectuate la nivel național.

calin.bicazan@informmedia.ro

Vălișoara - Curiozitatea unui copil inconștient și vântul puternic au fost factorii determinanți pentru care un incendiu de proporții a izbucnit în gospodăria familiei Munteanu din satul Vălișoara. Focul susținut de vânt și de paiele uscate s-a extins rapid făcând inutile tentativele familiei Munteanu de a-și salva construcția și vițeaua prinsă în mijlocul focului. „Incendiul a izbucnit pe la ora 12,45, dar
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mai rămas decât molozulincendiată nu a foarte târziu, vecini să mă cu ei, altfell-am observat Am strigat la ajute. Norocardeam cu toții”, spune Lili- ana Munteanu, mama micuțului piroman. Din cauză că gospodăria este situată pe un

teren abrupt, imposibil de parcurs de autovehicule, intervenția pompierilor a fost mult întârziată, motiv pentru care construcția a ars din temelii. Pompierii au găsit o soluție de compromis și au tras apă din-

tr-o fântână din apropiere pentru a se lupta cu flăcările. în momentul în care apa din fântână s-a terminat incendiul era aproape stins, iar orice alt pericol înlăturat. „Singura victimă a incendiului a fost o vițea care în acel moment era închisă în interiorul șoprului. în momentul de față situația este sub control și ne bucurăm că nu s-au înregistrat victime omenești”, a afirmat Mihai Dorobăț, locotenent ISU.întrebat de ce a dat foc șoprului, băiețelul a spus că un prieten de-al lui l-a sfătuit ca atunci când va ajunge acasă să dea foc paielor. Conform declarațiilor pompierilor de la fața locului, șoprul a ars pe o suprafață de aproximativ 45 de mp.
Se caută un instalator!
■ Serviciile de mici 
reparații casnice 
lipsesc în municipiul 
Hunedoara.

Ioana Dan

Hunedoara - Ca răspuns Ia dorința hunedorenilon. de a-și reamenaja locuințele, au apărut o serie de firme care oferă astfel de servicii și magazine care distribuie materiale pen-

tru amenajări interioare. Există însă un sector neacoperit: micile reparații. Firmele de regulă nu răspund unor solicitări banale, de genul schimbării unei clanțe sau a unui robinet. Iar meșterii care făceau astfel de lucrări parcă au intrat în pământ.Am întrebat câțiva localnici, la întâmplare, curioasă să aflu cum își rezolvă ei problemele de acest gen. Maria

Botean: „Soțul meu se pricepe, dar acum e plecat în străinătate; când vine acasă, se ocupă el de ce mai scârțâie în gospodărie”.Gheorghe Apostol: „Am un vecin, pensionar, ca mine, care se pricepe la mai toate. Pe el îl chem când nu mă descurc singur”. Vasile Opriș: „Știu eu un băiat, el mi-a montat și centrala, lucrează bine, dacă aveți nevoie, vă dau numărul lui de telefon”. '

I

Nu mai 
răspund la 956

Deva (M.T.) - începând cu 1 iunie 2007, Jandarmeria nu va mai răspunde la numărul 956. Astfel, numărul de urgență 956 al Jandarmeriei va fi dezactivat și toate apelurile cetățenilor vor fi preluate la 112. Apelarea numărului 112 este gratuită.
Cu cârdul la... coada vacii!
■ Pentru a 
de subvenții, țăranii 
sunt obligați să dețină 
un cont în bancă!

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informniedia.ro

Deva - Mergând pe ideea integrării în UE, Agenția de Plăți și Intervenție .în Agricultură a inventat subvențiile pe cârd pentru țărani. Și chiar dacă acest lucru pare absolut normal, rezultatul este dezastruos. Și asta pentru că, în primul rând, țăranii hunedoreni habar nu au că trebuie

■să^r ’deschidă un cont în bancă.' în ăl doilea rând: „cine știe, maică, ce-i acela cârd!”, vorba unei sătence din comuna Romos. Plecând de la ideea subvențiilor care vor veni pe cârd, Cuvântul Liber a descoperit o situație de-a dreptul hilară. în primul rând, țăranii habar nu au cum se folosește acest „instrument” modern de politică monetară.în al doilea rând: chiar dacă vor ști, cine va face naveta sat-oraș pentru a scoate banii necesari?! „Avem atâtea probleme cu agricultura încât nici nu știam că trebuie să ne deschidem cont în bancă. Păi,
Saloanele au doi ani de grație
■ Pentru a se confor
ma ordinului, saloanele 
vor avea pentru con
formare cca 2 ani.

Deva (I.J.) - între regulile noi impuse se numără renunțarea la metodele superficiale de sterilizare a forfe- cuțelor sau a altor ustensile din dotare în favoarea unui dispozitiv special de curățare pentru evitarea riscurilor de îmbolnăvire cu boli contagioase, foarte periculoase. „Ordinul nu e lege, e doar o recomandare. Să vedem cum decidem, dar cei care au astfel de saloane vor avea circa doi ani să se conformeze cerințelor. Același lucru va fi valabil și pentru centrele de

Salon rip roafură

tatuare improvizate unde s-au înregistrat foarte multe cazuri de contaminări cu boli contagioase”, susține dr. Ștefan Repede, inspector-șef la Inspecția Sanitară de Stat Hunedoara.Ordinul vizează și cabinetele unde se fac tatuaje. „Prin actul normativ se reglementează folosirea unor manevre care ar putea determina circumcizie la femei, ceea ce reprezintă o mutilare interzisă prin norme internaționale, furnizează condițiile de curățare, dezinfecție și sterilizare a instrumentarului, a suprafețelor și articolelor aferente acestor activități. în plus, niciun puști nu-și va mai pune piercing sau nu-și va mai putea face vreun tatuaj fără acordul scris din partea părinților”, afirmă inspectorul-șef de la Inspecția Sanitară de Stat.Scopul acestor modificări legislative nu este de falimentare a afacerilor, ci de înlăturare a pericolului de infestare cu vreun virus la care este în prezent expus clientul saloanelor. Cele mai afectate afaceri vor fi cele dezvoltate la parterul blocurilor, acestea vor fi primele victime ale noilor norme.

Țăranii hunedoreni spun că nu i-a anunțat nimeni (Foto: cl)nouă ne arde de conturile lor când aratul unui hectar costă peste un milion de lei? Oricum, nu ne-a anunțat nimeni de treaba asta”, spune Aurel Ordean, în vârstă de 37 de ani din comuna Romos. Nici Anca Vasiu, în vârstă de 70 de ani,

nu știe care e treaba cu băncile. „Știu că se dau subvenții de 50 de euro pe hectarul lucrat, dar despre chestia asta cu cârdul habar n-aveam. Și oricum... eu am timp să umblu la Orăștie după bănci?”, spune femeia.Iepurașul desenează!

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și a serbării Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație 
proprie). Desenele pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 5 aprilie 2007, ora 
12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 29 martie - 5 
aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unul talon apărut în 
perioada respectivă în Cuvântul Liber.
Premierea va avea loc în 6 aprilie,_ premiile constând în CADOURI SPECI
FICE SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE. în 7 aprilie. Cuvântul Liber vă oglindește 

sentimentele primăvăratice într-o pagină specială, iar www.huon.ro vă ajută 
ca toate desenele voastre să prindă culoarea primăverii.

mailto:adrian.saiagean@inionnmedia.ro
mailto:calin.bicazan@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informniedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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1tt5 - S-a născut compozitorul german Johann 
Sebastian Bach (m, 1750).________________________
1816 - S-a născut scriitoarea britanică Charlotte 

Bronte („Jane Eyre") (m. 1855). 
1839 - S-a născut compozitorul 
rus Modest Mussorgskl („Boris 
Godunov") (m. 1881)._______ '
1935 - Persia adoptă noul nume 
Iran.__________________________
1952 - Are loc, la Cleveland,

primul concert rock and roii, prezentat de disc-jo- 
ckey-ul Alan Freed.______________________________
1958 - S-a născut actorul Gary Oldman.___________
1960 - S-a născut Ayrton Senna (foto), pilot brazi-
lian de formula 1 (m. 1994).______________________
1961 - Prima apariție publică a formației Beatles, la
Cavern Club, Llverpool.___________________________
1983 - Apare singura greșeală de tipar de pe coper
ta revistei Time, din întreaga sa existență: „contol"
în loc de „control". întreaga ediție a fost retrasă de 
pe piață.________ _______________________________
1990 - România șl-a depus cererea oficială de ade
rare la Consiliul Europei.

VREMEA
1°minim 11°maxim

Ploaie slabă. Maxima va fi de îrC, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Averse de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 2°C.
Vineri. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox_______________ _
Cuv. lacob Mărturisitorul; Sf. Toma și Serapion.

Calendar Rgmano-Catoljc
Sf. Clemența, călug?~’ ‘

Calendar Greco-Catolic___
S. lacob Mărturisitorul, ep.

»MWIMm.8U.cnDtT
Energie electrică_________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
9.00-11.00 în Deva, str. Vulcan, str. Elena Văcărescu, 
str. Minerului, S.C. Viancons, Service Auto, Kelemen; 

8.00-14.00 în Hațeg, str. Progresului, str. Florilor; 

Ciopeia, Ohaba de sub Piatră;

8.00-15.00 în Sereca, Hărțăgani și Căstău.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, str. Vișinilor; 

Vulcan, str. Pinului; Lupeni, str. Castanilor, bl. 16; Uri- 

cani, zona Firizoni, Valea de Brazi.

Gaz _______ ? ________ _________ _
Astăzi furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă______ _______ ______________ _____________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe Aleea Armatei.

BETETA ZILE!

Clătite cu finetti
Ingrediente: 100 g făină, 300 ml apă minerală, 2 

ouă, o linguriță de esență (15 ml rom sau vanilie), o 

linguriță de ulei pentru fiecare clătită, un vârf de 

cuțit de sare.

Mod de preparare: Se pun într-un vas ouăle, apa 

minerală, uleiul, sarea, esența, și se amestecă. Se 

adaugă făina și se amestecă din nou bine. La 

preparare se folosește o tigaie de teflon. Se 

folosește o cană cu ulei. Se unge tigaia cu ulei și se 

pune cu o lingură compoziția. Se servesc cu finetti.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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BERBECS-ar putea să fiți nemulțumit din cauza unor schimbărineașteptate la locul de muncă. încercați să vă calmați, oricum nu puteți să schimbați nimic.
TAURSunteți pus în fața unei decizii dificile. Rlscați ori o cean^ serioasă cu partenerul de viață, ori ruperea relațiilor cu iJR prieten apropiat care v-a ajutat mult.
GEMENIAstăzi puteți avea succes în tot ce faceți. Vă sfătuim să țineți cont de sfaturile unul prieten foarte apropiat. Relațiilesentimentale sunt foarte bune.
RACDupă-amlază s-ar putea să aveți o neînțelegere cu partenerul de viață din cauza problemelor financiare și a părerilor diferite despre o călătorie.
LEU

Soluția Integramel din numărul precedent: M - GEL - Z - TURE - DAMF - TEMA - 
LEI - MAG - NEBUN - REMIZE - A - CE - ANI - RL - U - CT - TEO - ITA - PASCA 
- ALAI - TAR - AB - JOC - DA - LP - NABAB - BĂLTI - A - EE - INCAȘ - DAMA

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, j 
în perioada IZ martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber ' 
vrea sâ continui să-l demonstrezi cât de ușor te I 
poți juca cu owlnteie. Dezleagă corect toate iote- ! 
gramele apărute ki această perioada, reaâzeazâ ! 
o miecpe p Oki i o attMi de Mraiâ mmpte ! 
tat. pe adresa redacpec Den. str. 22 Decembrie, ! 
nr. 37A. sau la OP1, <7 3, Deva, sau depune-o * 
h cutie spedaie CuvântLă Kier. până h 19 aprite. {

In 2â AHUUE, cvvAmiw. ubu
TI V4EA CAfTICĂTOtl j

ROM Al CÂȘTIGAT!
Nume.....
Prenume 
Adresa ...

8 -................ ................. TeL

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

DA □ NU □

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

&

buna dispoziție. Vă recomandăm să vă păstrați calmul șl să fiți mai atent la ceea ce vorbiți.
FECIOARĂDupă-amiază vă simțiți bine împreună cu prietenii care vă vin în vizită. S-ar putea să plănuițl o excursie. Aveți mal multă răbdare cu cei din jur.
BALANȚĂS-ar putea să aveți de ales între stresul unei afaceri noi, împreună cu un prieten, și siguranța locului de muncă. Nu vă grăbiți, rezolvați totul în liniște!
SCORPIONSpre seară, s-ar putea să aflațl că ați primit o moștenire, ceea ce vă schimbă planurile pentru a doua zi. Vă sfătuim să vă păstrați cumpătul ș! calmul.
SĂGETĂTORDimineață vă pune pe gânduri o veste neplăcută legată _ de relațiile sentimentale. Nu vă enervați pentru că totul va ■£ fi cum ați plănuit și vă merge bine In tot ce faceți.
CAPRICORNSpre seară, este posibil să fiți agitat din cauza unei divergențe cu o femele mai în vârstă. Păstrați-vă calmul ca totulsă fie bine și să nu aveți mari probleme.
VĂRSĂTOREste posibil să aveți probleme cu banii, motiv pentru care nu vă simțiți în largul dumneavoastră la o petrecere, f ■IUcprovocați discuții aprinse!
PEȘTIVă sfătuim să vă păstrați calmul și să vă limitați la activități de rutină. Aveți grijă la tați speculațiile financiare. 3 de sănătate. Evi-

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Justiție militară (s).

SI Cu: David James 
Elliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

8:55 Armonii în natură
(doc., ep. 28, Italia, 
2004)

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

Invadarea Cehoslova- 
aei

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

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Zack și Cody, ce viată 
_ minunatăl (Ep. 26
“ ultimul, comedie, SUA) 

13:30 Desene animate: Club
Disney (SUA) 

14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Pe ce dăm banii? 
1745 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Sub alt chip.
Două celebrități față în 
față cu decizii care le 

pot schimba viața.
Prezintă Andrea Marin 
Bănică 

2120 Ochiul magic.
22:15 Războiul umbrelor

□ Terorism (ep. 5 doc.) 
22'45 Jurnalul TVR. Sport.

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

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

ben, Denny Dillon 
0*35 Moosie (dramă, SUA, 

1999). Cu: Jake
ĂÎArnette, John Ashton, 

John Casperson. R.: 
Sheri Kaz

2:10 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo 

3:15 Războiul umbrelor (r) 
340 Urna dteste (r) 
«25 Tezaur foidonc(r) 
540 Odad magic (r)

700 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea 
9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 

r)
10:15 Om sărac, om bogat

B(r)

11:15 Walker, polițist texan 
H(s, r)

12:15 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, r) 

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

(acțiune, SUA 1993).
*Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr. 

14:30 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 

“Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
gHoria Brenciu, Șerban 

lonescu, Urnea Goia, 
Cristina Deleanu, Clau- 
dia leremia 

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

vremea

2030 Teroare la magazin 
(acțiune, SUA/Germa- 

. nia, 1998). Cu: Rob 

Estes, Shannon 
Sturges, David Soul. R.: 
Norberto Barba

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

0:15 Renegatul
(film serial, acțiune, 

□SUA, 1992).
în distribuție: 

Lorenzo Lamas, L.Q. 
Jones, Geoffrey Blake

1:15 Culisele K1 
1:40 Omul care aduce 

cartea (reluare)
145 Știrile Pro Tv 
2:45 Teroare la magazin
13 (film, reluare)

430 Pro Vest
(reluare)

530 Renegatul
(reluare)

630 Meseriașii 
(reluare)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

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

9:00 în gura presei 

(reluare) 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

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

ni999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe 
13:45 Misiunea Casa 

(reluare)
14:30 Din dragoste (divertis

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

fed
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii (serial, 

g dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron 

23.00 Observator cu
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu.
Sport

24:00 Frații (comedie, SUA, 
B2001). Cu: Morris 

Chestnut Bill Bellamy, 
D.L. Hughey. R.: Gary 
Hardwick

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Vivere
9 (film serial)

400 9595
(reluare)

5:15 Vivere
□ (reluare)

9.00 Jurnalul Euronews pentru 
România 9:25 Supraviețuitorii 
dezastrelor (doc. r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Lege și 
ordine (r) 1230 Omul între soft 
și moft (r) 13:00 ABC... de ce? i 
14:00 Campionatul Mondial ’ 

, de Patinaj Artistic - Proba de 
perechi 6:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 1830 Campionatul 
Mondial de Patinaj Artistic. -: 
Proba de perechi. înregistrare 

’ de la Tokyo 19:25 Decoratori
la mâna a doua 20:00 Buge
tul meu 2030 Bazar 21 OO Ora 
de știri 22:10 Spider (dramă, 

• Canada/Anglia, 2002) 24:00
Campionatul Mondial de Polo: 
Noua Zeelandă - România 
1:15 Familia mea dementă (d.

6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 9:00 Gitanas (s). 
Cu: Ana de la Reguera, Manolo 
Cardona, Dolores Heredia 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s) 1330 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 

(s) 1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, r) 2130 Zorro (s) 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 dona (s) 24:00 
Jurământul (r) 1:00 Poveștiri 
adevărate (r) 200 Iubire ca în 
filme (r)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

a.) 1:45 La umbra copacilor 
verzi (film, r)

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelfer, Alian 
Trautman 12:20 Look who is ¡ 

> winning 14:30 Miezul pro
blemei (r) 1630 Bărbatul din 
vis (s). Cu: Daniela Alvarado, 
Raúl Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 1830 Știri 20:00 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei

jj‘ "ȚT' J,

i 10:00 Verdict: crimă! (r) 
12:00 Icstrim Tivi 12:30 
Descoperă România (r) 13:00 
Fetițele Powerpuff (s) 1330 
Taz-Mania (s) 14:00 Telefonul 
de la miezul nopții (s) 15:00 
Entertainment News (r) 15:15 
Smallville (r) 16:15 Entertain
ment News (r) 1630 Fii pe 
fază! (r) 17:00 Povești extra
ordinare (s) 18:00 Verdict:; 
crimă! (s) 19:00 Smallville (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Ele spionează (s) 2130 
Fii pe fază! (s) 22rOO Clona 
udagșă (SF/thriiler)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 Aut- 
oforum (r) 945 Al 7-lea cer (s, 
r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste șl putere (s) 
14:40 Un copil deosebit 
(dramă, SUA, 2001) 1625
Al 7-lea cer (s) 1725 Trăsniți 
în N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 
19:30 Camera de râs 20:00 
Cronica Cârcotașilor 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 23) 
2230 Focus Plus 2330 Poliția 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r)

8:05 Taci și împușcă-mă! 
(comedie, Marea Britanie,
2004) 9:35 Beauty Shop 
(comedie, SUA, 2005) 11:50 
Oaspete 1h weekend (comedie, 
SUA, 1995) 13:40 Academia 
D.E.B.S. (acțiune, SUA, 2004) 
15:10 Wallis și Edward 
(romantic, Marea Britanie,
2005) 16:50 în pas cu familia 

Stein (comedie, SUA, 2006) 
1820 Fete rele (comedie, SUA; 

2004) 20:00 Răpire de per
soană (thriller, SUA, 2004) 
2135 Beauty Shop (comedie, 
SUA, 2005) 2320 Răzbunarea 
(thriller, Marea Britanie. 2005)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 900 Realitatea de la 9:00 
9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 12:00 Reali-
tatea de la 12:00 13:20 EU, 
România 1520 Fabrica 16:50 
Marfa. Cu Dragoș Bucur 17.00 
Realitatea delà 17:00 17:45 
Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 2005 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la
21:00 21:50 Prima ediție
22:00 100% 2300 Ultima

«W h ; *i
7:00 Matinal 10:00 Automo
tor 1030 Euromaxx 11O0 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Moderator Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Briefing 
(reluare) 14:35 Lumea cărților 
15:35 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (reluare) 18:00 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 
Haiducii lui Șaptecai (acțiune, 
România, 1970). In distribuție: 
Marga Barbu, Toma Caragiu, 
Constantin Codrescu, Florin 
Piersic. Regia: Dinu Cocea 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 2«00 6! Vine 
presa! (reluare) 2300 Chat TV

9:00 Automobile americane
recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 11O0 Mașini pe 

alese: Mazda MX5 12:00 
Megaconstructori 1300 Con
fruntări și fiare vechi 1400 

Brainiac: maniaci ai științei 
1500 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 16:00 Curse 1700 
Constructorii de motociclete 
1800 Motociclete americane 

19:00 Vânătorii de mituri 
2000 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 2100 La un pas de 

moarte 2200 Radiografia 
unui dezastru: Deraiere 2300
Curse 2400 Cum se fetxică 
Avere lucruri?
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Deva (C.P.) - Pe site sunt postate declarațiile de avere 

; ale primarului Mircia Muntean, viceprimarilor Florin 
| Oancea și loan Inișconi și a secretarului Primăriei Deva, 
I Laura Sârbu.

3-------------—.....——
OM VUOTU BNR ■ M.0M0M

BuRSIEII&Societatea Preț Variațieînchidere (lei/acț) (%)
SNP 0.5850 -0,85
SIF1 2.7000 -1,10
BRD 21.2000 1,44
BIOFARM 0.6800 0
ANTIBIOTICE 1.7700 -1,12
ROMPETROL 0.0939 1,73
SIF3 2.9200 -1,02
SIF5 3.0000 0,67
SIF2 2.6900 1,89
Rubrică realizată de SVM IFB F1NWEST SA DEVA,
b-dul Decebal, bl.
221277.

R, parter (lângă QUASAR), tel.:

„L HUNEDOARA .. . f., . .

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

DEVA

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

Amplasarea aparatelor radar în data de
21.03.2007: ________________________ ___________
- DN 7: Vețel -llia - limita jud. Arad:
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Două sesizări, un subprefect
n Subprefectul Dan 
Pricăjan ar putea fi 
audiat chiar de colegul 
său, Attila Dezsi.

Deva (M.F.) - Prefectul de Hunedoara, Cristian Vladu, a sesizat Ministerul Administrației și Internelor și Asociația Prefecților și Subpre- fecților în legătură cu faptul că subprefectul Dan Aurel Pricăjan a participat la o conferință de presă a PNL Hunedoara. Prefectul reclamă că subprefectul Pricăjan a încălcat Legea nr. 340 din 2004, privind Instituția Prefectului. De asemenea, prefectul l-a anunțat telefonic pe președintele Asociației Prefecților și Subprefecților despre acest lucru. Dacă subprefectul Dan Aurel Pricăjan va ajunge în fața Comisiei Naționale de
Teatru ieftin la CL Deva
■ După ce s-au certat 
pe al cui director să-l 
„pună" la Teatru, con
silierii s-au luminat.

Hannelore Acârnulesei

Deva - După concursul câștigat de Nicodim Ungu- reanu cu ajutorul „prietenilor”, așa cum am arătat în articolele anterioare, Horațiu Mihaiu, „perdantul” concursului pentru postul de director al Teatrului de Artă Dra- contesta corectitudinea „întrecerii”. Artiștii teatrului contestau și ei. Nu îl vor pe Ungureanu la cârmă.Prefectura atacă în contencios administrativ legalitatea concursului. Concluzia, în ședința de ieri a Consiliu-
La furat de fier vechi

Hunedoara (M.T.) - Două persoane au fost prinse de jandarmii hunedoreni în timp ce furau 500 kilograme material feros din zona platformei siderurgice a municipiului Hunedoara. Carolina T., de 42 de ani, și Robert R., de 19 ani, ambii domiciliați în municipiul Hunedoara, au încercat să transporte fierul furat cu ajutorul unei căruțe. în aceeași zi, în zona „Dărâmături”, din zona industrială a municipiului Hunedoara, a fost prins Dionisie R., de 36 ani, care a furat 280 kg material feros. „Jandarmii au întocmit celor în cauză acte de constatare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat,
Școala românească, apreciată de francezi
■ Profesori din cinci 
țări s-au întâlnit la 
Hunedoara pentru un 
schimb de experiență.

Hunedoara (C.B.) - Cadre didactice din Franța, Spania, Anglia, Bulgaria și România s- au reunit marți la Școala Generală Numărul 11 din Hunedoara în cadrul programului școlar Comenius ce a avut ca temă „gastronomia și produsele tradiționale”. Oaspeții au fost întâmpinați încă de dimineață în spiritul tradițional românesc, cu pâine și sare. Cele 11 clase participante au pregătit câte o rețetă culinară care a cuprins mâncăruri din bucătăria tuturor țărilor prezente la întâlnire. Elevii au în

Cristian Vladu Dan Pricăjan Dezsi Attila (Foto: CL)Disciplină pentru înalții Funcționari Publici, el va fi „audiat” de colegul său, subprefectul Dezsi Attila, unul dintre cei cinci membri ai comisiei. „Există două posibilități în cazul în care cineva face o sesizare împotriva unui înalt funcționar public. Dacă reprezentanții ministerului consi- 
lui Local. „Teatrul are un director legal ales”, afirmă primarul Mircia Muntean.
Schimbări la 180 de gradePrimarul Devei mai întâi îi transmite prefectului Marius Cristian Vladu că „dacă doriți să punem omul prefectului, îl punem. Promit, pentru prima dată, că oricum n-o să-i mai dau altă ocazie. Acum îi dau ocazia să-și pună omul la teatru”, declară Mircia Muntean. După care, primarul schimbă macazul. Și îi dă mână liberă consilierului pesedist Vasile Țonea, pe care îl delegă șef de comisie pentru alegerea directorului. Cu o singură condiție: „dacă îmi promiteți că nu faceți jocul prefectului, aveți toată susținerea mea”. Scandalul con
care vor fi înaintate pentru continuarea cercetărilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu.

Nicolae Răducu (Foto: cl)

tocmit și un calendar bazat pe tematica culinară, copiilor români revenindu-le responsabilitatea lunilor martie și iulie.Schimbul de experiență dintre școli este considerat benefic de toate țările implicate în programul Comenius, dar partea franceză s-a arătat cea mai îhcântată de faptul că sistemul de învățământ românesc poate furniza multe lucruri bune școlilor din Europa. „Toată lumea este mulțumită de acest proiect și de lucrul împreună. Țările sunt foarte diferite dar cu toții împărtășim aceleași idei. Așteptam de mult timp să fim aici pentru că avem multe de învățat de la școala românească iar țara este foarte ospitalieră”, spune Nathalie Sauvo-Desversannes, coordo

deră că persoana este vinovată de incompatibilitate, atunci ea va fi suspendată. Dacă se consideră că avem de-a face cu o abatere disciplinară, cazul va ajunge la Comisia Națională de Disciplină pentru înalții Funcționari Publici din care fac parte”, a afirmat subprefectul Dezsi Attila. Pe de altă 
tinuă până când consilierii își dau seama că au de votat doar un articol, și nu întreaga hotărâre de CL, articol prin care soluționarea contestației lui Horațiu Mihaiu trece de la comisia de contestație la primar.
Ceață peste teatruDeși abia se stabilise cine rezolvă contestația concursului, în speță primarul Mircia Muntean declară că respectiva contestație a fost rezolvată. „I s-a explicat că nu s-a ridicat la nivelul celuilalt concurent”. După ce este întrebat, însă, când s-a soluționat contestația, că abia ce se stabilise cine face acest lucru, primarul o dă cotită, spunând că „încă nu i ș-a transmis răspunsul la contestație”.

Prevenirea violentei
5

Deva (M.S.) - Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara organizează astăzi, la sediul Poliției Deva, un seminar regional care are ca temă prevenirea și combaterea violenței în familie. Intitulat „Prețuiește-ți familia, nu o distruge!”, seminarul este susținut de ofițeri din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității.„Tema este cu atât mai interesantă cu cât se va discuta situația acestui tip de violență la nivelul județului Hunedoara și vor fi

Profesori din cinci țări s-au întâlnit la Hunedoara (Foto: cl)natorul proiectului.Francezii au rămas impresionați de modul în care se descurcă profesorii români cu predarea chiar dacă unele săli de clasă nu sunt dotate cu materialul didactic corespunzător. „Profesorii sunt foarte atenți cu copiii și se vede că elevilor le place să lucreze cu cadrele didactice, lucru care 

parte, subprefectul Dan Pricăjan a negat implicarea sa politică în vreo acțiune a PNL și a menționat că a fost prezent în sala în care a avut loc conferința de presă ca să explice ziariștilor motivele pentru care a fost audiat într-un dosar legat de arestarea unui om de afaceri din Orăștie.

Mircia Muntean (Foto: cl)După ședința de CI rămân totuși necunoscute: Ungureanu este sau nu director la Teatrul din Deva? Se va organiza alt concurs? A fost soluționată contestația lui Horațiu Mihaiu sau nu? Primăria se va judeca cu Prefectura pentru acest concurs?...

propuse obiective importante pentru anul 2007”, preciza șeful IPJ Hunedoara, comisar-șef Alexandru Drăghici Roșioru.La lucrări vor fi prezenți invitați din cadrul Institutului pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității București și Institutul de Sănătate a Reproducerii Mureș, specialiști din șapte inspectorate de poliție județene, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale partenere în cadrul programelor de prevenire și combatere a violenței în familie.

în Franța nu se întâmplă întotdeauna”, afirmă Laurence Dautheville, profesoară franceză.Programul de lucru este mai încărcat în Franța decât în România. Dacă aici profesorii lucrează 18 ore săptămânal, în Franța profesorii simt nevoiți să lucreze într-o săptămână 26 de ore.

http://www.primariadeva.ro
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• Proiect. Românii din străinătate vor 
putea să-și prelungească vizele și să 
plătească taxele și impozitele datorate în 
țară prin Internet. Aplicația va fi realizată 
de Inspectoratul General pentru Comuni
cații și Tehnologia Informației și Microsoft 
România. (C.P.)

• Cârduri. Rețeaua de bancomate și POS 
a BRD va fi oprită de vineri^ la ora 23:50, 
până sâmbătă la ora 7:00. în acest inter
val orar, cârdurile BRD nu vor putea fi uti
lizate pentru plăți la comercianți și 
retrageri de numerar, în România sau în 
străinătate. (C.P.)

Hypermarket-uri noi în județ
■ Analizele specialiș
tilor din domeniul imo
biliar sunt contrazise 
de acțiunile din teren.

Clara Păs____________________
Mihai Stan

Modificări
Deva (C.P.) - Regionala de Transport Feroviar de Călători Timișoara anunță modificări în circulația trenurilor, în zilele de 22, 23 și 26 martie, ca urmare a unor lucrări la infrastructura căii ferate între stațiile Simeria și Deva. Astfel, trenul personal 2383 Teiuș-Sime- ria-Deva va fi anulat pe distanța Simeria-Deva, trenul personal 2308 Deva-Simeria-Teiuș va fi anulat pe distanța Deva- Simeria, iar trenul personal 2711 Lupeni-Sime- ria-Deva va fi anulat pe distanța Simeria-Deva. înainte de efectuarea călătoriei, pasagerii sunt rugați să solicite la stațiile și agențiile CFR informații privind rutele și orarele trenurilor.

Modificări CFR

Lucian Heiuș

Garanții s
Deva (C.P.) - Nivelul 

garanției pentru 

antrepozitarii auto

rizați și importatorii 
de produse accizabile 

supuse marcării, ce 

dețin autorizații vala

bile după data de 

01.01.2007, se 

modifică, a declarat 

■Lucian Heiuș, direc
torul DGFP Hune

doara. Antrepozitarii 

autorizați au obligația 

depunerii unei 

garanții ce variază 

între 6 și 8,33% din 

suma accizelor afe
rente mediei ieșirilor 

anuale de produse 

accizabile din antre

pozitul fiscal in ultimii 

3 ani calendaristici. 
Propunerea garanției 
este înaintată Minis

terului Finanțelor, 
Direcția de Autorizări, 
până la 31 martie.

Deva - Două mari complexe comerciale sunt prevăzute să fie construite în acest an, în județul Hunedoara, în ambele situații fiind vorba de concerne internaționale. Primul complex și cel mai mare, de altfel, va fi realizat în fosta zonă a puțurilor de apă de la Sântuhalm, a anunțat primarul municipiului Deva, Mircia Muntean. Este vorba de un complex comercial care se va întinde pe o suprafață de 160.000 de metri pătrați. Valoarea investiției va fi de 28 milioane euro”, a afirmat edi- lul-șef al Devei. El s-a abținut să spună despre ce firmă este vorba, precizând că i se pare corect ca anunțul să fíe făcut de către reprezentanții acesteia. El a precizat doar că în cadrul acestui complex comercial se va deschide și un

Cei mai mulți hunedoreni preferă să-și facă cumpărăturile în supermarket-uri (Foto: T. Mânu)magazin al firmei Praktiker. Primarul Muntean a adăugat că grupul Metro este interesat să investească în zona Iscroni, lângă Aninoasa, în Valea Jiului. Aici se va construi un magazin al companiei pe o suprafață de 50.000 de metri pătrați. Discuțiile cu reprezentanții acestui concern s-au purtat săptămâna trecută la Petroșani a spus primarul din Deva.Analistul imobiliar Artur

Silvestri a declarat recent că dezvoltarea de supermagazine nu este deloc conturată în localitățile mici unde nu există putere de cumpărare.
Analize eronate„Spre exemplu, în prezent, nu simt anunțate investiții în orașele monoindustriale din Valea Jiului”, spunea Artur Silvestri. Pe de altă parte, nimeni nu poate spune când orașele mici vor avea indus-

trie, fapt care ar genera apariția de spații comerciale puternice și profit în această direcție. „De cele mai multe ori, investitorii care cumpără terenuri vor un parteneriat cu autoritățile locale, pentru că prețurile terenurilor sunt foarte mari. Dacă nu reușesc, se retrag și tatonează terenul în alte zone, mai atractive”, a adăugat, în același ton, Liviu Voinea, director al Grupului de Economie Aplicată.
Se vor mai puține 
pensionări anticipate

Declararea stocurilor
Deva (C.P.) - Firmele care au domiciliul fiscal în județ și au deținut la 1 ianuarie 2007 peste 10 tone de zahăr, peste 3 tone de izoglucoză sau peste două tone de fructoză au obligația să transmită în aceste zile, pe suport hârtie și electronic, prin e-mail sau dischetă, Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, declarații privind situația acestor stocuri. „Firmele care au început activitatea după 1 iulie 2006 transmit declarații de stoc indiferent de nivelul stocurilor de zahăr, izoglucoză și fructoză deținute la data de 1 ianuarie 2007”, declară Roman Farca. director APIA Hunedoara. Firmele care au domiciliul fiscal și au deținut la 1 ianuarie 2007 produse agroali- mentare precum: carne bovine, ovine, caprine sau pasăre proaspătă, precum și produse lactate, ouă, ciuperci, cereale, fructe, sucuri, alcool etilic și preparate din făină, ale căror stocuri depășesc cantitățile specifice stabilite de reglementările în vigoare, au obligația să transmită tot în aceste zile, la APIA, declarațiile privind situația acestor stocuri. Formularele pentru declarațiile de stocuri se vor pune la dispoziția operatorilor economici pe bază de cerere scrisă depusă la sediul APIA Hunedoara, B-dul. 22 Decembrie, nr.222, Deva.

■ Propunerile vor fi 
prezentate la finele 
lunii și vor fi supuse 
dezbaterii publice.
Clara Păs
cl ar a. pa sgi nform media, ru

Deva - Casa Națională de Pensii intenționează să controleze mult mai atent ieșirile anticipate la pensie și cele cauzate de invaliditate. „Vor niște condiții sporite de protecție împotriva ieșirii nejustificate la pensie. Mă refer la pensiile de invaliditate, unde este nevoie de o atenție sporită și amenzi la medicii de medicina muncii, care dau prea ușor aceste adeverințe. Să descurajăm puțin ieșirile anticipate la pensie, care se

practică din ce în ce mai mult în România și care îi dezavantajează pe cei care muncesc până in ultima zi”, a declarat Mihai Șeitan, președintele Casei de Pensii. în județul Hunedoara, din cei peste 120.000 de pensionari, 2667 de persoane beneficiază de pensie anticipată.
Bani mai mulțiPreședintele Casei Naționale de Pensii, Mihai Șeitan, a declarat recent că indemnizațiile salariaților care au intrat în câmpul muncii înainte de 1963 vor fi calculate în funcție de salariul mediu din aceea vreme. Astfel, se preconizează că aproape 1.600.000 de pensionari vor beneficia de mai mulți bani la pensie cu aproximativ 14%..

Se preconizează pensii mai mari pentru cei care au lucrat înainte 
de 1963 (Foto: T. Mânu)Recalcularea își va arăta roadele începând chiar cu aprilie 2007. Până acum, veniturile celor cu o vechime în muncă mai mare de 45 de ani nu puteau fi crescute, pentru că nu exista un reper în funcție de care să se facă recalcularea. Arhivele vremii s-au pierdut în mare parte, iar statul nu garanta în acea perioadă un salariu minim. „Baza de date cu persoanele

ale căror pensii au fost sta bilite înainte de 01.04.2001 i fost transmisă la București, 1: Casa Națională de Pensii Recalcularea pentru cei car au muncit înainte de anu 1963 se va face la București unde se vor emite și deciziile Aceste decizii se vor aduce 1 Deva, iar noi le vom expedi pensionarilor din județ”, a declarat reprezentanții CJ Hunedoara.
Vom plăti taxa de mediu și amenzile de la UE
■ Taxa de mediu va 
scumpi, din aprilie, 
electrocasnicele și pro
dusele electronice.

Clara Păs
ciara.pas@in1ormmedia.ro

Stocurile de zahăr și produse agroalimentare 
trebuie declarate (Foto: Traian Mânu)

Deva - Producătorii și importatorii de astfel de produse au anunțat că vor majora prețurile cu câteva zeci de lei ca urmare a introducerii taxei de mediu, taxă ce va acoperi costurile de reciclare ale acestor produse. Firmele vor trebui să-și înregistreze produsele la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, înainte de a le vinde.Taxa de mediu va fi de aproximativ 20 de euro, aplicabilă în funcție de produs. „Legislația prevede colectarea taxei într- un fond, dar, după aceea, cum se vor cheltui,exact banii nimeni nu spune. Cetățenii

vor fi cei care vor plăti taxa de mediu, chiar dacă banii nu știu unde vor ajunge Ulterior, și vor mai plăti pentru a achita penalitățile pe care ni le va aplica UE deoarece nu avem centre de colectare și valorificare funcționale pentru DEEE”, susține Georgeta Barabaș, consilier în cadrul APM Hunedoara.
in centrele DEEEDupă uzarea lor, consumatorii vor trebui să ducă aparatele în aceste centre spe

ciale de reciclare. „în fiecare oraș cu peste 10000 de locuitori trebuiau amenajate centre de colectare a deșeurilor rezultate din produsele electronice și electro- casnice. Momentan pot spune că ele funcționează mai mult pe hârtie, ca să nu mai vorbim de centrul județean de valorificare, care trebuia și el să fie funcțional, și care nici la această oră nu există. Anul trecut în județ ne-am propus să valorificăm 2 kg de astfel de deșeuri pe cap de locuitor
• Orăștie - Str. Plantelor, nr. 2, Orar: luni-vineri între orele 9-16

• Vulcan - str. Avram lancu, nr.5, Orar: luni-vineri între orele 8-16

• Lupeni - str. Frumoasa, nr. 7, Orar: luni-vineri între orele 9-18, sâmbăta 

între orele 9-14

• Petrii^ - str. Tudor Vladimirescu, CT nr. 8, Orar: luni-vineri între orele 8- 

16
• Hunedoara- Str. Rotarilor, nr.70 (incinta fostei unități militare) Orar: luni- 

vineri între orele 8-16

• Deva - Aleea Romanilor, PT 8, Orar: luni-vineri între orele 7,30 -15,30.

«y* Raiffeisen
IA1 BANK
Banca ta de încredere.

Ratfleiiaa Dir»d paMm HAM

021 302 91 41

Mai mulți bani pentru afacerea ta
Flexi Credit pentru IMM

și- am strâns câteva gran Anul acesta am planifica' kg/cap de locuitor, dar du experiența de anul trecut cred să avem șanse prea m de reușită”, a declarai Ge geta Barabaș, consilier cadrul Agenției penuiE P tecția Mediului a judeșx Hunedoara.

mailto:ciara.pas@in1ormmedia.ro
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■ De la accederea într- 
o cupă europeană, 
obiectivul devencelor 
ajuns la „fără baraj".

a

■m K SCOT
• Retrogradare. Portarul echipei Farul 
Constanța, Adrian Vlas, a declarat: „După 
rezultatele din etapa a XXIII-a, consider 
că FC Național și Jiul Petroșani nu mai au 
nicio șansă să scape de retrogradare. în 
plus, Ceahlăul are un program foarte 
greu în ultimele etape". (V.N.)

• Golghetere. în clasamentul primelor 
10 marcatoare ale Ligii Naționale Femi
nine de Handbal, Cetate Deva are două 
reprezentante. Este vorba de Florentina 
Cartaș, locul șapte, cu 149 de goluri 
înscrise, și Renata Tătăran, locul nouă, cu 
131 goluri. Pe primul loc se află Ionela 
Gîlcă, de la Oltchim, cu 236 goluri. (V.N.)

• Campioni. La CN pentru copii, mini- 
cadeți și seniori - kumite, de la Târgo- 
viște, sportivii de la CS Masibo Petroșani 
au avut prestații foarte bune. Elevii lui 
Radu Polifronie au obținut 46 de medalii, 
din care 12 de aur, 19 de argint și 15 de 
bronz. (V.N.)

__ MCeȘș^l
0e«8j HCM Dunărea BiSÎa • Rulmentul Brașov și Uni- 

veisitatea Timișoara - HCM Roman

KANDfl AL/Liríl nț. FIMMIIi
Clasament
1. Oltchim Rm. Vîlcea 22 22 0 0 773-494 44
2. Rulmentul Brașov 21 17 0 4 607-468 34

3. U Jolidon Cluj 22 16 0 6 644-578 32

4. Dunărea Brăila 21 13 1 7 587-526 27

5. Tomis Constanța 21 13 1 7 534-514 27
6. HCM Baia Mare 22 13 0 9 581-554 26

7. Astral Poșta Cîlnău 22 11 011 629-587 22

8. Oțelul Galați 22 10 1 11 554-537 21

9. HCM Roman 21 9 2 10 546-585 20

10. CSM Cetate Deva 21 8 310 545-541 19
11. HC Zalău 22 6 3 13 526-600 15

12. Rapid CFR Buc. 22 5 1 16 560-636 11

13. Umv. Timișoara 21 1 218512 746 4
jt^/lureșu
-Wt se '

Cuvântul te

Valentin Neagu
valentin.neagu@inforniniedia.ro

Deva - Handbalistele de la CSM Cetate Deva dispută astăzi la Constanța o importantă partidă contând pentru etapa a 22-a a Ligii naționale feminine. Despre importanța acestui meci vorbește și faptul că, după două luni în care patronul echipei, Marian Muntean, a lipsit de la partidele din deplasare ale echipei, astăzi el se află la Constanța.„Sper ca echipa să joace altceva în acest meci, pentru

că până acum nu au jucat nimic. Eu cred că la Constanța putem scoate un rezultat bun și să ieșim din impasul în care ne aflăm de o vreme. Sper ca arbitrajul să nu influențeze jocul și mai sper ca fetele să nu mai facă greșelile din meciurile anterioare. Aș dori să văd angajament și dăruire în teren, altfel echipa rămâne la același nivel mediocru” - ne- a declarat finanțatorul de la Cetate.Din discuția cu Muntean a mai reieșit și faptul că obiectivul echipei, acela de a participa într-o cupă europeană, este total compromis, el trans- formându-se în acela de a nu juca barajul de rămânere în Liga națională. Acest lucru s- a întâmplat în urma unor
Cartaș este pe locul șapte între golgheterele Ligii Naționaleevoluții slabe ale echipei din ultima perioadă, chiar dacă la conducerea tehnică au fost aduși oameni noi.

Performanță în premieră la baschet
■ Echipa de baschet a
CT "Transilvania" s-a 
calificat la faza națională 
a Olimpiadei Sportului.Deva (C.M.) - Echipa de baschet băieți a Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva, antrenată de Marius Sîrbu, s- a calificat la faza națională a Olimpiadei Sportului Școlar. Formația deveană este astfel între primele opt echipe din țară, iar performanța reprezintă o premieră pentru baschetul hunedorean la nivelul echipelor de liceu.Colegiul Tehnic Transilvania a obținut calificarea după ce a câștigat etapa zonală care sfășurat la finalul săp- ii,, la Devia, la Sala desport a CT Horiâ.„La etapa zonală au participat câștigătoarele fazelor

Antrenorul Marius Sîrbujudețene din Arad, Timiș, Alba, Mehedinți, Caraș - Șe- verin și Hunedoara. în grupă am câștigat, după meciuri foarte disputate, în fața echipelor din Timișoara (39-38) și

(Foto: T.Manu) Mehedinți (40-38). în finală, unde am întâlnit echipa din Arad, câștigătoarea celeilalte grupe, ne-am impus cu 47-40”, afirma Marius Sîrbu, antrenorul devenilor.
1

Planurile lui 
SdrobișPetroșani (C.M.) - Noul manager general al Jiului, Ioan Sdrobiș, pare hotărât să trezească Jiul din amorțeala păguboasă în care se zbate de la reluarea campionatului. Imediat după instalarea la conducerea echipei, Sdrobiș a anunțat obiective foarte clare. „Trebuie să îndeplinim baremul de 25 de puncte, pentru a nu pica cu penalizări în liga secundă”, a spus „Părintele”. „în cele trei luni rămase până la finalul campionatului trebuie să construim o formație competitivă ou care să atacăm promăvariga- în sezonul viitor”, a completat Sdrobiș.

din Fuzesgyarmat Ungaria oferă £.’3/£_J ££ £3. 3£3.-'.'.3..’.3. 1___3.3 _'3£'.’3.': pentru câștigătorul concursului din cotidianul nostru și pentru perechea
■țrapii de mișcare, tratamente de cosmetică corporală, masaj, băi etc. Premiul include cazare și demi-pensiune pe durata unui sfârșit de săptămână. Căutați, 
exponentele puzzle. publicate în perioada 28 martie - 3 aprilie 2007 în paginile cotidianului Cuvântul liber și participați la extragerea din data de 13 aprilie!

-t. t/edia S R L. și nici rudele acestora de gradele I și II. Extragerea va avea loc în 13 aprilie, ora 14, la sediul redacției. Premiul nu se poate preschimba in bani.

A 1QRNAL
CONCURS

mailto:valentin.neagu@inforniniedia.ro


miercuri, 21 martie 2007
CONVOCARE

Se convoacă Adunau.., uenerală a Societății 
-HOREA" Brac Societate Coorv-ativă pentru data de 
03.04.2007, ora 13.00, la sediul din Brad, str. Av. lancu, 
nr. 30, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea bilanțului contabil și a cotitului de 
profit și pierderi pe anul 2006.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli.

3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor.

(85789)

Vând ap. 2 camere (03)

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

• HuMdoara, Micro 5, gresie, faianță etaj 4, preț 
50.000 lei, negociabil. Tel. 0721/170245. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• semidecomandat, balcon închis, parchet, 
contorizări, gresie + faianță, zona Minerului, preț 
27000 euro neg., tel. 0742/019418. (Al)
• Qojdu, etaj 1, st 55 mp, bucătărie modificată, 
centrală termică, balcon închis, preț 133000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat, centrală termică, termo- 
pane, balcon închis, et. 3, zona Emlnescu, preț 
37000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandat, contorlzărl, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Spar, Deva, preț 135000 ron, tel, 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• MmraU, dec, centrală termică, gresie, faianță, 
lavabll, parchet, balcon închis, mobilă nouă, preț 
32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. L Manlu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661, (A2)
• Dada, vtaj Intermediar, balcon, centrală 
termică, gresie, faianță, preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Mal et2. semldec., faianță, gresie, balcon, 
preț 1404)00 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Qojdu, circuit, centrală termică, Izolat, preț 
130,000 RON, neg,, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, parter, baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri, preț 85300 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamfimcu, al 4, acoperit cu tablă, hol șl 
bucătărie mărite, gresie șl faianță, termopane,
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Wnandd, at 4, dec, balcon, CT parchet, gresie, 
faianță, preț 106300 RON, tel, 0745/367893. (A2)
• țigani apartament 2 camere decomandate, 60 
mp, zona Liceul Auto, cu balcon mare, bine în
treținut, contorlzări, vedere pe 2 părți, preț 140000 
ron, negociabil, tel 0730/474275,0740/535095. (A4)

parte a unei corporații internaționale maaa-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
pi servicii Intemet in vestul Austriei, in 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;

e 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 Giga, '■ 

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

(32135)

SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE - 
societate în reorganizare juridică - organizează vânzarea prin 

LICITAȚIE PUBLICĂ
în data de 26.03.2007, ora 12.00, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazâr, nr. 2, 
jud. Hunedoara a următoarelor bunuri imobile situate în incinta fabricii:

1. IMOBIL corp D în suprafață de 173,82 mp, parter și teren aferent 
(81.441 RON+T.V.A.)

2. IMOBIL corp A+C+E situat în zona mărgineană a incintei fabricii, cu 
deschidere la strada V. Babeș, în suprafață desfășurată de 1053,48 mp, 

parter+etaj 1 și teren aferent (584.004 RON + T.V.A.)

3. GARAJ (IMOBIL corp B) în suprafață de 217,6 mp, parter șl teren 
aferent (104.666 RON + T.V.A)

4. CENTRALĂ TERMICĂ în suprafață de 706,45 mp, parter și teren 
aferent (330.414 RON + T.V.A.)

5. CLĂDIRE MAGAZIE (electricieni și tâmplari) în suprafață de 919,39 
mp, parter și teren aferent (205.410 RON + T.V.A)

6. MAGAZIE PIESE DE SCHIMB în suprafață desfășurată de 644,27 mp, 
demisol + parter și teren aferent (284.661 RON + T.V.A.)

7. CLĂDIRE ANEXĂ situată în incinta fabricii cu o suprafață desfășurată 
de 1.206,83 mp, parter + etaj 1 șl teren aferent (690.503 RON + T.V.A)

8. BARACĂ METALICĂ Șl PVC în suprafață de 680,48 mp, parter șl 
teren aferent (43.060 RON + T.V.A)

9. ATELIER MECANIC în suprafață de 395,95 mp, parter și teren aferent 
(224.416 RON+ T.V.A)

10. CLĂDIRE DE PRODUCȚIE pentru: confecții blană,^magazie mate
riale, depozit piei brute și teren aferent în suprafață utilă de 2956 mp 

(632.000 lei RON + T.V.A)
11. Clădire flbrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P+1 șl teren 

aferent (645.120 RON + T.V.A.)

12. Clădire P +1 în suprafață de 228 mp, P+1 și teren aferent (254.700 
RON+T.V.A.)

13. Hală înnobilare în suprafață de 4.784 mp, P + 1 și teren aferent 
(756.270 RON+ T.V.A.)

14. Clădire P + 2 în suprafață de 865 mp, P + 2 șl teren aferent 
(356.220 RON+T.V.A.)

15. Clădire pompe: corpul de clădire compus din casă pompe, magazie 
decantor și magazin nr. 2, cu o suprafață desfășurată de 446 mp, (D+P) șl 
corpul compus din remiză PSI în suprafață de 264,24 mp P șl teren aferent 
(243.630 RON + T.V.A.)

16. Sediu Administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P + 2 șl teren 
aferent (1.016.460 RON + T.V.A.)

17. Magazie Favior 1 în suprafață de 256 mp, D+P șl teren aferent 
(196.475 RON + T.V.A.)

Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului 
pentru care se licitează.

Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor 
cumpărători la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazâr, nr. 2, jud. Hune
doara și la tel. 0724-256676.

* (85890)

fi QUASAR
W INDUSTRIES

»coinpauie pttnuci. in caulinuă dezvokaro, din domeniul producției ii distribuției de produse din tamplsuie PVC fi 
aluminiu

ANGAJEAZĂ

LĂCĂTUȘ MONTATOR TAMPLĂRIE PVC

Cerințe:
-Stagiu militar satisfăcut.
. IKniciliiiI slabi I in iirațul Deva;
- Disponibilitate la piugrum piclunpt.
■ Permis de conducere categoria B valabil,
-Cimoj(imtde<liiidomeniulcmistiuc|iilor,alâmpliiieiPVCsaualuminlu constituie uit avantaj:

Se oferă:
- Posibilitatea de a lucra intr-o echipl dnM. intr-un mediu modem, profesionalei in plină dezvoltare:
- Pachet de beneficii moliviwt ji în acord cu performanțele realizare:
- Angajare cu cartede mutica.

taowk an iodsp!toc ccwjek dc «ai w ii dor«« si-fi dqtuuil candid»#» pcnmi prnwile h toCa» sunt augaw M

Quasat Industries SRL. Str.22 Decembrie nr.37 Deva
Ut ’ GOf’fl-îf-1 ?// iTlflíl f • ÜÎ r-jl re I '

• urgent, dKotnflndstA 56 mp, zona Udo, cu 
balcon mare, bine întreținut, contorizări, vedere la 
bulevard, fără modificări, Igienizat preț42.000 euro, 
negociabil, tel, 0730/474275,0740/535095, (A4)
• 1 apartamente de 2 camere, la parter, zena burtă, 
Ideale pt spațiu cdmercial sau de lecuit 50 mp 
flecare, cu centrală termică, bucătărie modificata, 
parchet ocupabl I e în 48 ore, preț 454)00 euro, neg, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, semidecomandate, zona Qojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara, 
cămară, fără modificări, ocupabll Imediat preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Emlnescu, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, debara cămară, modificări, preț 
130.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dacomandate, camere cu parchet centrală 
termică, 2 balcoane, zona CEC, Deva etal Interme
diar, preț 150.0001el. Tel. 231800,0740/317314. (A9)
• decomandata multiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță, geamuri termopan), etal 3, zona Zam- 
firescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• MnMcomaiNtata camaro cu parchet 
contorizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, 
preț 129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandata, caman cu parchet, centrală 
termică, termopan, bala (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandata, contorizări Integrale, balcon 
deschis, etaj 1, Bdul Decebal, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate, etal 3, amenajat (marmură, 
faianță), balcon, contorizări integrale, etal 1 zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,07B8/040.490,078IV158A83. (A10)
• Brâ, bucătărie, baie, bine rtreținut. preț atractiv. 
teL025W13366,(J788A>«L«1078QlSUE.(A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modem, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040/90, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613366, 
0788/040.490, 0788/1 W«3. (A10)

• decomandate, 2 băl, amenajat, totul nou, 
mobilat, etaj Intermediar, zona Ulpia, preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• umani zona l. Corvln, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• utgenl zona Liliacului, 2 băl, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgert, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică, ter
mopane, gresie, faianță 2 băl, 2 balcoane, preț 
60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)
• tuna 22 Decembrie, opțional șl cu garaj, etaj 1,2 
băl, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet gresie, faianță preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In btocurilu noi, decomandate, 2 băi, 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)
• decomandate, etaj 3, bine întreținut, zonă 
liniștită cu termopan, parchet, gresie, faianță 
zona Kogălnlceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809.  (A4)
• decomandat», bala (gresie, faianță), ter
mopane, camere cu parchet, centrală termică 
balcon, etaj Intermediar, garaj sub bloc, zona 
plete! centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 
212141. (A9)
• dacomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 băl, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tei. 0254/613366, 
078MM0490.0788058483 (A10)
• BraA2 terase intfvse. aniB mtnegodabi. te. 
02510330,0!WWQ4aLtP"VTM> (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dacomandate sau semidecomandate, etaj 
intermediar, zona Liliacului, Dorobanți, Creangă 
Tel. 0740/312313. (A9)

Vând ap. 4 camere (07)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgart, 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)
• urgenl decomandate, etaj Intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamflrescu. Tel.

■40/317314. (A9

• Don, uibacontral, boxă balcon la toată 
suprafața apartamentului, centrală termi
că amenajat preț negociabil. Tel. 
0723/237400.(3/20.03)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• decomandate, etaț intermediar, zona 
Eminescu, 2 băl, 2 balcoane, foarte bine 
întreținut, preț 58.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/875794. (T)
• urgert, Ieftin, decomandate, bucătărie, baie, 
parter înalt în Rapoltu Mare, ultracentral, 
ocupabll Imediat, preț 25.000 lei. Tel. 264003. (T)
• st 70 mp, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță, et. 2, zona Qojdu, preț 1,450 mia., nego
ciabil, tel. 0742/019418. (Al)

• Gojdu, etaj 1, balcon mare, 2 băi, parchet, 
contorltări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• dacomandate, 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 modificăr
Îmbunătățiri multiple. CT, garai sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0746,159608,206003. (A7)
• Mul L Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merita văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Cârpiți etaj 1, dec,, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608, 0745/164633. (A7)
• dacomandate, 2 băl (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică zona Progresul, Deva, 
preț 60,000 euro, Tel, 0740/317314. (A9)

Vând case, vile (13)

• cui In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)

£ BANCA COMEROAIACARPATICA

o companie puternică și în continua dezvoltare, din domeniul importului, 
comereializ^ni și distntMk’i de produse de larg consum și al telclbuici mobile

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(telefonie mobilă)

CERINȚE:-
Studii medii, abilități de comunicare. ubilitAți de prezentare. 

ciiiHiMinic operare calculator.
Experiența în domeniu, cursnl ele atestare VOIMFONE și 
domiciliul înOrăștie constituie un

SE OFERĂ:
Posibilitatea de a hiera într-o echipă tânărâ, intr-un mediii 

modern, profesional în plină dezvoltare;
Pachet de beneficii motivant și în acord cu performantele 

realizate.
Ecr-Munvl« nare inilepUiuiSt», crimele de nun bus $>. ttoi'HSi; sîi.-.'fi «induiUtunii {itâiHru

postul ist, cotuitir.* anul mgiite .'lâ intuirii ptioă ivi tar/iu in 11/0K2D0T C'V -ul »> i.¡ți 
seri*»«rea dv inI en țfe ht care «A«<« ri'U« rți<>n«ze pwttu• M»licitat (prin poțjf ÎL, l'iix whkî-■ nuiili țiiif

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 
fax: 0254.206.291. e-mail: office@quasar.ro

OCOLUL SILVIC VALEA ORĂȘTIEI,
organizează în data de 26.03.2007, de la ora 

10.00. licitația de masă lemnoasă fasonată, loco 
pădure, la drum auto forestier, pentru un volum total 
de 67 mc, din care 50 mc specia molid și 17 mc pin, 
producția anului 2007.

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu 
ofertă scrisă și va avea loc în data de 26.03.2007. la 
sediul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, din municipiul 
Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 16 ffn clădirea spitalului 
vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta).

Preselecția agenților economici, va avea loc în data 
de 23.03,2007. între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitație, împreună cu 
documentația de preselecție, se vor depune la secre
tariatul Ocolului Silvic Valea Orăștiei, până cel târziu 
23-03,2007, ora 16,00. conform H.G. 85/2005.

(85895)

• casă In Deva, Viile Noi, 4 camere, curte, 
grădină st 1500 mp sau schimb cu apartament 
in Deva, plus diferență exclus intermediari. Tel. 
219588. CD
• casă, 6 camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/5O7819.CD
• Deva, decomandată, 3 camere mari, hol mare 
pătrat baie, bucătărie, boxă garaj, canalizare, 
apă gaz. curent 82000 euro, tel. 215212. (Al)
• Deva, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 2 
băi, garaj, curte și grădină ST 800 mp, preț 
180000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+1, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabiI imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă, preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)..
• zona Călugărenl 2 corpuri; încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830.(A7)
• In Simeria, P+M, s= 190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro/nego- 
ciabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgert, casă, în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală, garaj, piscină, preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură, 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 na fânațun, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040,490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613,366,0788/040.490. (AlOj

• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertari*' 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (Alț.
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366,’ 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
București, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel,
0254/613.366,, 0788/040.490,0788/15&483. (A10) .
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, fl 

apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, ’ 
0788- 40.400,0788/158.483. <A10)

Vând case la țară (17)

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

• casă In Bonolt Tel. 0723/627003. (T)
• casă In Bretea Mureșană la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

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

BANCA COMERCIALA 
CARPATICA SA
- SUCURSALA DEVA -

• casă și anexe Almașu Sec, nr. 46, preț nego
ciabil. Tel. 233022. (T)
• urgtrt, casă nouă și grădină în Sântămâria 
Orlea, nr. 162. Tel. 0724/362663. (T)
• casă In Sântuhalm, 5 camere, bale, bucătărie, 
living, terasă construcție relativ nouă centrală 
termică curte, st 400 mp, preț 90.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/511776. (A9)

Cumpăr case la țară (18)

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

organizează concurs pentru ocuparea postului de

REFERENT MARKETING

Condițiile necesare participării sunt:
- absolvent de studii superioare
- buna cunoaștere a mediului de afaceri local
- abilități excelente de comunicare șl vânzare
- puternice abilități de negociere
- persoană dinamică, persuasivă, stimulată de competiție
- experiența bancară în domeniu constituie un avantaj
Cei interesați sunt rugați să transmită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție, 

până la data de 29.03.2007, la nr. fax: 0254-228126 sau la sediul sucursalei din Deva, 
B-dul N. Bălcescu, bl. 12A, parter.

Persoanele selectate vor fi informate telefonic asupra datei și orei de susținere 
a concursului.

Vând garsoniere (19)

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

LEGENDĂ AGENȚII 

IMOBILIARE:

Al - Prima Invest

A2 - Garant
Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul 
Multicom

«CLAME

mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
mailto:office@quasar.ro
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• decomandată, amenajată, calcon închis, 
ca-irec gres>e + faianță el 1. zona Bălcescu. 
creț 77C mii. negociabil, tel. 0742/019428. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon închis, 
xuoabilă imediat, zona Eminescu, preț 68000 
mo negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon, mo
bilată Deva, zona Maniu, preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• o cameră, baie, termopan, parchet, faianță, 

tesle. repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON,
\4|., tel. 0741/154401,227542, seara.’ (A2)

• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)’

• zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, suprafață 35 mp. 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542. seara. (A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț. 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona piață, 28 mp, decomandate, bloc nou, 
contorizări, balcon, fără modificări, zonă 
liniștită, ocupabilă imediat, ideal pt. investiție, 
închiriere, preț negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandate. 30 mp, contorizări. repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275.0740/535095. (A4)
• in Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dadă, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (Â7)

• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
1788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

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

Vând terenuri (21)

• 2300 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
zonă agrement, case vacanță Tel. 227242. (T)
• 30 ari, Deva, zona Bejan, preț 10.000 lei. Tel. 
0726/621049. (T)

f' Torădină in Brad, str. Decenal. 600 mp. intra- 
3n, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 

0723/301296,0723/225229. (T)
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• intravilan 0,14 ha și extravilan 0,8 ha Bălata. 
Tel. 237530. (T)
• intravilan, cu acces din C.A. Rosseti și Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă, .Canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. (T)
• teren la drum asfaltat, 8 km de Orăștie și 22 
km de Deva, 0,54 ha, preț 3 euro mp, utilități. Tel. 
217689.(T)
• Devă zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp/ 
parcelă fs 22 m, facilitați, 20000 euro parcela tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, D.N.7, ștrand, st 900 mp, fs 40 m, 
preț negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• intravilan zona Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• la 15 km de Deva poziție deosebită ideal 
pentru investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacantă cu deschidere direct la 
stradă acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (Â4)

Cinematograful dumneavoastră de acasă.
tjf •/ i ’>î*5 -M j*.

Atenție, începe filmul!
Cele mal noi Rime și concerte ajung mai 
ușor direct la dumneavoastră acasă. Digi TV 
Satelit vă oferă prin servjciul Digi film cele 
mai de succes filme din 2005 și 2006, 24/24 
de ore. 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 
la 031 400 4004-
Pentru detalii suplimentare, vizitați 
www.digitv.ro

• zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
euro/mp, gaz, curent, apă tel. 0740/013971. (A2)
• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptun
ghiulară, poziție bună, ideal pt. investiție, con
strucție casă acte la zi, preț de la 15 euro/mp, la 
25 euro/mp, negociabil,. tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• in Deva, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară poziție bună ideal pt. 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• intravilan in Devă zona Vulcan, 800 mp,
utilități în zonă preț 60-euro mp. Tel.-212141, 
.231800,0745/5113«rtA9).........niu•-
• zona Bejan, Devă parcele de 525 mp, prețdela 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)

I

-.fum Anul B 
. acesta i 
Iepurașul 

vine la 
W tine!

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 

și participă la concurs cu copia după chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem 

sărbătorile în familia Cuvântul Liber!

JÜRNAL |cuvÂNJiu|

IN PUTEREA NOASTRĂ.
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• zona Sântuhalm spre Macon. pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. (A9)
• intravian in Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț42.000 euro.Tel. 0745/511776. (A9)
• intravilan Deva, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776. (A9)
• urgenți Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)
• parcele teren între 550 - 800 mp, zona de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366. 0788/040.490,
0788/158.4©. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro-

»
preț atractiv, tel. 0254/613366, 
490,0788/158.483. (A10)

• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

REGULAMENT L. " :: ‘ . I: ■ SC - : -Cî-xi,

• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.4© (A10)

Vând spații comerciale (25)

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

NOU? NOU! NOU!

G R E SIE- f AIA N’ T A 1 (vi I ’ OR T
15,9 RON/WIP 

UȘI METALICE
449 RON

DEVA str Here 3 \r 92
(vis a vis de Petrom Cetate: Tei 0728'996 983

• lagaț ™> in Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/511776. (A9)
• h—ă ta Deva, zonă industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
• inMk< li Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

PARCHET LAMINAT 7 mm
(trafic intens)

16,5 RON/MP

CONCURS

http://www.digitv.ro


• lfcaed«a,i*dLoertâ(i.200mp.‘s 13 
m. modernizat tâmplăne pvc. tBTnopm. 
gresie. încălzire centrală, preț L100 axo 
mp. Relații latei. Q743AniaJL (13.1ZO31

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• Den, zonă centrai! 60 mp, ofer preț bun. Tel. 
0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)

• hală șl construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou. 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235576. (T)
• Brad, cabană din lemn. 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613 366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

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

• ita vra închiriere apartament 4 camere 
decomandate, 2 băi, 2 balcoane, âmenajat occi
dental, mobilat centrală termică, termopane. 
preț 350 euro/lunl Tel. 0722/968910. (T)
• oier ipra închiriere garsonieră in Deva, 

renovată, mobilată, aragaz, frigider, tv color, 
mașină de spălat, preț 150 euro/lună. Tel. 
0722/564004. (T)
• Deva, 20 mp, bulevardul Decebal, 250 euro/ 
lună, tel. 0721/055313. (Al)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212, (Al)
• garsonieră, zona Trident, mobilată șl 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 șl utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, fai ață, preț 150 
euro/lună, și similar zona 1 Decembrie • Cinema 
Patria, mobilat șl utilat, ambele pe termen lung, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștlul Nou, mobilat șl utilat, cu balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie faianță, ame
najat modern, preț 200 euro/lună, sau aparta
ment 3 camere, nemobilat, zona Spar - piață, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, cu cheltuell Induse, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bejan s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lel/lună+garanție, tel. 206003. 
0745/253413. (A7)

& SC BOROMIR IND - Moara Deva

JJoroml1'

x.r angajează:
4 ag*nți vânzări produse morărlt.

Condiții: ■ experiență în vânzări minim 2 ani;■ Garanții, Se oferi: ■ salariu atractiv;■ autoturism; ■ telefon mobil;■ bonus din vânzări.

• zonă centrată, s=46 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• l|>4 camere, ultracentral, contorlzat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740.(47)
■ zona Mcul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, apă 
gaz, curent canalizare, pretat I > producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona BălcMCU nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. (A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, 
amenajat 434 mp, zonă centrală Deva, preț 15 
euro mp, se poate compartimenta. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere hală 500 mp, H 3,5 m, 
amenajată (centralătermică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel, 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofar (pro închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună, nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)
• ofar ipn închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizări integrale, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva, peț 200 
euro/lună Tel. 0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

L

Relații la telefon 0740/115.250 sau 0254/218.963

SC CARPATCEMENT MOtiîHW* SA
PUNCT OE LOCRIJ DEVA

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS
MICROBUZ marca FORD TRANSIT 12- an fabricație 1998, capacitate cilindrici: 2496 cmc, km la bord: 613284, - culoare albastru- preț de pornire: 19088 lei (Inclusiv TVA)

Licitația va avea loc în data de 26.03.2007 la sediul punctului de lucru 
Deva din Chișcâdaga, str. Principală, nr. 1, Jud. Hunedoara, la ora 10. 
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 Chițcădaga sau In contul 
R035INGB0001000151338921 deschis la ING Bank București. 
Informații suplimentare la telefoanele: 0254/237002,0254/206514.

(85431)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

NOU IN DEVA NOU IN DEVA NOU IN DEVA
IWW/ RR læiïflVA

Fosta piață Petre din Dacia

• vând Dada 1300, af 1975, în stare de 
funcționare, preț 1.000 lei. Tel. 0724/575794. (T)
• vând Dada Logan.af 2004. Tel. 0722/842710. CD

Auto străine (37)

• vând Matlz, af 2002, roșu, full, stare 
impecabilă preț negociabil, 61.000 km. Tel. 
0788/045115. (T)
• vând Opal Astra Caravan, af 1993, preț 3200 
euro, negociabil. Tel. 0740/420521. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând autospadalâ 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)

• Mdatate mnwrloll vinde gatere Basic 
Profesional cu accesoriu preț 184)00 euro plus 
TVA. tnformatii la tei 0034660167988 
0723/243663. (VI 9â3)

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

• vând ișlr de erblcldat de 400 I, 
mașină de plantat șl scos cartofi, cositoare 
CU discuri. Tel. 0723/378752, (5/19.03)

1 • vând tractor U 650 cu cabină, stare ’

perfectă de funcționare, preț 13.000 ron, 
negociabil. Tel. 0722/405005,0722/491614, 

, (4/14.03)

Mobilier și interioare (47)

• vând dormitor sculptat, deosebit, cu 
oglinzi de cristal, set canapele piele Italia. 
Tel. 0720/948386. (4/13 03)

• vând geamuri cu 2-3 cariate, uși pentru bale șl 
hol la casă hldrofor, Instant pe gaz, damigene 
501. Tel. 234156. (T)

TeIJFax : 0254/213510 
e-mall ; stamprod@rdslink.ro

• vând masă sufragerie, extensibilă (12 
persoane) șl 8 scaune cu tapițerie originală 
fabricație Lengyel Oradea 1930. Relații la 
tel. 0723/065997. (7/13,03)

Prinț publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh | 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă!

Materiale de construcții (53)

• sodetate comercială din Deva, str. M. 
Emlnescu, nr. 82, vinde pollstlren pentru 
fațade, grosime 5 cm, preț 180,00 lei mc. Tel. 
217433 sau 0729/007251, (6/20.03)

• vând scânduri, fereastră în 2 cariate, nouă, 
1,20/1,30 m, vană de tablă zlncată, deșeuri de 
scânduri (pentru foc), piatră de construcție, preț 
negociabil Tel. 0254/215795, (T)

Probleme cu Galșulatorul,? 
Service, reparații, rețele, 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Electrocasnice (56)

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

• vând frigider Arctic 150 lei șl rotile nr. 38 ■ 39, 
preț 65 lei. Tel. 230459, (T)
• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
preț 230 lei negociabil. Tel. 213355. (T)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Centrul de Afaceri MAȘTERI
Organizează cursuri de:

• Administrator pesiune turistică șl ă
agroturlstlcă H

• Manager in turism *
înscrieri zilnic, între orele 9-16, I

W H || 13 H P&nă la data de: 20.03.2007 I
Adresa contact: Deva, Bdal 22 DwccbbMp Br. 37 A K

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

• vând 25 ol cu miel. Tel. 0254/738064. (T)
• vând două vițele de un an, una Bălțată șl una
Holsteln. Tel. 0722/949969. (4/20.03)

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

EBeiESI
Federația Sindicatelor din Instituțiile Financiare Nebancare, 

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

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

I maturilor.
Având ca obiect de activitate definit de lege în mod exclusiv,

| acordarea de împrumuturi membrilor, caselor de ajutor reciproc ale
i salariaților le este interzisă desfășurarea de activități economice 

constând în produse sau servicii către populație, activități permise 
asociațiilor și fundațiilor în general și care ar putea face obiectul 
controlului autorității pentru protecția consumatorului.

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

Este neproductiv și nelegal, ca instituția creată pentru protecția 
consumatorilor, să-și dilueze eforturile pe linia combaterii nu- Jr 
meroaselor cazuri, pe larg relatate în presă, referitoare la încălcarea 1 
legii privind calitatea mărfurilor și serviciilor, în favoarea unor acțiuni 
de „control" bazate pe subiectivism și orgolii nejustificate.

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

«237)

Instrumente muzicale (60)

• vâiw plin cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

• cumpăr macini de cusut Singer, Kaiser, 
Naumann; ofer 25 - 50.000 euro. Tel.

i 0730965835. (18/12.03)

Citatii (63)

• La BNP Hotolu loan din Deva s-a deschis 
procedura succesoralâ după defuncta Helncz 
Mar ia Magdalena decedată la data de 3.09.2006, 
cu ultimul domiciliu în Deva, str. i.L. Caraglale, 
bl. E23, sc. 2, ap. 11. Termen de dezbatere 
11.04.2007.(1/20.03)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI

Flecare sâmbătă lțl aduce câte 
un TALON GRATUITI Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/lnchir lat, 
completează acest talon șl apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber“ 
instalate In următoarele puncte:

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

Orăștle ■ chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Falia“

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

lila ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoaglu-Sat - Casa de cultură

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

Anunțurile de mică publici
tate eunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Matrimoniale (69)

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

MbaAN, traraport zilnic, Ieftin, persoane
Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portugalia,
Anglia șl Franța, la destinație, cu mașini 

i comode, cllmatlzate, modeme Tel. O744V
218237,0728/500804,0765/455835.(17/1243)

Oferte locuri de muncă (74)
Prestări servicii (72)

• atelierul da tapițerie din Incinta Liceului 
Grlgore Molsll, fostul Liceu Minier confec
ționează huse auto pentru toate tipurile de auto- 
turisme, scaun pliant, șezlonguri, colțare, 
canapele, fotolii, scaune. Tei, 0727/756681. (T)

• bărbat pensionar, bun meseriaș, serios, caut 
să îngrijesc gospodărie (casă ne/locultă) cu 
grădină, în Deva sau împrejurimi. Tel. 
0720/930292,0741/253795. (T)

• Urmă de comunicații. Internat, marketing, 
caută 15 operatoare telefon, full tlme, chiar firi 
experiență; este Indispensabilă cunoașterea 
limbii Italiene. Informații șl programări Interviu 
la tel. 211266,0723/243663. (8/20.03)
• sodetate cornerdalâ angajează geamgiu șl 
montator tâmplărle pvc; avantaj permis 
conducere. Tel Ax 0254/233239. (7/20.03)

• IC Mental Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
transport, masă șl eventual cazare. Tel. 0254/ 
12225,0726/100928,0749/060760. (4/14.03)

mailto:stamprod@rdslink.ro
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parte a unei corporalii internaționale mass-media 
a care deține poziția de lider in publicarea de ziare

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

e Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;

e 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

(63179)

• Edituri școlară caută reprezentant vânzări, 
studii medi¡/superioare, orar flexibil, capacitate, 
de comunicare, persoană organizată, motivată.' 
Atribuțiile postului: promovarea, vânzarea 
produselor Editurii. Oferim câștiguri financiare 
nelimitate, strict corelate cu efortul depus. CV 
pe fax 0264/423814 sau e-mall: contact 
®odyseea.ro. (85511)

• SC Montai Serv SRL Deva angajează personal 
m pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
ta transport, masă șl eventual cazare. Tel. 
’ 0254/212225,0726/100928,0749/060760. (4/14.03)

• Școala Qamrală Tomești organizează concurs 
în data de 30.03.2007, ora 11, pentru ocuparea 
unui post de conducător auto cat. D. Condiții și 
informații necesare se găsesc la Școala 
Generală Tomești, tel. 681889. (85788)
• Inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită31.03.Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer mecanic, Orăștie, 1 post data limită 
30.03. Tei. 213244, orele 9-16.
• Inginer minier, Hunedoara, 1 post data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.

Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
(. ii.03. Tel. 213244, orele 9-16.

'*• Inginer șef construcții, Hunedoara, 1 post, 
data limită 25.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer topograf, Deva, 1 post, data limită 1.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inepector de specialitate administrația 
publică, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244. orele 9-16.

• Inspector de specialitate administrația 
publică, Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector protecția muncii Hunedoara, lpost, 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector protecția muncii, Petrila, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator apă, canal, Hunedoara 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Maiator tocălzlra centrală și gaze, Hunedoara 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• Instalator Instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara 3 posturi, data limită 31.03, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Instalator rețele de distribuție/transport flui
de, Hunedoara 1 post, data limită 25.03, pe
rioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• încărcător descăRăior, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• încărcător descăreător. Hunedoara 1 post 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16
• hgrftar dădu, Deva lpost data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Hunedoara 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Lupeni,-1 post, data limită 
5.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Orăștie, 10 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor dădiri, Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații
, universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 

213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16,
• lăcătuș mecanic, Brad, 6 posturi, data limită 1.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 4 posturi, data limită i 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 23 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 14.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e lăcătuș mecanic, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș montator, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.03, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcuita lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător bucătăria, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comeidal, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e lucrător comercial, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Petrila, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător In ateliere de modele, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244', orele 9 -16.
• macaragiu, Călan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• manichiuri»!, Deva, 1 post, data limită 1.04, 
calificare. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel, 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlpulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manlpulant mărfuri, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• nașMt la mașini pertu terasamente, Hunedoara 1 
pcstaatallmltăl504Tel.213244,orele9-16.
• mașHat pentru utilaje specifice la extracție, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 5 posturi, data limită 
31.03. TeL 213244, orele 9-16.
• nMcanicautOHPrăștie,ioost,datalimită6.04.: 
TeL 213244, ore(e9-16. ’

• mecanic locomotori și automotor, Hunedoara, 
1 post data limită 10.04 Tel. 213244 orele 9 -16
• mode tamatoiog, Petrila 1 post data limită | 
1.04. TeL 213244 orele 9 -16.
• meritata accaaoi pentru calapoade Petrila 9 
posturi,datalimită3UB.TeL213244orele9-16. t
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara 1 post data limită 31.03. Tel. 213244 
orele 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara 1 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator pereți șl plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator placaje Interioare și exterioare, 
Deva 2 posturi, data limită 10.04, calificat. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator lubamamble, Hunedoara 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator tubaniamble, Hunedoara 57 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
e montator, nglor, depanator aparataj electric, 
Deva 4 posturi, data limită 30.03, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor nocalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Petrila, 29 posturi, data limită 31,03, perioadă 
determinat! Tel. 213244, orele 9 -16.

• operata cablata electronic șl rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 15.04, cunoștințe PC. Tel. 
213244, orele 9-16.
• opărita otataor electronic și rețele, Hunedoara. 1 
post datalimită25ffi TeL 213244 orele9-16
• operator circuite rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operata confecții Industriale îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 15 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e operata confecții Industriale îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 29 posturi, data limită 
31.03. Tel, 213244, orele 9-16.
• operator confecții industriale îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 5 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244. orele 9-16.
• operata la mașini unelte cu comandă numerică, 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 30,04 perioadă 
determinată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16,
• operator mașini de calculat, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
o operator mașini de fragmentare, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o operator mașini unelte semiautomate șl auto
mate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ oipătar, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
o oipătar, Hațeg, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• oipătar, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• parchetar llnollit, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
■ patlur, Orăștie, 1 post, data limită 7.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
o patlier, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
a patlier, Petroșani, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
o patlier, Vulcan,lpost, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
e paznic, Lupeni. 2 posturi, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
o paznic, Lupeni, 8 posturi, data IImită31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
e pompier ipodallit, Deva, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătita plata încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
e pregătitor pleu încălțăminte, Hunedoara, 9 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
o preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
o primita dMribultor materiale șl scule, Vulcan, 
1 post, data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• programator de sistem informatic, Deva, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• programator, Deva, 1 post, data limită 5.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• referent de pensii, asigurări sociale șl 
asistență Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 9 posturi, data limită 30.03. Tei. 213244, 
orele 9-16.
• referent de specialitate geolog, Brad, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ratificata unlveraal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• revizor contobl, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• eocreta arbnMetrativ, Deva, 1 post, data 
limită 25.03, limba engleză, franceză germani 
Tel. 213244, orele 9-16.
• eocreta admMeiretfv, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• eocreta școală Brad, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• eecretară Lupeni, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• secretară, Petroșani, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e lortata produee, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9-16.
o eortata produse, Vulcan, 15 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e sortata produse, Vulcan, 23 posturi, data 
limită 01.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
e spălător vehicule, Brad, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e spălător vehicule, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. TeL 213244, orele 9-16.
e strung universal, Orăștie, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
o strungar la strung paralel și de detalonat, 
Călan, 5 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04, perioadă determinat! Tel. 
213244, orele 9-16.

Comemorări (76)

Familia anunță împlinirea unui an de la Încetarea din viață a celui care a fost
BĂȘTEAN GEORGE

Te vom păstra mereu în sufletele noastre. 
Fiul Florin, nora Carmen și nepoata Eliza.

(6/16.03)

S.C. UZ HAȚEG S.A.
cu sediul în Hațeg, str. Victor Babeș, nr. 101, jud. Hunedoara, 

angajează 
șofer profesionist atestat profesional șl 

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

(85828)

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU DUM
NEAVOASTRĂ, O MISIUNE DUMNE
ZEIASCĂ, UN SUFLET BINECUVÂNTAT 
PENTRU A FACE BINE PE ACEST PĂ
MÂNT - MAICA GABRIELA ÎN VÂRSTĂ 
DE 65 DE ANI.

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

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

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

vindecat de psoriazis.
Apelați și veți fi rezolvați în once txobiemâ la telefonul 

0727-065462.
Face rugăciuni cu 39 oe rrAcuțe

:S5837-

A HU N I
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, 

scoate la concurs
1 (unu) post de medic medicina generală 

(funcționar public cu statut special).
Taxa de participare la concurs este de 100 RON și se va achita de 

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

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

(85824)

• »udor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 27.03. TeL 213244, orele 9 • 16.
• zudor manual cu arc electric, Deva, 3 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• »udor manual cu arc electric, Deva, 4 posturi, 
data limită 30.03. Tel, 213244, orele 9 • 16.
• audor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 

I posturi, data limită 30.04, perioadă determinată,
Tel. 213244, orele 9-16,
• sudor manual cu arc electric, Petrila, 1 post, 
data limită 31.03, perioadă determinat! Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Huntdoara, 2 posturi, data limită 10.04 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 29.03, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Huntdoara, 2 posturi, data limită 30.03.
TeL 213244, orele 9-16.
• sudor, Huntdoara, 5 posturi, data limită 1404 
TeL 213244, orele 9-16.
• ștf formații intervenție, salvare șl prim ajutor, 
Brad,. 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• ștf ofldu, serviciu, secție, redacție și asimilat 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ștf ofldu, serviciu, secție, redacție șl asimilat 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șMUKor, lustruitor, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șoftr autobuz, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șoftr autobuz, lila, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șoftr tutocamlon, mașină de mare tonaj, 
Brad, 42 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• șoftr autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9 -16
• șoftr tutocamlon, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post, data limită30.03.Tel. 213244, orele 
9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 1 post data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șoftr autocamion, mașină de mare tonaj, 
Lupeni, 4 posturi, data limită 31.03. TeL 213244, 
orele 9 ■ 16.
« șoftr autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petrila, 1 post,data limltă3i.03. Tel. 213244,orele 
9-16.
• șoftr rit autoturisme și camionete Hune
doara, 1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șoftr dt autoturisme șl camionete, Deva, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• șoftr dt autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• șoftr dt autoturisme șl camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 7.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• șoftr dt autoturisme și camionete, Petrila, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• șoftr dt autoturisme și camionete, Vulcan, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tâmplar manual, artizanal, Hunedoara. 10 
posturi, data limită30.04, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tâmplar mtcanlc la frezat și găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar unlvtraal Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar unlvtrial, Brad, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel, 213244. orele 9-16.
• tehnician tlcctromtcanlc, Hunedoara, 45 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician «tectromacanlc, Hunedoara, 78 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele9 ■ 16.

• tehnician tn Industria textilă Orăștie, 1 post, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• tehnician mașini și utilaje, Hațeg, 1 post, data 
limită 15.04. TeL 213244, orele 9-16
• tehnician merceolog, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• temlet tratementlit de piese semifabricate,
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• topita fontă și neferoase, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16
• topograf, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tractortzL Lupani, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• turnător formator, Călan, 10 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• turnător formata, Călan, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Călan, 5 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 1.04, punct 
de lucru Geoaglu. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 10.04. 
TeL 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04
Tel. 213244 orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04 
Tel. 213244 orele 9-16
• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 31.03.
Tel. 213244 orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244 orele 9-16
• vânzător. Hunedoara, 2 posturi, data limită 
1604 Tei. 213244 orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara 2 posturi, data limită 
1604 Tei. 213244 orele 9 -16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04 Tei. 213244 orele 9-16
• vâaaâta, ligtonl, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244 orele 9-16.
• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244 orele 9-16
• vânzător, Orăștie, 1 post, data limită30.04. Tel. 
213244 orele 9-16
• vânzător, PeHa 4 posturi, data limită 31.03. 
TeL 213244 orele 9-16.
• vânzâta, Petroșani 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244 orele 9-16

i • vânzător, Vtocan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• vtocaataata pteee din cauciuc la prese, Brad, 
1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar ptotar. Hunedoara, 4 posturi, data limită 
1604 perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16
• zidar raatourata, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. TeL 213244 orele 9-16.
• ridar roaar tencuitor, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16
• rita roaar tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 10.04 calificat Tel. 213244, orele 9 -16.
• ridar roaar tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ridar roaar tencuitor, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04 TeL 213244 orele 9-16.
• zidar roaar tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zidar roaar tencuitor, Hunedoara, 15 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar roear tencuitor, Hunedoara, 15 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zidar roear tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 -16.
• ridar roear tencuitor, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244 orele 9 -16.
• zugrav, vopsitor, Deva, 3 posturi, data limită 
30,03. TeL 213244 orele 9-16.
• zugrav, vopsitor, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16

• zugrav, vopsitor, Hunedoara, 6 posturi, data 
limita 31.03. TeL 213244, orele 9-16

Cabinet Individual de Insolvență Dărăbanț loan Mlhal - adminis
trator judiciar, anunță că prin sentința comercială nr.59/F/2007 s-a 
dispus deschiderea procedurii insolvenței debitoarei SC UCB CRISPAPET SRL cu sediul în Orăștie, Str. Mureșului, bl.18, sc.B, ap.70, jud. Hune
doara și notifică toți creditorii societății debitoare să depună declarație 
de creanță la Tribunalul Hunedoara (dos. Nr. 9262/97/2006) până la 
data de 02.05,2007.

Termenul de verificare, întocmire, afișare șl comunicare a tabelului 
preliminar al creditorilor se stabilește pentru data de 30.05.2007. iar 
termenul de definitivare și întocmire a tabelului definitiv al creanțelor 
debitoarei SC UCB CRISPAPET SRL Orăștie - în insolvență se stabilește 
pentru data de 28.06.2007.

Prima ședință a adunării creditorilor a fost stabilită la data de 
OS.O6.2OO7. ora 11 la sediul Tribunalului Hunedoara sala 203.

®7B

Cabinetul Individual de Insolvență Dărăbanț loan Mihai - admi
nistrator judiciar, anunță că prin sentința comercială nr. 59/F/2OO7 s-a 
depus deschiderea procedurii insolvenței debitoarei SC PLAST GIROM 
SRL. cu sediul în Deva, B-dul luliu Maniu, bl. D, sc. B, ap. 69, jud. Hune
doara, și notifică toți creditorii societății debitoare să depună declarație 
de creanță la Tribunalul Hunedoara (dos. Nr. 9080/97/2006) până la 
data de 02.05.2007.

Termenul de verificare, întocmire, afișare și comunicare a tabelului 
preliminar al creditorilor se stabilește pentru data de 30.05.2007. iar 
termenul de definitivare șl întocmire a tabelului definitiv al creanțelor 
debitoarei SC UCB CRISPAPET SRL Orăștie - în insolvență se stabilește 
pentru data de 28.06.2007.

Prima ședință a adunării creditelor a fost stabilită la data de 
05.06.2007. ora 10 la sediul Tribunalului Hunedoara’sala 203.
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• Pe lista neagră. Fluviul Dunărea, care 
străbate 18 țări europene, inclusiv zece 
țări membre UE, figurează pe lista celor 
zece ape curgătoare a căror existență 
este periclitată de lucrările de îndiguire, 
poluare și schimbarea climei.

• Negocieri. Compania United Artists, 
condusă de Tom Cruise și Paula Wagner, 
negociază achiziționarea filrrjului „Tinerețe 
fără tinerețe"/„Youth Without Youth", 
realizat de Francis Ford Coppola în Româ
nia anul trecut, scrie Variety.

Celebra bisericăAustriecii au stat în beznă
Viena (MF) - Zece mii de locuințe au rămas, luni seară, fără electricitate în regiunea Carinthia din sudul Austriei, după ce temperaturile au scăzut cu 14 până la 18 grade Celsius în numai o zi, au anunțat posturile de televiziune. în Tyrol (vest), în Salzbourg (centru) și în Carinthia, un strat de zăpadă de aprozimativ 40 de centimetri s-a format în decurs de 24 de ore. Tronsonul de 70 de kilometri de cale ferată care face legătura între Klagenfurt și Villach, în Carinthia, a fost închis, luni, din cauza căderilor de zăpadă. Ninsorile au afectat ieri și estul Austriei și vor continua pe tot teritoriul țării, până la sfârșitul săptămânii, temeperaturile rămânând în jurul valorii de zero grade Celsius.

„Sagrada Familia” din Barcelona, realizată de arhitectul catalan Antonio Gaudi, a sărbătorit 125 de ani de la așezarea primei pietre de fundație. (Foto: epa)
Mafioți arestați în Napoli

Amenințare 
cu bombă

Berlin (MF) - Poliția și-a încheiat verificările, în urma unei amenințări cu bombă la o școală profesională din estul Germaniei și a anunțat că biletul de avertizare descoperit în clădire a fost o alarmă falsă. Un purtător de cuvânt al poliției din Dresda a declarat că, în urma perchezițiilor efectuate în clădirea școlii din Riesa, ofițerii, însoțiți de o echipă de câini special antrenați, nu au descoperit nici un dispozitiv explozibil. Circa 150 de elevi și profesori au fost evacuați din clădire.
Rol de asasină

Los Angeles (MF) - Angelina Jolie va juca un rol de asasină, alături de Morgan Freeman și James McAvoy, în producția Universal „Want- ed”, ale cărei filmări vor începe în Europa de Est, în lima mai. Un film de acțiune bazat pe un roman de benzi desenate, „Wanted” va fi regizat de Timur Bekmambetov, născut în Kazahstan.

Thatcher (Foto: epa)

■ Aproape două sute 
de mafioți din Camorra 
sunt acuzați de trafic de 
droguri.

Roma (MF) - Forțele de ordine italiene au arestat, ieri în zori, aproape două sute de presupuși membri ai mafiei napolitantane, La Camorra, în cursul unei vaste operații la

| Film 
| despre 
I ThatcherLondra (MF) - Un
; film despre fostul 

premier britanic Mar-
; garet Thatcher, în 
i perioada anterioară 
; războiului din 
; Malvine din 1982, 

este pus la cale de 
Pathe și BBC Films, 
care dezvoltă în 
prezent scenariul.

; Producția va reflecta 
perioada politică ten
sionată de dinainte 
de conflictul militar 
dintre Marea Britanie 
și Argentina. „Filmul 
va fi un portret su
gestiv al lui Margaret 

i Thatcher luptându-se 
; să-și salveze cariera 
i în cele 17 de zile 

anterioare războiu
lui", anunță Pathe 

i într-un comunicat.

Arestați în zori (Foto epa)

Au găsit un supraviețuitor

Secret Cei doi pui de Beagle au găsit câteva locuri secrete în grădină.
(Foto: FAN)'

■ Explozia care a avut 
loc, luni, la mina din 
Siberia s-a soldat cu cel 
puțin 106 morți.

Moscova (MF) - Un miner a fost salvat, ieri, de echipele de intervenție în urma unei explozii produse de o acumulare de gaze într-o mină din Rusia și soldată cu moartea a 106 persoane, a anunțat Ministerul rus pentru Situații de Urgență.Patru persoane sunt în continuare date dispărute în urma incidentului petrecut la mina din regiunea siberiană Keme- rovo. Serghei Șoigu a declarat că speră ca cei patru mineri dispăruți să fie salvați. „Dintre victime, 20 sunt persoane din

Scurgere de petrol
Roma (MF) - Nouă tone de petrol s-au scurs din rezervorul unei nave-cisternă care transporta substanțe chimice în stare lichidă, o parte din acesta ajungând pe coasta toscană a Italiei, a anunțat luni paza de coastă. Scurgerea s-a produs în largul coastei orașului Livorno, un port de pe coasta de vest a Italiei, potrivit Ministerului Mediului, dar încărcătura de 4.750 de stiren nu s-a deversat în mare. Rafalele puternice de vânt și ploaia au zădărnicit încercările de a împiedica răspândirea petrolului. Autoritățile nu au putut stabili deocamdată gradul de poluare a mediului.

Și-a luat bocanci de schimb
(Foto: EPA)

foc, conform tradiției, figurinelor din lemn i numite Fallas. (Foto: epa)

Incendiu la azil
Moscova (MF) - Cel puțin 63 de persoane au murit și alte 27 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit, marți dimineață, la un azil de bătrâni din regiunea Kuban, din sud-estul Rusiei, a relatat agenția Inter- fax, citând oficiali locali. Incendiul a izbucnit în satul Ka- mișevațkaia. Un bilanț precedent menționa că cel puțin 50 de persoane au murit în urma incendiulului produs la azilul unde se aflau internate 93 de persoane. Răniții au fost transportați la un spital regional din apropiere. Potrivit oficialilor din cadrul Ministerului pentru Situații de Urgență, citați de agenția RIA Novosti, incendiul s-a declanșat în jurul orei 01.11 (00.11, ora României), dar pompierii nu au sosit la fața locului decât o oră mai târziu, deoarece unitatea se afla la 50 de km de locul incidentului.

care au participat în jur de o mie de persoane, relatează AFP. „Justiția a emis în jur de duă sute de mandate de arest și noi am executat 180 dintre ele în cursul unei operații a Poliției desfășurată împreună cu Garda Financiară”, au declarat oficiali din Poliția Fianciară italiană.„Mare parte din aceste persoane sunt acuzate că au distribuit droguri, însă unele sunt, de asemenea, acuzate de trafic de droguri. Noi am arestat în unele cazuri familii întregi”, au adăugat aceștia.Persoanele arestate aparțin de două clanuri (Giuliano și Mazzarella), din Camorra, care dirijează traficul de droguri în centrul orașului Napoli.

O echipă de intervenție se pregătește să intre in mină (Foto: epa)conducerea minei”, a declarat Aman Tulieiev, guvernatorul regiunii ruse. Un consultant
Naomi Campbell, menajeră

New York (MF) - Modelul Naomi Campbell și-a făcut, luni, apariția pe tocuri cui la garajul gunoierilor din New York, unde își ispășește pedeapsa de muncă în folosul comunității, primită pentru că și-a lovit menajera. Timp ce cinci zile, vedeta de origine britanică este nevoită să spele podele și să curețe toalete, după ce s-a recunoscut vinovată de agresarea unei mena-

Diana este născută în zodia Vărsător, îi plac modelling-ul, înnotul și mâncarea italiană.
(Foto: T.Manu]Fata zilei o găsiți și pe 

www.huon.ro

britanic, Ian Robertson, din cadrul companiei germano-bri- tanice de consultanță inter- 
jere. încălțată cu o pereche de pantofi de lux, cel mai probabil o creație Christian Louboutin, Campbell a defilat prin fața camerelor de televiziune și a jurnaliștilor care o așteptau în fața garajului.„A venit gata de treabă, înțeleg că purta pantofi cu tocuri cui, dar s-a schimbat în bocanci”, a spus Albert Dur- rell, purtător de cuvânt al Departmentului de. Salubritate.

națională în domeniul minier IMC, se afla în subteran în momentul producerii exploziei iar soarta sa este în continuare incertă, a anunțat compania. „El (Roberston) se afla în mină”, a declarat Serghei Ni- chișicev, oficial în cadrul IMC, adăugând că nu există deocamdată o confirmare a morții șale. „Atâtă timp cât nu este 100 la sută sigur, ar trebui să sperăm”, a subliniat acesta. Directorul adjunct al minei Uli- anovskaia, inginerul-șef, meca- nicul-șef și șeful unui departament îl însoțeau, luni, pe omul de afaceri britanic într-un tur subteran în momentul exploziei provocate de o acumulare de gaz metan, au declarat oficiali din echipele de salvare citați de agenția Itar-Tass.

Obicei în timpul festivităților de Sf. Iosif, la Valencia s-au dat luni
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