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Vremea va fi instabilă. Se vor sem
nala precipitații slabe.

Eșuat în largDeva (I.J.) - Ion Nica este devean și unul din ofițerii-punte care a trăit tragedia „Afroditei S”, eșuată săptămâna trecută în Mediterana. Dintre cei 11 marinari aflati pe vas, el a fost singurul care ajuns la spital. S'urtuna prin care a tre- ut vasul a pus în pericol ore în șir viata celor aflati la bord, /p.3

Zoo la DevaDeva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat ca municipalitatea t contracteze un nou-prumut bancar pentru realizarea a două obiective de investiții: extinderea blocului operator de la Spitalul Județean și înființarea u- nei grădini zoologice în zona Bej an. /p.6

Pensii
Deva (C.P.) - Salariul 
mediu va fi utilizat la 
recalcularea pensiilor 
celor care au lucrat 
înainte de 1 ianuarie 
1963. Executivul a 
aprobat ieri OU pen
tru modificarea Legii 
19/2000, a anunțat 
ministrul Muncii, 
Gheorghe Barbu. 
Pentru perioade 
anterioare datei de 1 
septembrie 1947, la 
determinarea puncta
jului mediu anual se 
va utiliza salariul 
mediu, iar pentru 
perioadele cuprinse 
între 1 septembrie 
1947 și 1 ianuarie 
1963, în locul salariu
lui minim va fi utilizat 
tot salariul mediu. 
Actul normativ va 
intra în vigoare 
începând cu luna 
iulie. Creșterea medie 
a pensiilor va fi de 
14-15%.

Atenție la jucării} Deva (C.P.) - „Atunci când veți cumpăra jucării pentru a le face cadou copiilor, cititi cu atenție etichetele”, recomandă Oficiul pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara. Pe etichete trebuie înscrise date privind categoria de vârstă căreia i se adresează jucăria. „Sub nicio formă nu trebuie luate copiilor mici jucării potențial periculoase.Mă refer la tot felul de jucării cu bile sau cu componente \ ce se pot dezmembra ușor,pentru, că tendința celor mici este de a le băga în gură și a le înghiți.Apoi regretele celor mari sunt tardive”, spune Viorel Chiș, directorul OPC Hunedoara, /p.5
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Socru sparg 
cuplurile
■ Tinerii căsătoriți care 
stau cu părinții sunt mai 
expuși pericolului de 
divorț.Deva (I.J.) - Cele mai multe cupluri ajung la divorț intr-un timp foarte scurt de la oficializarea relației. Potrivit INS, din cele cca 1.400 de cupluri care au divorțat în cursul anului trecut în județul Hunedoara, cei mai. multi erau tineri sub 25 de ani. Majoritatea reclamă intervenția socrilor în căsnicie și nu mai rezistă presiunilor. Este și cazul Brândușei Stancu, din Deva, care spune că dragostea pentru soțul ei a dispărut după mai puțin de doi ani, după ce a văzut că el ascultă doar ce ii recomandă mama sa. „Am fost nevoită să trăiesc

cu socrii pentru că, la vârsta noastră, nu ne permitem o locuință proprie și nici să stăm în chirie. Nu știu dacă ceea ce făceam eu chiar nu era bine, dar intervenția părinților lui a reușit, în timp, să ne destrame căsnicia. Soțul meu asculta doar ceea ce îi spuneau ai lui, chiar dacă era conștient că eu aveam dreptate. Când am realizat că nu se va schimba nimic, am intentat acțiune de divorț. în două luni eram deja separați”, spune Brândușa. Psihologii spun că alt motiv al creșterii îngrijorătoare a numărului divorțurilor este competiția. „Tinerii nu mai au răbdare, fac o acțiune și nu sunt interesați de consecințe. în plus, nu acceptă dependenta de un partener egoist”, spune Ion Crișan, psiholog, /p.5

Bota atacă din nou
■ Pompiliu Bota îi face 
plângere penală fostului 
prim procuror Tiberiu 
Medeanu.Deva (H.A.) - Fostul prim procuror Tiberiu Medeanu este atacat de Pompiliu Bota, cel care a înființat Barourile Constituționale. Bota a trimis, ieri, plângere penală împotriva lui Medeanu către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, motivul con- stituindu-1 două procese care au avut loc acum aproape 10 ani. Procurorul care l-a trimis în judecată pe Bota era Medeanu. în respectivele pro

cese Bota a fost achitat. De ce se sesizează Bota abia acum? El motivează că Medeanu a scris articole critice pe care le- a trimis instanțelor, fiind atașate la dosarele deschise în justiție împotriva celor care practică avocatura prin intermediul structurilor paralele. „Vreau să dea și Medeanu declarații așa cum dau eu”, afirmă Bota. Acesta mai spune despre Medeanu că „acum predă la facultate și păcălește studenții”. Bota susține că fostul prim procuror s-ar teme că va înființa structuri paralele și pentru notari, fapt ce ar pune- o în pericol pe fiica sa, care are un cabinet notarial, /p.3

Cămilă născută la Deva. Familia circului din Praga s-a mărit la Deva cu un nou membru. Cămila Shilla a născut un pui botezat Apollo. /p.3(Foto: Mihaela Tămaș)
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Puncte de sacrificare pentru miei
■ Mieii vor putea fi sa
crificați, înaintea perioa
dei pascale, în 11 centre 
hunedorene.Deva (I.J.) - Pentru sărbătorile pascale, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara va organiza 11 puncte de sacrificare a ovinelor în județ.

DSVSA Hunedoara recomandă cetățenilor să achiziționeze carne de miel numai din locuri autorizate. „Sacrificarea mieilor se va face numai în unități autorizate sanitar-veterinare și care îndeplinesc standardele europene. Din cele 11 puncte, nouă sunt temporare pentru perioada 30 martie - 8 aprilie, iar celelalte sunt permanente - Agrocom-

pany și Davara care distribuie național. Carnea rezultată din cele nouă centre va fi valorificată numai pe raza județului. Cei care nu respectă regulile de sacrificare sunt pasibili de amendă între 200 și 300 lei”, declară Marius Lăzărescu, director DSVSA. Cele 11 puncte se află la Deva, Brad, Simeria, Hațeg, Hunedoara, Călan, Petroșani și Vulcan. (7
45

20
)

Descoperire macabrăBanpotoc (M.T.) - în timp ce efectua lucrări agricole în zona „Roșiile”, de pe raza localității Banpotoc, Claudiu A., din localitate, a găsit mai multe oseminte care provin de la un schelet uman. Claudiu a anunțat polițiștii care

împreună cu medicii legiști au stabilit că osemintele aparțin lui Augustin F., din localitate, născut la 24.02.1915, care a dispărut de la domiciliu în vara lui 2005. Osemintele au fost ridicate de Serviciul Județean de Medicină Legală.
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• în grevă. O grevă generală în sectorul 
public a fost declanșată, ieri, la ora locală 
09.00, pe termen nelimitat în Israel, după 
eșecul negocierilor dintre Ministerul de 
Finanțe și centrala sindicală Histadrut.

Băsescu, înfrânt de Voiculescu

Centrală 
evacuatăStockholm (MF) - Centrala nucleară Forsmark din Suedia a fost evacuată, ieri, în urma unei amenințări telefonice cu bombă. Poliția a mobilizat efective semnficative și a creat un cordon de securitate în jurul centralei nucleare situate în apropiere de Uppsala, la nord de Stockholm, în timp ce șoselele din împrejurimi au fost bloca-

Vladimir Putin
(Foto: EPA)

te.
Khamenei 
avertizează

Teheran (MF) - Ghidul suprem iranian, aya- tollahul Aii Khamenei, a avertizat în privința comploturilor organizate de dușmanii care vor să divizeze societatea iraniană și să provoace probleme economice pentru a afecta Republica Islamică. „Dușmanii vor să creeze probleme prin divizarea populației și generarea de probleme economice pentru a împiedica ascensiunea Iranului pe calea pi greși ■ lui”, a spus el.

Mândru 
de record
Moscova (MF) - Ru
sia a vândut arma
ment în 2006 în 
schimbul sumei-re- 
cord de 6,5 miliarde 
de dolari, adică cu 
20 la sută mai mult 
decât se antidpase, a 
anunțat președintele 
rus Vladimir Putin. 
„Exporturile militare 
ale Rusiei au atins su
ma-record de 6,5 mi
liarde de dolari în 
2006, depășind cu 
20 la sută planul pre
văzut. Suma totală a 
comenzilor de arma
ment rus a atins anul 
trecut 30 de miliarde 
de dolari", a precizat 
el. Cifra totală a ex
porturilor de arma
ment rus către alte 
state membre ale 
Comunității Statelor

Independente, s-a 
dublat în 2006, 

potrivit lui Putin.

■ Concluziile Comisiei 
Voiculescu: Băsescu a 
încălcat Constituția și e 
implicat în fapte penale.

București (MF) - Concluziile raportului Comisiei de anchetă privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu sunt că acesta a încălcat Constituția și este implicat în fapte de natură penală, a anunțat, ieri, președintele Comisiei, Dan Voiculescu.
Două concluziiVoiculescu a afirmat că Raportul are două concluzii: „Traian Băsescu a încălcat Constituția României” și „Traian Băsescu este implicat în fapte de natură penală”.Voiculescu a precizat că raportul Comisiei de afichetă privind suspendarea președintelui a fost adoptat cu 8 voturi „pentru” și 4 abțineri, iar u- nul dintre membrii acesteia a lipsit, fiind plecat din țară. Comisia trebuia să aibă 15

Președintele Traían Băsescu (Foto: epa)membri, însă PD refuzat însă să-și desemneze cei doi reprezentanți.El a mai precizat că faptele de natură penală identificate în urma audierilor desfășurate vor face obiectul unei anexe la Raport, care va fi trimisă Parchetului General.Conform vicepreședintelui

Comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, Comisia a identificat 19 fapte grave prin care președintele Băsescu a încălcat Constituția.în raport, Comisia constată, față de acuzațiile din cererea de suspendare a președintelui depusă de parlamentarii PSD și PRM, că există date supli

mentare din care rezultă că Traian Băsescu a încălcat în mod repetat Constituția, fapt ce justifică solicitarea suspendării din funcție a șefului statului, în vederea demiteri® cestuia.
Comisie legalăCurtea Constituțională a decis, ieri, că este legală constituirea comisiei de anchetă a președintelui Traian Băsescu, judecătorii respingând sesizarea a 76 de parlamentari privind Regulamentul ședințelor comune ale Camerei De- putaților și Senatului.Curtea a examinat sesizarea formulată de 50 de depu- tați și 26 de senatori cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 67 și art. 68 coroborat cu art. 70 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României 4 din 3 martie 1992. în urma deliberării, Curtea a decis că prevederile articolelor respective sunt constituționale.

100 de morțî în violențeWana (MF) - Confruntările dintre mili- tanții islamiști uzbeci și cei pakistanezi, care au izbucnit luni seara în zona tribală pakistaneză, s-au soldat cu cel puțin 106 morți, au declarat, ieri, oficiali din cadrul serviciilor locale de securitate. iPrintre victime figurează 78 de militanți uzbeci și 28 de localnici, aproximativ o jumătate dintre aceștia fiind uciși începând Ide marți seara, au adăugat sursele citate, j sub protecția anonimatului. ;Luptele au început după ce un lider tali- i ban local, mollahul Nazir, care s-a alăturat eforturilor autorităților pentru a expulza i militanții străini din zona tribală pakistaneză, a ordonat dezarmarea militanților con- 1 duși de liderul uzbec Tahir Iuldacev, potri- " | vit oficialilor citați. i

PLD vrea alături 
dePD

București (MF) - Liderul PLD Valeriu Stoica a declarat, ieri, că liberal-democrații doresc coalizarea dreptei românești alături de PD și le-a transmis democraților că trebuie să aleagă dacă mai rămân în Alianță cu PNL sau se delimitează de liberali.Liderul PLD a transmis acest mesaj PD cu ocazia unei dezbateri cu tema „Dreapta românească: clarificări doctrinare și perspective naționale”. Stoica a arătat că „PD se confruntă în acest moment cu două dileme fundamentale: mai întâi, fie să se desprindă de logica de putere actuală și să devină un factor activ în construcția unei forțe alternative capabile să reformeze sistemul, fie să se mențină în actuala putere, devenind, mai devreme sau mai târziu, o victimă a acestei logici”.în opinia lui Stoica, menținerea PD în formula actuală nu va face decât „să legitimeze concubinajul dintre PNL și PSD, periclitând atât formula de structurare a forțelor de centru-dreapta care a permis formarea actualului guvern, cât și credibilitatea președintelui Traian Băsescu”.

Scutul american va 
proteja și Europa
■ Daniel Fried: Bazele 
pe care SUA le vor în 
Polonia și Cehia vor 
proteja continentul.

Varșovia (MF) - Subsecretarul de Stat american, Daniel Fried, aflat îiwizită la Varșovia, a declarat, ieri, că bazele antirachetă pe care Statele Unite intenționează să le amplaseze în Polonia și Cehia vor proteja și continentul european, relatează AFP.„Vrem ca acest sistem să protejeze și Europa. Problema securității este pentru noi una indivizibilă”, a declarat Fried pentru cotidianul Gazeta Wyborcza.„O situație în care statele NATO dispun de un nivel de securitate mai mare sau mai redus este pentru noi inacceptabilă”, a adăugat oficialul american.Subsecretarul de Stat s-a întâlnit, marți, cu ministrul polonez al Apărării, A- leksandr Szczyglo, iar ieri

urma să poarte discuții cu premierul Jaroslaw Ka- czynski și cu ministrul de Externe, Anna Fotyga.„Rusia a fost foarte bine informată în privința tuturor detaliilor programului și știe că cele zece interceptare «are vor fi amplasate' pe teritoriul polonez nu îi pot amenința potențialul”, a subliniat Fried.Potrivit unui sondaj efectuat recent de institutul Gfk, 51 la sută din polonezi se opun amplasării bazelor de interceptare pe teritoiul Poloniei, spre deosebire de 30 de procente dintre res- pondenți care susțin proiectul american.Conform unui alt studiu, circa 61 la sută dintre cehi se opun proiectului Washingtonului.Aproximativ 65 la sută dintre polonezi se pronunță pentru desfășurarea unui referendum național în această problemă, în timp ce 25 de procente se opun unui astfel de demers.

Protest împotriva 
războiului

Tokyo (MF) - Oponenții japonezi ai războiului din IraM au demonstrat, ieri, în ceiK trul orașului Tokyo după ce Guvernul japonez a asigurat Statele Unite de toată susținerea în acest conflict, relatează Reuters.Aproximativ 1.500 de protestatari au organizat un jnarș .pe străzile capitalei nipone, purtând pancarte pe «tt re se putea citi „încetați o<Sf parea Irakului” și scandând sloganuri antirăzboi pentru a marca împlinirea a patru ani de la intervenția americană împotriva regimului Saddam Hussein.„Vreau să fac tot posibilul pentru încetarea războiului din Irak și pentru a bloca modificarea Constituției nipone în sensul participării la eoni flicte”, a declarat un muncitor în vârstă de 40 de ani.Japonia a retras contingentul de 600 de militari pe care l-a avut în Irak timp de doi ani. Aproximativ 200 de militari niponi rămân staționați în Kuwait, de unde participă la operațiunile de aprovizionare a coaliției internaționale.
OPINIA DE REZERVA

„Proștii spun prostii"

Mirón Beteg________________________________________
mironbeteq@yahoo.coniHomosexual, evreu, cinic și adept al campaniilor negative. Așa e caracterizat, abrupt, Arthur Finkelstein, actual consilier al luiCălin Popescu Tăriceanu. A lucrat pentru Nixon și Ronald Re- gan, a făcut praf imaginea lui Hillary Clinton și, de trei ani, e căsătorit cu partenerul său gay. Cu ajutorul lui, Netanyahu a devenit, în 1996, premierul Israelului. A rostit, la un moment dat, celebra frază: „între un prost și un corupt, oamenii vor alege coruptul". Tot lui îi aparține și certitudinea din titul acestei opinii

de rezervă. îl caracterizează discreția. Discreția? Ce-i aia? într-o lume în care amantele fac politică de stat, iar proștii nu-și pot disciplina entuziasmele partizane nici măcar în timpul ședințelor solemne ale Parlamentu ui, discreția e q boală rușinoasă, un handicap la vedere. Poate că tocmai acesta e punctul în care /Finkelstein se rupe definitiv de scena politică românească. E greu să fii discret într-o menajerie.
Cu o vorbă banală, dacă n-ar

exista, omul ar fi trebuit inventat. Inventat de Partidul Democrat și de palatul Cotroceni. Tăriceanu a început să semene a om politic. Tăriceanu a ajuns, în ultima vreme, să-l contrazică pe Băsescu. Mai mult, să-l pună in dificultate. Să discute despre teme pe care Băsescu avea impresia că le inventase el la Golden Blitz. A refuza să fii ținta flegmelor lui Traian Băsescu a născut răni adânci în sensibilitatea unor oameni ca Boc, Videanu sau Blaga. Orban e un individ care „consumă" exagerat, doar așa explicându-se ieșirile periodice împotriva președintelui, Crin Antonescu vrea pur și simplu să iasă în față, alți vreo doi, trei liberali nu prea știu despre ce vorbesc atunci când neagă buna respirație a Alianței ori deraierile Cotrocenilor, dar -

totuși! - chiar și Tăriceanu?Și pentru că Tăriceanu are dreptate, tupeu și o siguranță periculoasă, democrații încearcă șă-l ridiculizeze amintind că are unul, doi, trei sau patru consilieri. Berceanu a încercat chiar să ne facă să credem că, fără consilieri, Tăriceanu n-ar fi nimic. Că e, oricum, doar un „simplu purtător de partitură". Nu intru în glumițele antisemite făcute de același ministru spălăcit, în ideea că ideologia României Mari a născut o stare de spirit care grohăie la asemenea poante. E, de fapt, un mod jalnic de a-l apăra pe președinte. O formă penibilă de a arunca pe piață ideea că premierul României nu gândește. Dacă ar fi să credem câteva ziare apropiate președintelui și de-am lua în

seamă zâmbetul verde și strâmb al pediștilor, e o rușine, pentru un om de stat, să aibă consilieri.Lângă Traian Băsescu n-a rezistat nimeni. Cotrocenii par un focar de infecție, câtă vreme pe rând, dar fără să rateze momentul, toți consilierii președintelui s-au retras din motive de sănătate. Rămas singur, Băsescu a trebuit să gândească singur. Unde s-a ajuns, se 
vede. O simțim. Suntem rntr-o - stare de confuzie ca după o 4 boală psihică. Mai avem soEuș. o șansă. Vă rog, vă imptor sLl mai lăsați pe Băsescu să eăs> dească singur!

■• ■Punctele de vedere espranaie ae colaboratorii ziarului ’tesb* fc rubricile de opinii w cranoai neapărat cu cele aie ■narjw.
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• Scapă de datorii. Comisia de Buget-
Finanțe din Senat a aprobat ieri, cu cinci 
voturi „pentru" și patru „împotrivă", un 
raport pozitiv la proiectul de lege prin 
care sunt șterse datoriile bugetare la 34 
de companii de stat. Pe lista companiilor 

i ale căror datorii vor fi anulate se află și 
-f CNH Petroșani și Minvest Deva. (C.M.)

A scăpat dintr-un naufragiu

c

Le dăm lecții de... 
potența

Tiberiu Stroia______________ 
/ * tiberiu.stroia@informmedia.ro

In urmă cu vreo doi ani, muncitorilor 
de la ARO le intrase în cap ideea că 
pot scoate fabrica din faliment donând... 

spermă unor bănci specializate din Germa
nia. își făcuseră ei un calcul și au ajuns la 
concluzia că „tot trecând-o dintr-o mână 
într-alta" cei 800 de bărbați ar putea 
reașeza întreprinderea pe butuci în vreo 
șase luni. La vremea respectivă, eu mă 
gândeam că e greu cu sexu1 mai ales 
atunci când nu ai primit salariul de vreo 
trei luni și frigiderul e gol. lată însă că un 
studiu realizat de o revistă americană 
dezvăluie faptul că, dintre toate națiile 
pământului, românii sunt cei mai tari în... 
sex. Practic, într-un an, un românaș 
reușește să aplice Kama Sutra de vreo... 
223 de ori. E adevărat că studiul nu pre
cizează dacă treaba asta e valabilă cu ne
vasta, de unul singur sau cu ce mai pică. 
Oricum, într-un moment în care economia 
e varză, infrastructura rutieră arată ca după 
bombardament, iar nivelul de trai e la 
pământ, noi, românii, ne putem lăuda cu 
faptul că ținem steagul sus cu strășnicie.

Si ca să înțelegeți că așa e, iată că și 
aleșii neamului au grijă să fie cu 
' mo?alul ridicat tot tlfbptn?Sbrei ex«mptai,inrn i 

’’cbfestorul Camerei tjepufațî'For, GeîiLEser- 
ghep, de la PRM, e abonat la revista pen
tru femei „The One". E adevărat că abona
mentul îl plătește poporul, dar în schimb 
avem toate motivele să fim fericiți. în loc 
să moțăie prin parlament, deputatul PRM 
stă mereu cu... Tanti Conștiința trează!

HZ

Eugen Evu - poet universalHunedoara (I.D.) - Academia Internațională „II Convivio” din Milano a reunit recent într-o antologie de anvergură 100 de scriitori de expresie neolatină. Singurul român prezentat în acest volum este efervescentul poet hunedorean Eugen Evu. Născut la 10 septembrie 1944, în municipiul Hunedoara. Studii liceale în orașul natal. Urmează Școala Profesională de Metalurgie și o școală tehnică la Hunedoara. între 1962 - 1965 practică diferite meserii (oțelar, lăcătuș, termotehnician, pedagog, solist instrumentist și vocal). Debutează în literatură în revista „Familia”, în 1970, cu nouă poeme, apreciate elogios de Ștefan Augustin Doinaș. De atunci și până astăzi a publicat articole, studii, cronici literare și de artă, interviuri în reviste de cultură și artă, în ziare locale și centrale, dar și multe volume de poezie și proză. A fost încununat cu numeroase premii în țară și peste hotare.
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;

Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, Io

dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihațache Nicolae, din Hune

doara;

Lor&San Dent, doctor Râjniță, din Hunedoara, str.

Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 din 

Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;

C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara. str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

pvnți cin cl

■ Furtuna care s-a 
declanșat pe mare a 
fost una dintre cele 
mai periculoase.

INA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.roDeva - Ofițer superior pe „Afrodita S”, fregata sub pavilion St. Vicent & Grenalines, naufragiată săptămâna trecută în SE Insulei Carpatos din Marea Mediterană, Ion Nica a povestit tragedia prin care au trecut cei 11 marinari de la bord. „Furtuna a început la patru ore după ce am plecat din port. A fost una de mare intensitate, gradul 9 spre 10,
Urși și lei, staruri de cinema
■ Tom și Jerry, urșii 
sosiți cu Circul la Deva, 
au jucat în filmele lui 
Kusturica.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.roDeva - Sosiți la Deva pentru patru zile, angajații Circului Praga au avut parte, ieri, de un eveniment special. Shilla, una dintre... cămile a dat viață unui pui care a fost botezat Apollo. „Ne-am așteptat să-i vină sorocul dar întotdeauna
„Bota mi-e chiar simpatic". Dad faptul că-

-Tefenă Bota aistfbjpre- ^7^ ,dlspune'ae?ta^ nu 
r infip.amna vreo infracțiune

scrise chiar dacă ar fi 
reale", spune Medeanu.Deva (H.A.) - Contactat, Tiberiu Medeanu declară că „față de Bota am avut chiar simpatie, pentru că are acțiuni inedite și originale. Trimiterea în judecată, însă, se realizează pe baza probelor, iar acestea erau de vinovăție. Rechizitoriile au fost confirmate și de prim-procurorii vremii, inclusiv sub aspectul achitărilor fără să se rețină
Grup de infractori anihilat
■ Un grup de tineri au 
spart 20 de societăți 
comerciale în jumătate 
de an.Deva (M.T.) - Șapte tineri din Deva, cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani, au reușit, în șase luni, să spargă 20 de societăți comerciale, situate pe raza municipiului Deva, pragurile unora dintre acestea fiind „călcate” de către cei șapte chiar de mai multe ori. în urma cercetărilor efectuate, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva au stabilit că tinerii acționau noaptea. Tăiau lacătele de la ușile de acces ale firmelor,

Afrodita S. în timpul naufragiului (Foto: cl)foarte periculoasă pentru o navă mică de 5000 tone, cum a fost a noastră. Un val uriaș a zguduit puternic nava și a creat probleme pentru marfă. Fiind ciment vrac, acesta s-a deplasat ccâ un metru în cală 
avem emoții când se întâmplă ca familia circului să se mărească cu un nou membru. Mai ales că puiul de cămilă este sănătos și deja stă pe propriile picioare. Sperăm ca Apollo să ne aducă noroc și să avem cât mai mulți spectatori”, spune Ștefan Burfete, managerul Circului Praga.Vedete de filmAlături de cămile, zebre, crocodili și șerpi, în menajeria Circului Praga există și animale care se pot lăuda cu statutul de vedetă de film.

íríseañiná vréó infracțiune comisă de procuror”, declară Tiberiu Medeanu. Acesta adaugă însă că „opiniile mele concordă cu ale lui Bota în unele privințe, cum ar fi dificultatea cu care unele instanțe se pronunță în unele cazuri. Exemplul cel mai bun este că de cinci ani nu se stabilește dacă aceste barouri sunt sau nu în afara legii”. Despre articolele la care se referă Bota, Tiberiu Medeanu spune că „au caracter științific, fiind trimise doar revistelor de spe
folosind un clește tip „gură de lup”, și furau tot ce le „cădea” în mâini. Bunurile furate constau în principal în țigări, dar și produse electronice, haine și cosmetice. Prejudiciul total este de aproximativ 32.600 lei, iar aproximativ 60% a fost recuperat. Toate bunurile sustrase erau valorificate amatorilor de chilipiruri.Respectivele societăți comerciale nu erau prevăzute cu sisteme electronice de supraveghere și alarmare și nici cu pază. Cei șapte sunt în prezent cercetați în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă o pedeapsă cu închisoarea între 3 și 15 ani. 

spre stânga, ceea ce a făcut ca nava să rămână înclinată la 15 grade. După cca 12 ore în care s-a încercat totul pentru redresarea navei, am cerut ajutor”, spune Ion Nica. Prima navă care le-a sărit în ajutor

Leo, leul de șase ani„Avem doi urși în vârstă de 17 ani pe care îi cheamă Tom și Jerry. Sunt frați și au <jucat> împreună în filmul <Viața e un miracol> al cunoscutului regizor bosniac 
cialitate și nu instanțelor, Șau parchetelor”■ Privitor Ia' integritatea sa ca profesor universitar, Tiberiu Medeanu spune că nu predă drept constituțional, pentru a le putea vorbi studenților despre structurile paralele de exercitare a avocaturii. Despre înființarea unor structuri paralele de exercitare a meseriei de notar, Tiberiu Medeanu spune că „dacă le înființează legal, e bine, dar dacă le înființează tot nelegal...”Eremia Ștefan, decanul Baroului de Avocați Hunedoara, spune despre Tiberiu 
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, oră 
12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 29 martie - 5 
aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui talon apărut în 
perioada respectivă în Cuvântul Liber.
Premierea va avea loc în 6 aprilie,, premiile constând în CADOURI SPECI
FICE SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE. în 7 aprilie, Cuvântul Liber vă oglindește 

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

cuvw
REGULAMENT: Desenele și fotografiile câștigătorilor vor fi incluse atât in ziar 
cât și pe portal Informații suplimentare la tel 0254/ 21 1 275, int 8806

ON

a fost o fregată britanică militară sub pavilion NATO.în situații de criză, în timpul manevrelor de salvare sunt expediate primele persoanele care creează panică. Ele au fost ridicate de pe navă de două elicoptere de salvare. Ion Nica a părăsit nava penultimul, înaintea căpitanului de vas. El a fost singurul dintre marinari care a ajuns la spital. în cursul manevrelor de salvare, cei 11 membri ai echipajului au reușit să salveze de pe nava abandonată doar actele personale și hainele cu care erau îm- brăcați. Ion Nica a ajuns acasă abia la începutul săptămânii acesteia.

Ursul TomEmir Kusturica. Avem și un leu, în vârstă de șase ani, botezat Leo, care a <interpre- tat> mai multe roluri în reclame pentru firme de asigurări”, spune Burfete.

P. Bota T. MedeanuMedeanu că „dacă am întâlnit un procuror corect și cinstit, în cei peste 30 de ani de când practic avocatura, acela este Tiberiu Medeanu. încercarea de defăimare a lui este determinată de faptul că a fost tot timpul împotriva structurilor paralele de practicare a meseriei de avocat”, concluzionează Eremia Ștefan.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


joi. 22 marne 2C*û7
1832 - A murrt scrstrxu geman Johann Wolfgang

Goethe (n. 1749;
1948 - 5-a născut A-rrw» Lcyd Weöer, compozitor

Ontarsc LEv’ta". .Jesus Christ

Superstar*).__________________________
1949 - 5-a născut Fanny Ardant,
aortă franceză de film.___________

1950 - S-a născut compozitorul 

j -nterpretul Goran Bregovic 

(fotoC
1956 - S-a născut actrița suedeză Lena Plin. 

1959 - S-a născut actorul american Matthew

Morii ne______________________________________ ________________
1963 - Apare pomul album al formației Beatles, 

. Piease Wease Me'.___________________________ __________ _
1994 - A murit Walter Lantz, creatorul celebrului 
pArcrtnaj h« Hoțeno animate „Woody WoodpeclkerH.

il

VREMEA
4°minim 12°maxim

Averse de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 4°C.Prognoza pentru două zileVineri. Ploaie slabă. Maxima va fi de 7°C, iar minima de 1°C.Sâmbătă. Ploaie slabă. Temperatura maximă va fi de 8°C. Minima va fi de 0°C.
Calendar Creștin-Ortodox___ fc. ~______

Joia Canonului Mare; Sf. Sfințit Mc. Vasile.

Calendar Romano-Catolic________

Sf. Octavian, m.

Calendar Greco-Catolic_________

S. Vasile, pr. m.

Intrerupeu aHu eu. cunprr
Energie, electrică___________________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
8.00-14 00 în Hațeg, str. Progresului, str. Florilor;

9.00-15.00 în Călan, zona Centrala termică nr.3;

8.00-15.00 în Bratea și Hărțăgani;
9.00-14.00 în Sălașu de Sus.

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, str. Vișinilor;

Vulcan, str. Pinului; Lupem, str. Castanilor, bl. 16, bl. 18; 

Uricani, 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 str. A. Mureșanu și Al. Patriei.

8.00 13.00 pe străzile: Cloșca, Eroilor, Călugăreni,

Prunilor, Scoruș, P. Maior, O. Densusianu, Brazilor, 
Parângului și S. Bărnuțiu (până la Spitalul TBC).

REȚETA ZILEI

Ciorbă de zarzavat
Ingrediente: 2 morcovi, 1 țelină, 1 ardei, 1 ceapă, 1 
conopidă, jumătate de varză, fasole verde, 1 dovle
cel, pătrunjel, țelină, ulei, bulion, sare, piper și oțet. 

Mod de preparare: Se toacă legumele mărunt și se 

pun la fiert în apă cu ulei. Numai după ce au fiert 

bine, se adaugă bulion sau suc de roșii, sare, piper 

și, după gust, puțin oțet pentru acreală. Se lasă să 

mai dea într-un clocot și se presară pătrunjel și frun 

ze de țelină, tocate mărunt. Se servește caldă.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul precedent: S - T - FUS - HAPURI - AP - NASURI - 

A - RĂCIT - MOȘ - TE - INAPT - ZA - ANIN - I - TAMAN - GL - FETI - SARE - I - 

AGI - Al - IH - DOR - PA - AVANTREN - SPIL - CRIS - CIUTE - USAR

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inté
gramele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
in cútale speciale Cuvântul iber, până îh 19 aprilie.

IN 20 APRILIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!Nume............................Prenume....................Adresa......................................................... Tel. Localitatea...............
i 
i 
i
■

Sunteți abonat la Cuvântul liber? DA □ ÑÜ □
1I»M>

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr, 0254-21 1275, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șertan.

Berbec
Nu este momentul să începeți activități noi, pentru că puteți 
întâmpina dificultăți. Aveți de făcut mai multe drumuri care 
vă încurcă planurile.

Taur
Aveți de rezolvat o mulțime de probleme, atât pentru casă, 
cât șl în afaceri. Vâ descurcați excelent, pentru că sunteți 
într-o formă de zile mari.

Gemeni
Dimineață s-ar putea să ratați o întâlnire importantă și să 
vă enervați. Păstrați-vâ calmul, dacă nu vreți să ajungeți 
într-o situație neplăcută.

Rac
Sunteți pus pe treabă șl vreți să rezolvați mai multe pro
bleme în același timp. Nerăbdarea vă face să deveniți agi
tat. Stabiliți-vă clar prioritățile!

Leu
S-ar putea să vă certați cu partenerul de viață din cauza 
banilor. înainte de a-i reproșa ceva gândiți-vă dacă nu cum
va exagerați prea mult.

if
o

&

Fecioară
Vă enervați pentru că nu reușiți să vă înțelegeți cu un 
partener de afaceri. Vă sfătuim să amânați întâlnirile. Nu 
este exclus să faceți vreo gafă.

Balanță
Deveniți irascibil din cauza atmosferei tensionate. Evitați 
certurile în familie și cu partenerul, pentru că se poate 
ajunge ușor la un scandal!

Scorpion
S-ar putea să nu vă ajungă banii pentru ceea ce v-ați pro
pus. Decât să regretați mai târziu, mai bine rugați un pri
eten să vă împrumute!

Săgetător
Vă dedicați unor activități Intelectuale, cu riscul de a vă 
îndepărta de prieteni, dar satisfacția morală este deosebită 
și totul vă merge bine.

Capricorn
Aveți impresia că nu vă înțelege nimeni și că partenerul 
de viață nu vă apreciază eforturile așa cum s-ar cuveni. 
Fiți foarte prudent și diplomat.

Vărsător
Vă înțelegeți excelent cu partenerul de viață. în ciuda fap
tului că nu stați prea bine cu banii faceți împreună proiecte 
îndrăznețe. Mult succes!

Pești I
Țineți cont de intuiție și amânați orice călătorie, oricât ar 
fi de importantă! La serviciu, nu este exclus ca tensiunile 
acumulate în timp să explodeze.

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

8:00 Justijie militară (s).
EjCu: David James

Elliott, Catherine Beli 
8:55 Armonii în natură

(doc., ep. 29, Italia, 
2004)

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

Revoluția din 
octombrie 

10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Războiul umbrelor (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI

Talk-show. Transmisi
une directă 

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

2003) 
13:30 Desene animate. Club

Disney (SUA) 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Teleshopping 
15:30 Akzente. Emisiune în

limba germană 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 în mintea lui Aaolf 
“Hitier 

17:45 Dis-de-seară 
18:50 Tragerile Jocker și

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo

20:20 Telednemateca: 
a Umbrelele din Cher- 
' bourg (dramă muzi
cală, Franța, 1964). 
Cu: Catherine Deneuve 

22:00 Atunci și Acum 
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Prim plan 
24:00 Via{a ca-n filme (ep.

069 ultimul, comedie, 
SUA, 1990). Cu: Brian 
Benben, Denny Dillon 

0:35 Misterul din Civility
n (thriller, SUA, 2000).
‘ ' Cu: William Forsythe, 

Liant Waite
2:10 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:15 în mintea lui Adolf 

Hitler (r)
3:45 Pe ce dăm banii? (r) 
4:15 Interes general (r) 
4:55 Viata satului (r) 
6:10 Atunci și Acum (r) 
645 Arhiva de servidu. Re

voluția din octombrie 
(r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
B(r)

11:15 Walker, polițist texan 
0(s, r)

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

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

S .acțiune, SUA, 1993). 

Cu: Chuck Norris
15:15 Emmerdale - Afaceri 

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

16:00 Tânăr și neliniștit (s). 
0Cu: Eric Braeden, 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și 

rajumălate (ep. 11, 
comedie, SUA, 2003) 

18:15 Familia Bundy (serial) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv

20:30 Legea junglei 

(acțiune, SUA, 1993).
iCu: Mark Dacascos, 

Stacey Travis, Geoffrey 
Lewis, Paco Prieto 

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

0:15 CSI: Miami (s, SUA, 
02002). Cu: David Caru

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney, Jonathan 
Togo, Sofia Milos. R.: 
Daniel Attias, Norberto 
Barba, Scott Brazil, 
Danny Cannon, Joe 
Cappelle, David Gross

man
1:15 Culisele KI
140 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile ProTv 
2:45 CSI: Miami (s, r) 
3:45 Legea junglei (film, r) 
530 Stilul Oara Cuzmo (r)

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos 

9:00 In gura presei (r) 

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

g1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 

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

Gherghe 
13:45 Opt reguli simple 

—(serial, comedie, SUA, 
“2003). Cu: Katey 

Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martín 
Spanjers, James Gard- 
ner, Suzanne Pleshette 

14:30 Ziua judecății (divertis
ment) (r) 

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2030 Test de fidelitate 

(divertisment) 
22:00 Vocea inimii (serial, 

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

2330 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2430 Femeia cu trei bărbați
Ujtdramă, Brazilia, 

2000). Cu: Regina 
Case, Lima Duarte, 
Stenio Garcia, Luiz 
Carlos Vasconcelos. R.: 
Andrucha Waddington

230 Concurs interactiv 
330 Vivere (s) 
430 9595 (r)
5:15 Vivere (reluare) -

830 Cutia fantastică (s, r) 930 
Jurnalul Euronews pentru 
România 925 Decoratori la 
mâna a doua (doc. r) 10:00 
Tonomatul DP2 1145 Campi
onatul Mondial de Patinaj Artis
tic - Proba masculină. Trans
misiune directă de la Tokyo 

1330 ABC... de ce? 1430 Viața 
de adolescent (doc.) 1430 Tri- 

< buna partidelor parlamentare 
, 15:00 împreună în Europa!

Emisiune în limba maghiară 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Autostrada TVR 18:00 Jurnal 
regional 1830 CM de Patinaj 
Artistic 19:25 0 lume nouă 
(doc. Fr.) 20:00 Arena leilor 
2130 Ora de știri 22:10 Pro
ces de conștiință (partea a IV- 
a) (dramă, Italia, 2005) 2430 
Total Recall (s) 1:00 Familia 

mea dementă (d. a.)

6:30 Parker Lewis (s, SUA. 
1990) 7:00 Poză la minut (s) 
8:00 Malcolm și Eddie (s) 930 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1130 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelter, Allan Traut
man 12:20 Look who is win
ning 1430 Miezul problemei 
(r) 16:30 Bărbatul din vis (s). 
Cu: Daniela Alvarado, Raul 
Amundaray, Susana Bena
vides 1730 Naționala de bere 
18:30 Știri 20:00 Pantofi 
pentru nuntă (comedie, SUA, 
2000) 2230 Miezul problemei

10:00 Verdict: crimă! (r) 12:00 

Telefonul de la miezul nopții
(r) 1330 Fetițele Powerpuff (s) 
1330 Taz-Mania (s) 14:00 
Telefonul de la miezul nopții
(s) 1530 Entertainment News 
(r) 15:15 Smallville (r) 16:15 

Entertainment News (r) 1630 
Fii pe fază! (r) 17:00 Povești 
extraordinare (s) 18:00 Ver
dict: crimă! (s) 19:00 Small
ville (s) 2030 Entertainment 
News 2020 Dispăruți fără 

urmă (s) 2130 Fii pe fază! 
2230 Lovitură fatală

10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s). Cu: 
Cămilă Sodi, Valentino Lanus, 
Helena Rojo, Carolina Tejera 
13:30 Jurământul (s) 1430 
Iubire ca în filme (r) 15:20 

Rețeta de acasă 1530 Duelul 
pasiunilor (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 1930 Rebelde (s) 
20:30 Iubire ca în filme (s, r) 
2130 Zorro (s). Cu: Marlene 
Favela, Christian Meyer 2230 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s) 2430 
Jurământul (r) 1:00 Poveștiri 
adevărate (r) 2:00 Iubire ca în 
filme (r)

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 830 

Sport cu Florentina 825 Casa 
noastră (r) 9:45 Al 7-lea cer (s, 
r) 1045 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Vis de vară (dramă ! 
romantică, Austria/Germania, 
1993) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1830 Focus 1930 Camera de 

râs 20:00 Super Nanny 2130 i 
Ciao TV 22:00 Trăsniți în 

N.A.T.O. (ep. 24) 2230 Focus 

Plus 2330 Medium (ep. 1, 
dramă, SUA, 2005)

10:00 Oamenii și politica 

10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 
sociale. Cu Alina Stancu 1230 

Știri 1230 Teleshopping 1335 
Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 1435 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jur
nal european (r) 1630 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
1830 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2030 
Ora zero (dramă, România, 
1979). Cu: Ștefan Mihailescu- 
Braila, Mihai Mereușă, Dan 

Nutu, Geo Costinu. Fl: Nico
lae Corps 2230 NașuL Tak- 

show cu Radu Moraru

0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

9:40 Unde vei fi poimâine? 

(acțiune, SUA, 2004) 11:45 
Călătorie la Ottawa (dramă. 
Canada, 2001) 13:20 Cine-i 
fata? (comedie, SUA, 1987) 
14:55 Patru prietene și o 
pereche de blugi (comedie, 
SUA, 2005) 16:55 Magia 
zăpezii (dramă, SUA, 2005) 
1825 Hof $î poiițist (comedie, 

Canada, 2004) 2(k00 Lună de 

miere cu mama (comedie, 

SUA, 2005) 21:30 Unde vei fi
poimâine? (acțiune, SUA, 
2004) 2335 Canrfidatul alto
ra (thriller, SUA, 2004)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 9:10100% (r) 1030 Rea
litatea de la 10:00 1130 
Deschide lumea 1320 EU, 
România 1520 Fabrica 1650 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1730 
Realitatea de la 17:00 17>6 
Editorii Realității 1830 ReaC- 
tatea de la 18:00 1850 Rea
litatea zilei. Cu Răzvan Du- 
mitrescu 2030 Realitatea de 
la 20:00 2035 Realitatea ziei 
21:50 Prima ediție 2230 
100%. Cu Robert Turcescu 
2330 Ultima oră

tet» i 1 U"; ‘ V < 7. t J|

930 Automobile americane 

recondiționate 1030 Vânători 
de mituri 1130 Mașini pe 
alese: Mercedes Cosworth 

1230 Construcții coiasaâe 
1330 Confruntări și fiare verii 
1430 Brainiac maniaci ai 
științei 1530 Cun se faină 
diverse lucruri? 1630 Crase 
1730 Mașini pe alese 1800 

Motoddete americane 1930 

Vânătorii de mrtiai 2030 Cian 
se fabrică rfiverse turnai? 

2130 Ora zero: Masacra h 
familia regală nepaisă 2250 

Dosarele FBI 2350 tataie și 
reparații - SUA: Uceriri 2400 

Cum se fabriă rfiverje banei?
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Hunedoara (C.P.) - Acesta este site-ul Primăriei 

Municipiului Hunedoara. Puteți accesa portalul pen
tru a afla informații legate de declarațiile de avere ale 

primarului Nlcolae Schiau și vlceprimarului Simion 

Jitian.

Ce vor copiii de la Iepuraș?

1 euro___________________________________________ 3,3499 lei

1 dolar american_____________________________ 2,5180 lei
1 gram aur 53,4663 lei

■ OPC Hunedoara re
comandă părinților să 
fie atenți când cum
pără jucării copiilor.

Clara Păs_________________
clarrpii0lnformmedla.ro

TUUfUCTII

bracă în prima zi de Paști când se merge la slujba de la biserică, hainele noi simbolizând curățenia spirituală. Copiii primesc însă și jucării și dulciuri, în funcție de posibilitățile financiare ale fiecărui părinte.
Ce vor copiii?Antonio Pop, din Cluj, își dorește ca Iepurașul să-i aducă „un Spiderman, un TIR și jocuri cu pioni”. Adică ve-

chiul joc numit „moara”, ne lămurește tatăl acestuia, care adaugă că va cheltui, probabil, 100 de lei pentru a cumpăra jucăriile.Victor, un băiețel din Deva în vârstă de aproape doi ani, s-a rușinat și nu a vrut să zică ce-și dorește. Bona lui ne- a spus însă că crede că părinții îi vor lua jucării de cel puțin 200 de lei. Alexandru este un băiețel înnebunit după mașinuțe, după cum ne-

a spus mama sa, care a precizat că acesta va fi cadoul de Iepuraș și că suma ce o va cheltui va depinde de posibilitățile financiare ale familiei.„îmi doresc sănătate, o carte de matematică și una de română... și un creion”, spune Diana Buță, o fetiță de nouă ani. „Iepurașul... vreau să-mi aducă un telefon mobil”, adaugă Vanessa Batinschi, colega Dianei.
Deva - Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, tradiția este ca Iepurașul să aducă haine noi și jucării copiilor. Conform obiceiului, hainele noi se îm-

Antonio Pop Victor Alexandru Chira Vanessa și Diana

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

SNP 0.5800 -0,85

SIF1 2.7000 0

BRD 21.2000 0
BIOFARM 0.6900 1,47
ANTIBIOTICE 1.8000 1,69

ROMPETROL 0.0939 0
SIF5 2.9900 -0,33

SIF2 2.6500 -1,49
Rubrica realizata de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

221277.

Pe locul patru la divorțuri
■ Un număr de 1.162 
de cupluri au divorțat 
în 2005; numărul lor a 
crescut în 2006.

INA JURCONE_____________________________

ina.jurcone@lnformmedia.ro

l;l llHI

HUNEDOARA

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

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

5. ©— 231515.

Deva - Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, 1.162 de

loan Crișan

cupluri au divorțat în 2005, numărul divorțurilor a crescut în 2006, o cifră oficială certă find cunoscută abia în luna mai. Femeile divorțează între 25 și 29 de ani și bărbații între 35 și 39 de ani. Până în 2006, Hunedoara era pe locul IV la numărul de divorțuri.O căsătorie înseamnă mult mai mult decât dragoste. Presupune și responsabilități, înseamnă repartizarea acestora în interiorul cuplului, dar și o cunoaștere autentică a partenerului cu aspectele lui „bune” și mai ales cu cele „mai puțin bune”. Principalul motiv al ratei crescute a divorțurilor ce caracterizează societatea contemporană este alegerea partenerului de că

sătorie după un criteriu financiar și mai puțin pe relații de dragoste. Și presiunea familiei poate fi un obstacol pentru viața de cuplu, mai ales când partenerii nu sunt stabili financiar sau emoțional. „Părinții se simt mai puternici atât financiar cât și din perspectiva experienței de viață. Ei încearcă să impună tinerilor punctul lor de vedere asupra vieții și eșuează lamentabil. Transmiterea modelelor în care mamele s-au sacrificat pentru copii nu se mai acceptă astăzi, cuplul tânăr nu acceptă comportamentul de victimă. Astăzi suntem tributari verbului „a avea”, într-o căsătorie nu ai nevoie de prea multe, trebuie doar să iubești. Ne lenevim și alegem

Brândușa Stancusubstitute. Nu se mai suportă neplăcerea, suferința și se cere imediat recompensă. Un rol negativ îl are și televiziunea, Internetul. Sfărâmarea tradiției a mărit falia între generațiile implicate în negocierea căsătoriilor și fiecare vrea să-și vadă triumfând principiile și valorile”, spune Ion Crișan, psiholog.
Amplasarea aparatelor radar m data de 
22.03.2007: _ _ __________ ________ ,
- DN 7: Zam - lila ■ Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

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

Mihai Eminescu.

Seminar la Deva

SUDOKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 4
5
7

8 2
6 51 3

între 1 și 9, 8 5 2 4 9
stabilite 

dinainte. 8 4 7 5 6 9
Acestea tre- 3 5 6 7 1
buie com-

pietate cu 2 6 9 1 5 3
cifrele lipsă, 
în așa fel 3 8 1 9 2
încât fiecare 2 1 4 6 8 9
număr să
figureze o 4 7 5
singură da
tă. De ase- AVANSAȚI
menea, ci- 2 6 7
frele de la 1

la 9 trebuie 3 4 9 5
să figureze 5 1
o singură
dată atât pe 5 8 1 4 3
rândurile

orizontale
cât și pe 7 4 6 5 2
verticale ale 9 6
celor nouă
blocuri luate 5 3 2 1
împreună. 8 1 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

123867495

894135762

576429138

457986321

682513947

3 1 9 7 4 2 5 8 6

2 3 5 6 9 1 8 7 4

94 1278¡653

7 6 8 3 5 4 2 1 9

Avansați

Deva (C.P.).- Centrul de Afaceri Mașter din Deva organizează astăzi un seminar cu tema „Competitivitate și excelență în afaceri în Regiunea Vest”, în care vor fi prezentate informații privind obiectivele, activitățile și rezultatele estimate în cadrul proiectului Phare ce are același titlu. Proiectul se derulează, pe parcursul acestui an, în parte- neriat cu Universitatea Politehnica Timișoara - Departamentul pentru educație continuă și permanentă, Universitatea „Eftimie Murgu” - Reșița,, Expert

Consulting Timișoara și Denkstatt - Viena, Austria. Coordonarea acestui proiect, în valoare de 65.000 de euro, este realizată de Expert Consulting din Timișoara, Proiectul urmărește perfecționarea profesională a unui număr de minimum 60 de persoane cu funcții de conducere din firme ce activează în județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Se- verin, a declarat Flavia Ar- șoi, coordonatorul Centrului de Afaceri Master Deva. Seminarul va avea loc la ora 11, în sediul Cepromin din Deva, camera 226.

Răspundă» citilorilor

Adeverințe pentru sporDeva (C.P.) - Viorel Făniș, din localitatea Chitid, dorește să afle dacă în cazul său mai trebuie să aducă de la Combinatul Siderurgic din Hunedoara adeverințe pentru sporul de toxicitate și pentru vechime.Răspunsul Casei Județene de Pensii Hunedoara: „Sporul de vechime a fost valorificat direct prin program, iar sporul de toxicitate era trecut în copia carnetului de muncă și s-a valorificat. Pentru a verifica acestea îl rugăm pe domnul Făniș să analizeze buletinul de calcul expediat și atașat

la decizia numărul 115364.NOTĂ: CL vă răspunde. Scrisorile cititorilor noștri sunt binevenite, cu condiția să fie semnate și să aibă specificate adresa și numărul de telefon ale semnatarului (acestea din urmă nu vor fi publicate, fiind necesare doar pentru redacție). Nu se iau în considerare scrisorile anonime! Adresa noastră este: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, specificați pe plic: „Cuvântul cititorului”. Scrisorile pot fi trimise și prin e-mail, la adresa adrian.salagean@informme- dia.ro.
Normele fondurilor structurale

ncepători

9 5 1 6 8 7 4 2 3

4 7 2 1 9 3 8 6 5

6 3 8 5 2 4 9 1 7

1 8 4 7 3 5 6 9 2

3 9 5 2 6 8 7 4 1

7 2 6 9 4 1 5 3 8

5 6 3 8 1 9 2 7 4

2 1 7 4 5 6 3 8 9

8 4 9 3 7 2 1 5 6

8 Regulile valabile 
pentru proiectele cu 
fonduri structurale vor 
fi gata în aprilie.

Clara Păs
clar a.pas@i hformmedia.roDeva - Hotărârea de Guvern privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor în proiectele cu fonduri structurale va fi operațională în maximum o lună, astfel ca o parte dintre beneficiari să poată iniția procedurile. România a depus, la începutul acestui an, la Comisia Europeană, programele operaționale care trebuie să primească aprobarea experților europeni intr-un interval de circa

cinci luni. Ulterior, vor fi elaborate ghidurile de aplicare pe baza cărora se întocmesc cererile de proiect. Beneficiarii pot profita de rambursarea cheltuielilor în cazul în care acestea sunt calificate drept eligibile. Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie să fie necesare pentru derularea proiectului, să fie plătite în perioada cuprinsă între data semnării acordului de finanțare și 31 decembrie 2015 și să fie conform cu prevederile în vigoare ale legislației naționale și comunitare. România ar putea primi, în perioada 2007-2013, circa 31 miliarde euro, cea mai mare parte, de 19,7 miliarde euro, fiind alocată instrumentelor structurale, iar restul pentru agri-
întreprinzătorii vor întocmi 
proiecte pe bază de regulicultură și pescuit. România va accesa în acest an fonduri de circa 100 milioane de euro, dintr-o alocare de aproximativ 700 milioane de euro.

PreluareDeva (C.P.) - Acționarul majoritar al firmei de textile Matex Deva, compania Onice Spa, derulează, până în 6 aprilie, o ofertă publică de preluare a unui pachet de 44,8% din acțiunile societății, pentru 3,7 milioane de lei. Oferta pentru cumpărarea celor aproape 233.500 de acțiuni are loc la un preț de 16 lei pe titlu. Pachetul majoritar de acțiuni al Matex Deva se află în patrimoniul Onice Spa de la finele anului trecut, în urma unei tranzacții încheiate cu SIF Moldova pentru 54% din capitalul firmei din Deva.

wviMW.primariahd.ro
clarrpii0lnformmedla.ro
mailto:ina.jurcone@lnformmedia.ro
mailto:adrian.salagean@informme-dia.ro
hformmedia.ro
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• Gratuitate.Consiliu! Loca: Deva a aprobat ca 15 persoane cu haodbcao să poată călători gratuit pe mijloacele de transport în comun care circulă pe raza municipiului. (M.S.)
Primăria se împrumută iar

K V V w

Fara apaPetroșani (M.S.) - Mii de locuitori din Petroșani, dar și spitalul municipal, au rămas, iert fără apă potabilă. Conducerea RAAVJ a decis sistarea furnizării apei și a oprit stațiile de tratare, din cauza creșterii turbidității apei brute. Reprezentanții RAAVJ susțin că situația a apărut din cauza ploilor din ultimele ore, dar mai ales a exploatării necorespunzătoare a lemnului în zonele forestiere Jieț și Polatiște, ceea ce a generat o poluare excesivă a apei și a mediului în amonte de captarea Jieț și Polatiște.
Mandat 
încheiatDeva (M.S.) - Consiliul local Deva a aprobat încetarea mandatului consilierului Gabriel Joca, fost membru al PRM. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că Joca a demisionat din PRM și s-a înscris în PNG. Statutul aleșilor locali nu permite păstrarea funcției de consilier în cazul in care se pleacă de la un partid la altul pe timpul mandatului.

luliu Winkler

Blocuri 
reabilitate 
Deva (M.S.) - Patru 

blocuri de locuințe 

din Petroșani și Petri- 

la sunt cuprinse în 

Programul guverna
mental de reabilitare 

destinat zonelor 

defavorizate', pentru 

acest an. „Pro
gramele destinate 

modernizării Văii Jiu

lui, refacerii infra

structurii și creării 
bazelor necesare con

solidării perspectivei 
de relansare econo

mică a zonei con
tinuă să fie în atenția 

Guvernului. Sper că 

în 2007 va continua 

majorarea finanțării 
acelor programe 

guvernamentale care 

au printre beneficiari 

Valea Jiului și județul 
Hunedoara și voi 

continua, în calitatea 

mea de membru al 

Guvernului să sprijin 

toate aceste proiecte 

în beneficiul tuturor 

cetățenilor județului 

Hunedoara", a 

declarat luliu Winkler, 

ministru delegat pen

tru comerț.

■ Banii vor fi folosiți 
pentru lucrări de 
investiții programate în 
municipiul Deva.

Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat ca Executivul Primăriei să contracteze un nou împrumut bancar, în valoare de 9,08 milioane lei, pentru dezvoltarea unor proiecte de investiții. Primul proiect se referă la extinderea blocului operator și realizarea unui staționar cu 15 paturi la Spitalul Județean Deva. Potrivit studiului de fezabilitate, proiectul ar costa bugetul local 5,5 milioane lei. Al doilea proiect vizat de Primărie este înfi-
Bloc operator la spitalul din Deva (Foto: T. Manu)ințarea unei grădini zoologice în zona Bejan, din Deva. Cos- turile sunt estimate la 3,73 milioane lei. împrumutul va fi

contractat pentru o perioadă de 17 ani, din care primii doi ani vor fi de grație. Conform calculelor specialiștilor din Primăria Deva, gradul de îndatorare a bugetului local va crește la 13,66 la sută, adică la mai puțin de jumătate față de cât permite acum legea.Consilierul Vasile Țonea (PSD) a avertizat conducerea Primăriei să fie atentă la gradul de îndatorare a bugetului local pentru a se putea accesa și alte credite în cazul unor nevoi stringente, cum ar fi calamitățile naturale. în replică, primarul Mircia Muntean a afirmat că bugetul local își permite un astfel de împrumut și că zilnic există un surplus de 1,3 milioane lei.
Păgubiții FNI au câștigat
■ Peste 600 de hune- 
doreni din Asociația 
ANI-FNI își vor primi 
banii investiți în 2000.Deva (M.S.) - Cei 613 membri ai Asociației ANI-FNI Hunedoara vor fi despăgubiți de AVAS pentru sumele investite la FNI, in urma sentinței pronunțate ieri de înalta Curte de Casație și Justiție, a declarat președintele asociației, Ioan Șdirea. „Sentința este definitivă și irevocabilă, fiind favorabilă Asociației ANI-FNI. AVAS va trebui să execute sentința pentru cei 613 păgubiți din județul Hunedoara,

care sunt înscriși în asociație, pentru procesul comercial civil. Despăgubirile vor ține cont de rata inflației din luna mai 2000, până în prezent”, a afirmat Ioan Șdirea, care a precizat că detalii despre toate aceste lucruri se pot obține la sediul Asociației ANI-FNI din Deva, în fiecare joi, de la ora 10.00. Membrii Asociației ANI- FNI s-au pregătit pentru o sentință favorabilă în proces și sunt deja în posesia unui număr de 586 de cârduri bancare pe care li se pot vira banii. Valoarea totală a despăgubirilor pentru foștii investitori FNI din județ se ridică la 89 miliarde lei vechi.

Mai bine o casăHunedoara (M.S.) - Costul unui apartament de patru camere situat într-o zonă bună a municipiului Hunedoara rivalizează cu cel al unei case, e drept, mai modestă, apreciază specialiștii în afaceri imobiliare. „Este mult mai rentabil să cumperi o casă, decât un apartament cu patru camere, iar noi recomandăm clienților să se gândească bine atunci când iau o decizie referitoare la achiziția unui spațiu de locuit”, a declarat Marius

Alexandru, directorul Agenției Maral din Hunedoara. Un apartament cu patru camere se vinde, în medie, cu prețuri cuprinse între 70.000 și 120.000 lei, iar în centru sau în zona CEC acestea simt cotate până la 150.000 lei. Pe de altă parte, în Răcăștie, Zlaști prețurile sunt similare celor de la apartamentele cu trei sau patru camere. Evident că în zone mai bune ca Chizid, Castel, Buituri, prețurile urcă spre 260.000 lei, afirmă specialistul.

Deschiderea expoziției artiștilor plastici (Foto: s.b.)

Poliția în prevenirea violenței
■ Simpozionul regional 
„Prețuiește-ți familia, 
nu o distruge" s-a 
derulat la Poliția Deva.Deva (S.B.) - Organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara - Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, simpozionul a dezbătut fenomenul

violenței în familie. La lucrări au fost 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 și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale partenere în cadrul programelor de prevenire și com-
Vernisaj de inaugurareDeva (S.B.) - Galeria „Forma” și-a redeschis, ieri, porțile, prilej cu care Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAPR) - Filiala Deva a vernisat „Salonul Artelor Vizuale 2006 - 2007”. După un proces de reabilitare - modernizare care a costat 100.000 de euro, realizat sub patronajul Consiliului Județean Hunedoara, pe simezele devene s-au reunit lucrările a 38 de artiști activi ai Filialei Deva- Hunedoara a UAP, ce acoperă toate genurile creației plastice. „Criteriile de selecție a lucrărilor vizează în primul rând libertatea de expresie și responsabilitatea artistică asumată de fiecare artist. Expoziția cuprinde lucrări de pictură, sculptură, grafică și arte decorative, creații ale artiștilor profesioniști din județul Hunedoara, precum și ale invitaților acestora din alte filiale ale artiștilor plastici din țară. De asemenea, expun licențiați ai unor facultăți de profil și artiști amatori admiși de juriul desemnat de UAPR.Mic incidentîn privința selecției lucrărilor din această expoziție amintim că a existat și unzmic incident, Constantin Zgâmbău reclamând faptul că ar fi existat o cenzură „pe motiv politic” asupra unei lucrări semnate de el. în fapt, lucrarea respectivă a fost, în cele din urmă, expusă, președintele UAP Deva, Ion Tengheru, precizând că „nu a fost vorba despre cenzură ci despre simplul fapt că mai multor artiști nu le-au fost expuse toate lucrările, din lipsă de spațiu. Lucrarea lui C. Zgâmbău s-a și desprins, la montarea expoziției, din ramă, motiv pentru care am expus-o, puțin mai târziu, pe un șevalet”.

Margareta Fleșner (Foto: t Manu) Lenuța Angalita (Foto: T. Manu)

batere a violenței în familie. „Tema este cu atât mai interesantă cu cât s-a discutat situația acestui tip de violență la nivelul județului Hunedoara și s-au propus obiective importante pentru anul 2007”, preciza șeful IPJ Hunedoara, comisar-șef Alexandru Dră- ghici Roșioru.Din prezentările susținute pe tema prevenirii violenței domestice a reieșit faptul că „județul Hunedoara se găsește în fruntea topului, ca număr de cazuri, însă, comparativ cu anul 2006, numărul acestora este mai mic. în județ sunt create cel puțin trei premise care vor contribui la prevenirea violenței domestice: există un management corect, bine orientat, de rezolvare a problemelor; există o echipă

Alexandru Roșioru (Foto: t. Manu)bună a poliției județului ce are un parteneriat foarte bun; activitatea Fundației „Conexiuni” este foarte bună!” (Margareta Fleșner - Institutul pentru Cercetarea și Prevenirea Criminalității IGPR). Președinta Fundației „Conexiuni” Deva, Lenuța Angalita, susține că „una dintre principalele cauze ale apariției cazurilor de violență în familie este lipsa educației. Cel mai important partener al nostru este IPJ Hunedoara”.
Partidul 
Democrat
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Faptul că partenerii noștri au 
ales să declare public că Proto
colul Alianței D.A. nu mai 
folosește nimănui și să hotărască 
încetarea protocolului de cola
borare cu Partidul Democrat ne 
determină să credem că reac
ționează emoțional, în urma 
eșecului pe care l-au înregistrat 
în confruntarea pentru Primăria 
Municipiului Petroșani.

A fost însă alegerea PNL de a 
intra în cursa electorală cu un 
candidat propriu, iar opțiunea 
alegătorilor pentru candidatul 
PD a fost cât se poate de clară. 
Nu înseamnă că aici se termină

lumea. Partidul Democrat a pro
pus Partidului Național Liberal un 
pact de neagresiune pe durata 
campaniei electorale pentru 
Primăria Municipiului Petroșani, 
propunere ignorată, din păcate, 
de către partenerii noștri.

Rezultatele slabe pe care le-au 
obținut în această competiție ar 
trebui să le dea de gândit libe
ralilor, care trebuie să găsească 
explicații pentru greșelile comise.

Partidul Democrat consideră 
că decizia PNL Hunedoara este 
un gest politic eronat, iar filiala 
PNL trebuie să își asume politic 
această decizie.

Noi considerăm că datoria 
noastră este să ne îndeplinim 
mandatul pentru care alegătorii 
ne-au învestit și nu să ne 
antrenăm în războaie perma
nente cu oricine și pe orice 
teme, mai mult sau mai puțin 
justificate.

Le reamintim colegilor că 
Alianța D.A. nu s-a constituit la 
nivel județean, ci la nivel națio
nal, întrucât filialele județene ale 
partidelor politice înregistrate în 
România nu au personalitate 
juridică de sine stătătoare.

Drept urmare, colegii noștri au 
ales cel mult să nu mai cola

boreze cu PD în județul Hune
doara și nu au abilitatea de a 
hotărî încetarea protocolului prin 
care s-a înființat Alianța D.A. ca 
alianță politică.

Partidul Democrat va rămâne 
consecvent principiilor pe care 
le-a promovat întotdeauna, 
indiferent dacă Partidul Națio
nal Liberal din județul Hune
doara îi va rămâne sau nu 
alături. Alegătorii sunt singurii 
care au dreptul să ne judece și 
avem convingerea că o vor face 
întotdeauna într-un mod onest.

Biroul de presă
(86170)



Jiul „faultează" bugetul FRF

• Rugby. La sfârșitul acestei săptămâni 
reîncepe Divizia Națională BRD la rugby. 
Chiar din prima etapă avem parte de un 
derby clasic,, Dinamo - Steaua. Știința 
Petroșani va juca sâmbătă, pe teren pro
priu, cu Olimpia, de la ora 10,00. (V.N.)

•încântare. Cătălin Mulțescu, fostul 
portar al Jiului, în prezent la Ceahlăul Pia
tra Neamț, a declarat că este încântat de 
faptul că va lucra din nou cu Aurel 
Șunda, fost tehnician la echipa din Vale. 
Șunda va ocupa funcția de antrenor prin
cipal la Ceahlăul după ce a fost director 
tehnic la FC Săcele, din Liga a ll-a. (V.N.)

Cetate revine la viațăConstanța (C.M.) - Handbalistele de la Cetate Deva (locul 10) au renăscut din propria cenușă după două înfrângeri consecutive, odată cu partida disputată ieri în deplasare la Constanța împotriva echipei locale Tomis (locul 5). Echipa antrenată de Nicolae Ralea, Florin Pera și Ioan Mtăsaru a câștigat cu 24-21 partida cu formația pregătită de secundul naționalei Dumitru Muși și a realizat una dintre surprizele etapei. „Am condus din primul până în ultimul minut în fața unei echipe care joacă în cupele europene și pe care nu au mai- învins-o acasă decât Oltchim și Rulmentul, dbupă ce le-am avertizat pe jucătoare că voi aplica sancțiuni financiare drastice dacă nu își schimbă atitudinea, echipa s-a schimbat radical, iar în meciul de la Constanța a fost caracterizată de dăruire și dorință de victorie. Dacă în vară voi decide să nu vând echipa, voi aduce 2-3 jucătoare de top pentru că nu mai vreau să pierdem vremea pe la mijlocul clasamentului, ci vreau o echipă care să facă performanță și să joace in. pipele europene”, afirma Marian Muntean, finanțatorul echipei devene.

■ UEFA a penalizat 
FRF pentru erori în 
procesul de licențiere a 
clubului din Petroșani.Petroșani (C.M.) - Erorile comise de FRF în procesul de licențiere în cazul cluburilor Jiul Petroșani și Sportul Studențesc au fost penalizate de UEFA care a diminuat cu 20% suma acordată anual forului de la București. „Decizia a fost luată pentru că ambele comisii de licențiere nu au respectat precizările UEFA. Au apreciat în primă instanță că Sportul Studențesc era înaintea unui meci important și s- a considerat că ar fi intervenit în competiție și i-au acordat licența. A doua greșeală a fost acordarea licenței clubului Jiul Petroșani. Membrii comisiei sunt independenți, nu sunt angajații federației, dar
N-au „tintit" nici o medalie
■ România a ocupat 
doar locul 12 la Campi
onatul Mondial de tir 
cu arcul pentru juniori.Aninoasa (C.M.) - Antrenorul Viorel Habian și sportivul Răzvan Marcu, ambii de la Minerul Aninoasa, nu au reușit să facă minuni pentru echipa României la Campionatul Mondial de tir cu arcul rezervat juniorilor, desfășurat la Izmir, în Turcia. Echipa tricoloră, formată din Răzvan Marcu (Minerul Aninoasa), Alexandru Botnar și Bogdan Cucuș (ambii de la. CSȘ Rădăuți) și antrenată de Viorel Habian s-a clasat pe locul 12, 

asta nu înseamnă că sunt independenți și de manualul de licențiere. După cele două gafe, anul trecut în luna septembrie, FRF a decis înlocuirea a 4 dintre cei 7 membri de la Comisia de Apel, cei care au luat decizia de a acorda licența clubului Jiul Petroșani, dar UEFA a taxat FRF pentru erorile comisiilor”, afirma directorul Departamentului Licențiere din cadrul FRF, Viorel Duru.Mai puțini baniOficialul FRF spune că în urma penalizării primite de la UEFA cluburile din prima ligă și alte 10 din liga secundă vor primi anul acesta, în loc de 10.000 de lei, doar 8.000. „Ni s-a suspendat certificatul privind calitatea funcționării sistemului de licențiere acordat de către o firmă autorizată de UEFA și ni s-a di
irosind șansa de a se scoate un rezultat mai bun. „Echipa și-a îndeplinit obiectivul, clasarea pe locul 12 fiind în grafic pentru că Federația ne- a cerut să ne situăm între primele 32 de națiuni. însă, cu puțină concentrare din partea sportivilor rezultatul putea fi mult mai bun. Simt supărat că băieții au tras sub rezultatele pe care le-au obținut în țară și inferior pregătirii pe care au efectuat-o înainte de Mondiale. Alexandru Botnar a pierdut calificarea în finală la individual la un singur punct, iar Răzvan Marcu a scăpat o săgeată, greșeală nepermisă nici începătorilor”, comenta selecționerul echipei Româ

Licența acordată Jiului a atras pentru FRF de la UEFA (Foto: cdminuat contribuția financiară anuală cu 20%. Asta înseamnă aproximativ 60.000 de franci elvețieni, pentru că noi avem alocată o sumă de 300.000 de franci elvețieni din partea UEFA pentru implementarea sistemului de licențiere. Din cauza faptului că nu mai avem certificat de calitate a funcționării sistemului s-a diminuat cu 20 de procente suma care ne revenea. O parte din această sumă

niei de tir cu arcul, Viorel Habian.în Turcia, cea mai bună clasare dintre tricolori a obținut-o Alexandru Botnar (CSȘ Rădăuți) - locul 12, cu 558 de puncte, urmat de Răzvan Marcu (CS Minerul Aninoasa)- locul 32, cu 554 de puncte, și Bogdan Cucuș (CSȘ Rădăuți)- locul 40, cu 548 de puncte. 

noi o distribuiam cluburilor ¿are sunt în procesul de licențiere. Noi propusesem pentru acest an 10.000 de lei de club, aproximativ 150.000 de franci elvețieni în total. Acum, diminuându-se cu 20% această sumă, am scăzut și noi contribuția care va fi de 8.000 de RON în loc de 10.000. Acești bani trebuiau împărțiți celor 18 cluburi din Liga I și altor 10 cluburi din liga secundă”, a declarat Duru.
Amical cu 
TimișoaraDeva (V.N.) - Meciurile ! cu Olanda și Luxemburg ! din campania de califi- j care a echipei naționale la CE de Fotbal au dus la întreruperea campionat- . ului Ligii I, așa că echipele dispută în această perioadă meciuri amicale. Jiul Petroșani, bunăoară, va susține, sâmbătă, de la ora 18.00, un meci amical în compania echipei Poli Timișoara. Ioan Sdrobiș, noul manager general al echipei, a fost prezentat, marți, oficial jucătorilor și băncii tehnice.

Iepurașul nu vine la tine teu "mâinile" goale. El îți aduce niște premii speciale! Câștigă 
în 6 aprilie:

-i-’ abonament Cuvâ-t. . se- uent-u o luna (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu min- 

~ z -'a ș: par.îc-oâ a . ::c-a zn-D-î chitanță până in 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți
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la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni vorbești până 
la 900 de minute în rețea, începând cu 2 euro/lună.
în plus, ai:

« apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni

s 200 de minute naționale, valabile 6 luni

a 20 de minute naționale lunar, pe viață

a 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni

« abonament gratuit, 3 luni

share

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă
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jot 22 martie 2007

LICITA
ASOCIAflA COMPOSESORALĂ „Nobil" ZEICANI

Organizează
________ „Licitație deschisă de masă lemnoasă pe picior"________
Locul desfășurării: Sediul Asociației Composesorale „Nobil" Zeicani 

Data: 28 martie 2007, ora 16.00
Se licitează: masă lemnoasă pe picior, astfel:

- A.P.V. 3146 - Radoți = 281 mc - molid
- A.P.V. 3147 - Cabană Porți = 297 mc - molid

Scrisoarea de intenție și taxa de participare se va achita cu o zi 
înainte de data licitației.

Sunt invitați să participe la licitație și membrii Asociației Compo
sesorale Nobil Zeicani.

Qquasar
INDUSTRIES

o compaiiic puternică, în tailiuiiă dezvoltare, din domeniul producției ei distributivi de produse din tamplăne PVC și 
aluminiu

ANGAJEAZĂ

LĂCĂTUȘ MONTATOR TAMPLÀRIE PVC

Cerințe:

-Stagiu militar satisfăcut.
lățiri ici lini stabil in imnil Deva;

- Disptaiibitai: litproiamn prelungii.
- Permis de conduced: categoria B valabil;
-ț4pwjiiiințelediiidoineniulcmistrac|iilor,alâmplăiiBPVCsauahiminiu constituie'iiiiavaiitaj:

(86145)

ROMÂNIA 
MUNICIPIUL DEVA 

PRIMAR
COMUNICAT DE PRESĂ

în numărul de astăzi al unui cotidian local se aduce acuzația de incom
patibilitate a consilierului local PNL Pompiliu Crai. îmi pun întrebarea de ce se 
ridică această problemă abia acum, după doi ani de activitate a consilierului 
PNL.

Aduc în atenția Prefectului că dezinformează instituțiile statului, și tot așa 
dezinformează cetățenii Devei. In ceea ce privește Incompatibilitatea 
consilierului local PNL Pompiliu Crai, tot ce putem race e să observăm că 
„amnezia" de primăvară s-a instalat. Astfel nu se explică temporara pierdere 
de memorie a domnului Prefect, care a uitat că nu demult a validat în 
Consiliul Local Petroșani pe directorul Institutului Național SC INSEMEX SA 
PETROȘANI, Constantin Lupu, membru PD, care se află în aceeași situație ca 
și consilierii liberali sau de altă coloratură politică la care se face referire în 
articol.

Acesta a ocupat locul rămas vacant după ce consilierul local Valeriu 
Butulescu a fost promovat în reședința județului. Consilierul local PD 
Constantin Lupu a depus jurământul în luna februarie 2007, după ce a fost 
validat în luna ianuarie de Prefectul județului.

Primar,

Mircia Muntean

Se oferă:

- Posibil natea de a lucra intr-o echipă căniră, intr-un mediu modem, profesional ți in plini dezvoltare. 
Pachet de beneficii motivam p in aconl cil performanțele realiza le;

- Angajare cu carto de munci.

Msojttk taie inde^lute cemgclc de mai sus ți durere sa-ți (kpuiu eandkbniia pcomi pnstiuik reoase b tenons ture regate 
triiw^|xjiiacdtàrzaih.ÇI).O.UÎXM?é^ril«jireiisonledeiBleidie(pïUîpostà.IàasaBcn»djtl#»diewt (85866)

Quasar Industries SRL. Str.22 Decembrie nr.37 Deva
Personnel di: fJjnliîCt R'.|!!‘lO?L'l Fúl'k'1. V - '?/ |fl" i.Ul.îl: ■ .’’iúh.'i Ș1,

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Zamflrascu, etaj 2, decomandate, 
amenajat, centrală termică. Tel. 0723/US3O4, 
0254/232378, după ora 16. (5/21.03)

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

.1' ic

(86198;

ROMÂNIA 
MUNICIPIUL DEVA 

PRIMAR
COMUNICAT DE PRESĂ

Noi amănunte privind "mătușa Tamara" locală!
Un angajat al Serviciului de cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Deva 
declară că viceprimarul loan Inișconi s-a deplasat personal la Serviciul de 
Cadastru din subordinea Consiliului Local al municipiului în data de 20 martie 

2007, unde a solicitat actele de la dosarul de Lege 18 al „Mătușii". Angajatul 
declară că, în același timp copii după respectivele acte erau cerute telefonic 
și de la Prefectură.

Viceprimarul Inișconi a preluat telefonul de la angajatul Serviciului de 
Cadastru, continuând domnia sa convorbirea telefonică cu reprezentantul 
Prefecturii, asigurându-l că respectivele copii le va duce personal la 
Prefectură.

Aceasta este o dovadă a încercării de mușamalizare a faptului că mătușa 
a fost împroprietărită cu un teren al cărui proprietar a devenit ulterior vicepri
marul Inișconi. Acesta l-a vândut unor oameni de afaceri deveni care, după 
doar două zile, l-au donat Primăriei Deva pentru construirea unui drum de 
interes public.

Primar,
Mircia Muntean

• semldecomandate, xona Mărăsti, bucătărie 
modificată vedere pe două părți jntorlzări, 
ocupabil imediat, preț negociabil. Tel. 
0722/585819. (T)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizărl 
apă, gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• semidecomandat, balcon închis, parchet, 
contorizărl, gresie + faianță zona Minerului, preț 
27000 euro neg., tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 1, st 55 mp, bucătărie modificată 
centrală termică balcon închis, preț 133000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat, centrală termică termo
pane, balcon închis, et. 3, zona Emlnescu, preț 
37000 euro, negociabil, tel, 0740/210780. (Al)
• decomandat, contorizărl, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Spar, Deva, preț 135000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796.  (Al)
• Mnenâd, dec, centrală termică gresie, faianță 
lavabil, parchet balcon închis, mobilă nouă preț 
32000 euro, tel. 221712 0724/305661. (A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Deda, etal intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
2217120724/305661.(A2)

• mu MeM et2 stmidec. faianță, gresie, 
balcon,' preț MM® KM. ttL 221712 
0724/3056EL (A2)
• Befda, dradt, centrală termică izolat preț 
130000 RON, neg, teL 221712 0724/305661. (A2)
• Datte rate, baie, bucătărie semideo,CT, două 
holuri, preț S000 RON, teL 0745O678B3. (A2)
• ZMidfreecu, et 4, acoperit cu tablă hol șl 
bucătărie mărite gresie și faianță termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• MkMndui, et 4, dec, balcon, CT parchet 
gresie, faianță preț 106400 RON, tel. 0745/ 
367893. (A2)
• ugete apartenent 2 camere decomandate, 
60 mp, zona Liceul Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron, negociabil, tel 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent decomandate 56 mp, zona Udo, cu 
balcon mare, bine întreținut contorizări, vedere la 
bulevard, fără modificări, igienizat preț 42000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zona bună 
Ideale pt. spațiu comercial sau de locuit 50 mp 
flecare, cu centrală termică bucătărie modificata, 
parchet, ocupablle in 48 ore, preț 45400 euro, neg,, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, semldecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara, 
cămară, fără modificări, ocupabil Imediat, preț 
117.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• M mp, semldecomandate, str. Emlnescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, debara, cămară modificări, preț 
130.000 ron, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate camera cu parchet centrală 
termică 2 balcoane, zona CEC, Deva, efa| Interme
diar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314 (A9)

decomandate nudUplo îmbunătățiri (gresie, 
Jantă geamuri termopan), etal 3, zona 
imflrescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314 (A9)

• eemldocamandiie, aman cu parchet 
contorizărl, balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăsti, 
preț 129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate, camere cu parchet centrală 
termică termopan, baia (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasa, Deva, 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate contorizărl Integrale, balcon 
deschis, etaj 1, Bdul Decebal, Deva, preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate «tei 3, amenajat (marmură 
faianță), balcon, contorizărl Integrale, etaj 3, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, semldecomandate, termopane, ușă 
metellcă, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366, 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, bucătărie, bale, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, semldecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158489. (A10)
• Brad, modificat, llvlng, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788'440.490,0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• kt Hunedoara, decomandate, parter, etaj 1, 
zonă bună exclus intermediari. Tel. 0724/560870, 
0723/350360. (T)
• irgent, epwtament 2 camere decomandate, 
Intre 5060 mp, In zonă centrală 22 Decembrie, 
Kogălniceanu, cu balcon, cu sau fără amenajări, 
se face ofertă de preț la vedere, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• »gete docomandra, etaj intermediar, zona 
Liliacului, Mărăsti, Dorobanți, Zamfirescu. Tel. 
0740317314(49)

Vând ap. 3 camere (05)

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

• mei bcomMdate, etal Intermediar, zona 
Mărești, hol central, centrală termică, 2 
balcoane. Tel. 0722/585819. (T)
• st 70 mp, balcon închis, parchet, gresie + 
faianți, et 2, zona Gojdu, preț 1,450 mld., nego
ciabil, tel. 0742/019418, (Al)
• decomandate, 2 băl, amenajat totul nou, 
mobilat etaj Intermediar, zona Uleia, preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urate ans i. Corvin, etal 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă, preț 60000 euro, tel. 074Q/013971. (A2)
• urgent mu Liliacului, 2 băl, balcon, preț 
155400 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• agent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări modeme, centrală termică, termo- 
pane, gresie, faianță, 2 băl, 2 balcoane, preț 
60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)

i
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o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul imponuluu 
comerviaUzilril și distribuției de produse de larg consum și al telefonici mobile

ANGAJEAZA

REPREZENTANT COMERCIAL
(telefonie mobilă)

CERINȚE:
Studii medii, abilități de comunicare, abilități de prezenlurj^ 

cunoști nțe operare ca Iculator.
Experiența in domeniu, cursul de atestare VOII AFONE ți 
domiciliul in Orăștie constituie un avantaj.

SEOIERĂ:
Pcttiibilhaicn de a lucra înir-o echipă tânără, intr-un mediu 

modem, profesional $i. în plină dezvoltare;
Pachet de beneficii moți vânt și în acord eu performanțele 

realizate.
l*<-nțț<.irul< .un- iiulvplhu">i: .. .i:h.'.nun stus țjidoi .. t pi.u.ț, .mur,1'p riiru

po.Slul -• . i- h).v'onuwM mul nn-atii sâ ' nnt. pană i:^I Itfraiij .v, ■ ; >r. ’<<i i ' CV-uf . n -nși 
de intențiu iii turv Nâ«c metrțicHUv» postul MbHcitat (prin pbștii, l'as știi) « mai)) Jisi

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

• zona 22 Decembrie, opțional șl cu garaj, etaj 1,2 
băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet gresie, faianță preț 80.000 euro, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In blocurile noi, decomandate, 2 băi, centrală 
termică, termopan, parchet gresie, faianță, zona 
Eminescu, preț negociabil, sau schimb cu 
apartament 2 camere, plus diferență, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandata, etaj 3, bine Întreținut, zonă 
liniștită, cu termopan, parchet, gresie, faianță 
zona Kogălniceanu, preț negociabil, tel. 
0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, bala (gresie, faianță), termo-

Sane, camere cu parchet, centrala termică 
alcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, zona 
pieței centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 

212141. (A9)
• decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu. Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9) 
• Brad,2teraseînchise,zonaB, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)

w BANCA COMERCIALA

CARPATICA
BANCA COMERCIALĂ

CARPATICA SA
- SUCURSALA DEVA -

social subscris șl vărsat 139.603.900,2 lei * RB - PJR - 32 ■ 045/15.07.1999 • RC - J20/40/2003 • C.U.I. ■ 15126725

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 și 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.

Anunțul tău 
e gratuit 
înCL!
Flecare sâmbăta Iți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacâ ești 
persoana fizica pi ai ceva de 
vândut/cumpârat/lnchiriat, 
completează acest talon pi apoi 
depune-1 lntr-una din cutiile 
speciale "Cuvântul liber" 
instalate in următoarele puncte:

Deva:
1. Comtlm;
1 Stația de autobuz Orlzont- 
Micro 15;
S. Galeriile de Artă Forma;
4. Alimentara Dacia;
& Intersecția Zamflrescu ■ 
B-dul Decebal;
8. Cepromin;

Oriftii - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia“

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Dla ■ Centrul de schimbare a 
buteliilor

Gaoagtu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company 
stadion);
2 SC Răzvan Divers 
(zona Chizid);
8. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l) 
Smtuhalm nr. 26

(lângă

Anunțurile de mic* publici
tate rant gratuite pentru 
pereoanele fiiice.

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A10 - Liliacul
Multicom

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
și servicii Internat 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

Oferim:

Cerinfe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
• program de lucru flexibil;• venituri in 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)

mailto:office@quasar.ro
mailto:camelia.gaga@informmedia.ro
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• »ai — -coiă. x rtxjHQiiri. angă Poștă.
arac. 3L 3254^11366. 0788/040.490.

736 jt®. .*’01
• tal 2 bău st 1. 2 balcoane. tenmopane, zona 
Rm-are. mazătătirt, preț atractiv, tel. 
25451x366 C7WMO.490.0786'158.483. (A10)
• tal zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negOCuel. tH. 0254/613366, 0788/040.490, 
C-HMS8A8Î A10)
• Brad, zonă centrală. 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
xrs creț negociabil, tel. 0254/611366,

«788,040« 0786/156483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• Gojdu, etaj 1. balcon mare, 2 băi, parchet, 
contoritări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• decomandate, zona Progresului, etaj interme
diar. modificat, centrală termică, termopan, 
parchet. 2 băi, preț 55.000 euro, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• ta Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub o loc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/159606 206003. (A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1. dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• decomandate, 2 băl (gresie, faianță), hol 
central, centrală termică, zona Progresul, Deva, 
preț 60.000 euro. Tel. 0740/317314. (A9)

Vând case, vile (13)
• casă ta Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (T)
• casă ta Deva, Viile Noi, 4 camere, curte, 
grădină, st 1500 mp sau schimb cu apartament 
în Deva, plus diferență, exclus intermediari. Tel. 
219588. (T)
• casă, 6 camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/507819.(T)
• 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 șl grădină, ST 800 mp, preț 
180000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• zona Emlnescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă, 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 116000 
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)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, bale, dormitor,.garaj, |a mansardă: 4

, dormitoare, 2 băl, 2 dresln^j ‘

construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)

COMOD Șl SIGUR

• zona Călugărenl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• urgent, casă, în Deva, 3 camere, bucătărie, 
bale (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zcnă 
ultracentrală, Deva, preț 150.000 euro/nego- 
ciabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgent, casă, în Deva, zonă ultracentrală, 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală, garaj, piscină preț negociabil. Tei. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara. preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
■ Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi; pădure, zonaSaveștl, preț negociabil, tel. 
4125«alX85ftl>ng/04ft4KL(A10j, *

• Brad, șuri, grădină șl 2 ha teren, zana Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0786'040490. (A10)

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

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 

0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.49(MA10)‘-

^Brad,.ă.
Bucureșcl, 
1788/090.040.

.1
!■

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613,366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
3788/040.49« .'788/158.483. ,'Alto

Vând case la țară (17)

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

• casă ta Bretea Mureșană la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• urgent, casă nouă și grădină, Sântămăria 
Orlea, nr. 162. Tel, 0724/362663 (T)

Cinematograful dumneavoastră de acasă.

Atenție, începe filmul!
Cele mai noi filme și concerte ajung mai 
ușor direct ia dumneavoastră acasă. Digi TV 
Satelit vă oferă prin serviciul Digi film cele 
mai de succes filme din 2005 și 2006, 24/24 
de ore, 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 
la 031 4QO 4004

Pentru detalii suplimentare, vizitați 
www.digitv.ro.

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

• casă In Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, 
living, terasă, construcție relativ nouă centrală 
termică curte, st 400 mp, preț 90.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/511776. (A9)

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

Vând garsoniere (19)
• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp. 
amenajată, balcon închis cu termopan. boiler 
gaz, apometre, 67000 ron fix, tel. 215212. (Al)

• decomandată amenajată balcon închis, 
parchet, gresie + faianță et. 1, zona Bălcescu, 
preț 770 mii. negociabil, tel. 0742/01942& (Al)
• semidecomandatăcontorizărl, balcon închis, 
ocupabilă Imediat, zona Eminescu, preț 68000 
ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandată contorizărl, balcon, mo
bilată Deva, zbna Maniu, preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• o cameră baie, termopan, parchet, faianță 
gresie, repartitoare, zona Gojdu, preț 47.000 RON, 
neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
contorizări, zona M. Eminescu, preț 63.000 RON, 
tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• zona G. Enescu, suprafață mare, preț 100.000 
RON, neg., tel. 0741/154401,227542, seara (A2)
• dec, parchet, bucătărie, baie, balcon, 
suprafață 42 mp, zona Bălcescu, preț 110.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara (A2)

(67645)

Ești abonat 
CÎ? Fiecare 
lună din 2007 
îți aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 30 
martie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui

Fii Abonatul lunii
Martie! ,
Cu CL, ai numai de I
câștigat! I
REGUIJXMENȚ: La acest concurs nu 
pot partKipa angajații S C. Inform 
Meoia S.R L, și nici rudele acestora 
de gradele I și II. Extragerea se va 
desfășura la redacția Cuvânt';! 
I iber, in 30 martie, ora 14 si se . . 
face in mod aleator, din baza : 
date a a b< waților CL. Relații sur 
montare la tef. 211275, ini 88’

http://www.digitv.ro


• dec. bacătiria, :îî baccr. sjj 35 ~c. 
z:-z 3: Decsoîi. :<■=: -COI neg. a. 
"XL 15WL 227542. seara. ,*Z
• Daci*, et 4. se+icec. s=25 ~c rae 
bucătărie. oaJcoc închis. co+erzar. ara —Jtt 
RON. tel. 0745367893, (A2'
• zona 22 Decembrie. cec. r-18 ==« ne. 
balcon, amenajată comxzâ-. arnxare zrz 
115.000 ROS. tei. 0745 3T3S1 ,V
• zona piață, 2$ mc. cecomarca? 3<x -o_ 
contorizări. oalcon. fi-ă -cdrfcâr. rcra 
liniștită, ocupabiiă imecăc cea x r»țsaBt 
închiriere, preț negooab. ta. nrC5 
0740/535095. (A4)
• zona Goțdu, sem+oeccmarcax. 3cc x 
cărămidă. 28 mp, contonzăr. zamat ~r.ca~»a 
imediat, urgent preț 680X ~x. negream ». 
0730/474275.0Î Zx 5 M
• zona Gojdu, bloc oe cărancă. sg . 7?c- 
mandate, 30 mo, corrartar.-=cart r jc‘ 
focuri, parchet preț 7<00C -x. eyicac s. 
0730/474275,0740/53SB5. M
• In Dada, pater, dec. oarrec. g-ase. •aarrâ. 
ușă metalică, contorizări. preț £g a. neg. x. 
206003,230324. (A7Î

i- exöusivrtate pentru dumneavoastră 
.■ime dn jara sfânta o minune Dumneze- 
ască Marca Paraschiva, are plante miracu- 
oase. uleiuri tămăduitoare, talismane apă- 
-ătoare de farmece și blesteme, rezolvă 
cazur dificile doar telefonic!
Sunt Carmen din Deva și aduc mii de 
mulțumiri Maicii Paraschiva pentru binele 
făcut. Mi-a redat prosperitatea în casă și 
fericirea. Doar telefonic.

Sunt Ion și aduc mii de mulțumiri Maicii 
Paraschiva că m-a lecuit de beție.

Dumnezeu s-o binecuvânteze, pe 
Măicuța Paraschiva că mi-a dezlegat cu
nunia și acum sunt căsătorită și foarte 
fericită.

Schimbați-vă viața din rău în bine tele- 
fonând-o pe Măicuța Paraschiva.1 4

SC BOROMIR IND - Moara Deva

Boromir
-■"u :

angajează:
4 agenți vânzări produsa morărit.

Condiții: ■ experiență 
in vânzări minim 2 ani;
■ Garanții.

Relații la telefon 0740/115.250 sau 0254/218.963

■

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

Ml1
Í

»Mase țânțari

Phone 0254-772366,0744707144

TH-/FAX 0254-770561, E-mall: tridenthateg@yahoo.com

EXECUTA Șl MONTEAZĂ
• Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
•Arc șl uși glisante

• Jaluzele verticale
(74539)

Stamprod
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail : stamprod@rdslink.ro

Print publicitar de mari 
dimensiuni

postere - autocolante - mesh ș 
bannere - panouri

Sunați acum pentru cea mai bună ofertă!

■Cö Computer
¡Pol Troubleshooters

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MAȘTERI 
Organizează cursuri de: ll

• Administrator pesiune turistică ți Ij
agroturistică

• Manager în turism li!
CMNTRUL or AFACERI e ..... mînscrieri zilnic, intre orele 9-16, D
WWEdllHbij până la data de: 20.03.2007 ■
Adresa contact: Deva, Bdui 22 Decembrie Nr. 37 A [L 
TcMFas: 02M 218111. E m.IL

• aaa Gbímko, era, 3. semoec- amânat 
zagwt .ocst lioer. creț 68000 >et neg, tel. 
F»îS»C 2060tB.(A7)
• Back portar, cu balcon ocna, contorizări, 
prese. ăarreă preț 62X00 lei, neg, tel.

206003. (A7)
• ha gasoraere. conf. 1. zona peste luncoi, 
era araæv. tel. 0254/613366. 0788/040.490, 
i»-Æ48i:aio)

Cumpăr garsoniere (20)
• ■fad, ganeafert, zona Decebal, Gojdu, 
Măresc.—sau fără modificări, idiferent de etaj, 
oferta ce preț la vedere cu plata imediat, tel. 
."X rzZS 0740/535095. (A4)
• doaundaia, zona Zamfirescu, Mârăști, 
Ocrxarp. Deva, ofer prețul pieței. Tel. 231800, 
“C 317314. (A9)

Vând terenuri (21)
• 23*0 mp teren intravilan în Deva, Str. Alunului, 
rră agrement case vacanță. Tel. 227242, (T)

Se oferă: ■ salariu atractiv;
■ autoturism; ■ telefon mobil;
■ bonus din vânzări. .....

ProblerȚie.g.u salCM.Iatorul .? 
Service, reparații, rețele,ș 

vânzări calculatoare, § 
imprimante la 230441

• teren intravâan, 4000 mp pentru casă/cabană 
și 4200 mp teren extravilan, la 25 km de Deva, 
Spre Arad. Tel. 0728/242538. (T)
• grtM ta Brad, str. Decebal, 600 mp, intrav
ilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații latei. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravlan, 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)
• Intravilan, In Boholt, 1330 mp, lingă șosea, 
utilități în apropiere, preț 9 euro mp, negociabil. 
Tel. 0788/571401. (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcelă, fs 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, D.N.7, ștrand, st 900 mp, fs 40 m, 
preț negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• Intravilan zona Zăvoi, st=40C mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)
• zona Săntuhalm, 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 dreptunghi
ulară, poziție bună, Ideal pt. investiție, 
construcție casă, acte la zi, preț de la 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• la 15 km de Deva, poziție deosebită, ideal 
pentru Investiție, parcelare, construcție casă 
sau casă de vacanță cu deschidere direct la 
stradă, acte la zi, preț 5 euro/mp, tel. 
0740/535095,0723/251498. (A4)
• In Dwa, zona licee, parcelat, de la 500 mp, la 
600 mp, deschidere la stradă 28 mp, cu acces din 
2 părți, drum de servitute, teren plan, formă 
dreptunghiulară, poziție bună Ideal pt. 
investiție, construcție casă vedere panoramică 
acte la zi, preț 34 euro/mp, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități în zonă, preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona BaJan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Mâcon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri. Tel. 0745/511776. (A9)
• Intravlan In Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveanu), preț42,000 euro. Tel. 0745/511776. (A9)
• Intravilan Dwa, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776. (A9)
• urgenți Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel, 0745/511776. (A9)
• parcai* teren între 550 - 800 mp, zona de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt, construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
07R8/1 W«3. (A10)

Vând spații comerciale (25)

• Hunedoara, Bdul Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat, tâmplărie pvc, termopan, 
gresie, încălzire centrali, preț 1.100 euro 
mp. Relații latei. 0743/031891. (19/12.03)

• urgent, la stradă, zona Eminescu, alee 
betonată, ușă și geam termopan, 36 mp, 
contorizări, pentru orice tip de activitate. Tel. 
0722/585819. (T)
• urgent, Deva, 32 mp parter, cu intrare stradă, 
amenajat, ocupabil imediat, 28000 euro, tel. 
215212. (Al)
• hală,in Deva, zonă industrială, 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177.(A9)
• urgent, hală, în Petroșani, pe 2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/511776. (A9)
• Imobil, In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă, preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• Dwa, zona centrală, 60 mp, ofer oreț bun. Tel. 
0740/317314 (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală sl construcție parțial finalizată (lingă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață60 mp, preț 
negociabili Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,07R8/Oan 490.0788/158 48 A10)

Imobile chirii (29)

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

• ofer spațiu pentru închiriat, 32 mp, tip vilă, 
centrală grup sanitar, termopan, pretabil pentru 
birou, cabinet, în spatele Băncii Transilvania, 
preț 400 euro. Tel. 0723/227569. (T)
• ofcripr*închiriere garsonieră amenajată pentru 
spațiu comercial în Hațeg, str. Sarmizegetusa, nr.
6, parter (lângă piața mică). (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 și utilat termopan, 
centrală termică parchet gresie, faiață preț 150 
euro/lună și similar zona 1 Decembrie - Cinema 
Patria, mobilat și utilat ambele pe termen krg. 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• apartament 3 camere decomandate, zona 
MărăștiuI Nou, mobilat și utilat cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună sau 
apartament 3 camere, nemobilat, zona Spar - 
piață cu centrală termică termopan. parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Mkd Dallas, hală s=100 mp, H=33 m, apă 
gaz, curent canal zare, pretabil producție, d >zit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg., tel, 0745/163445. (A7)
• zona P*trom, 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 (centrală termică birouri, toaletă), la 
periferia Devei, 2 euro mp. Tel. 231800, 
0740/317314. (A9)
• ofer spre închiriere apartament 3 camere 
decomandate, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcescu, Deva, preț 350 euro/lună, nego
ciabil. Tel. 212141,0745/511776. (A9)
• ofer spr* 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)
• 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. (T)

Auto străine (37)
• vând Matlz, af 2002, roșu, full, stare 
impecabilă, preț negociabil, 61.000 km. Tel. 
0788/045115. (T)
• vând Opd Astra Caravan, af 1993, preț 3200 
euro, negociabil. Tel. 0740/420521. (T)

Microbuze. Dube (38)

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

• vând, h Deva, Mercedes Sprinter 310 D, mixt (6 
locuri plus marfă),2900cmc, lung șiînalt, af 1999, 
neînmatriculat T el. 0745/(8667,5, (T)

• vândț bi Deva, microbuz Peugeot J5.8+1 locuri, 
Diesel, 2500 cmc, af 1986, înmatriculat stare tehnică 
bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

• sodetate comtrdală vinde gatere Basic 
Profesional cu accesorii, preț 18000 euro plus 
TVA. Informații la tel. 0034660167988, 
0723/243663. (4/19.03)

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

• vând cacfru de disc în tiranți, 2 calorifere din tablă 
noi, 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 264161. CD

Mobilier și interioare (47)
• vând bufet bucătărie, aragaz cu 4 ochiuri, 
toate în stare foarte bună, prețuri mici. Tei. 
211238 (T)
• vând fotolii din burete pentru copii, multi
funcționale, design deosebit, cel mai frumos 
cadou pentru copii până la 7 ani. Tel. 
0744/561810,0745/096675. (T)
• vând gMtnurl cu 2-3 canate, uși pentru baie și 
hol la casă hldrofor, instant pe gaz, damigene 
501. Tel. 234156.(T)

Casa Județeană de Pensii Hunedoara
cu sediul în Deva, Bd. Decebal, bl. A1, scoate la concurs în data de 26 - 27 aprilie 2007, următoarele posturi vacante:

1 post de referent, clasa III, asistent, treapta 1,
la serviciul financiar contabilitate

1 post de referent, clasa III, asistent, treapta 1, 
la serviciul stabiliri pensii

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante:

1) Referent dese III, asistent, treapta I, la servidul financiar contabilitate

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:

- vechime în specialitate: 6 luni

- cunoștințe de operare calculator, nivel foarte bun, atestat cu certificat de absolvire a unui curs de speaaâMe;

2) Referent clasa III, asistent, treapta I, la servidul stabili pensi

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- vechime tn specialitate: 6 luni

- cunoștințe de operare calculator, nivel foarte bun, atestat cu certificat de absolvire a ixx» an de sacriMe

Alte cerințe specifice pentru ocuparea posturilor

Interacțlonarea directă cu publicul;

Concursul va avea loc în data de 26 -27.04.2007, ora 10.00, la sediul Casei Județene de fendrorodara-SB* b-dJ. Decebal, 
bl. A1, parter, și va consta în susținerea a două probe:

- probă scrisă (test grilă);

- interviu;

Informații suplimentare privind bibliografia și adele necesare înscrieri te concis se act ațae • adu Caa xas^ne de tasi 
Hunedoara - Deva, Bd. Decebal, bl. Al, sc. B. paner, sau a Mefon Q254-2UM-J-ngi nanaraifenant nro «rana.

Dosarele se depun la Casa Județeană de Aerai Dea. ermerxi de demare a «■aer taa toungr •» m,

SEOAMI

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC IILHA SA DEVA, convoacâ 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR, h ziua de Vineri, 
27.O4.2OO7, ora 14, la sediul social al societății din Deva, Str. 22 

Decembrie, nr. 37, pentru toți acționarii înregistrați m Registrul Acționarikr 
la sfârșitul zilei de 10.03.2006.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor finan
ciare anuale pe baza

Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea 
societății pe anul 2006 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de 
Administrație al societății.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor finan
ciare întocmite de

societate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2006.

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și 
pierderi, precum și repartizarea profitului net pe anul 2006.

4. Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2007.

. 5. Diverse.
Acționarii, persoane fizice sau juridice, pot participa la AGOA personal 

sau prin reprezentanți mandatați prin procuri speciale, care se pot obține de 
la sediul societății. Procurile speciale, completate și semnate vor fi depuse la 
sediul societății până cel târziu în data de 25.04.2007, ora 14. Documentele 
șl materialele Informative supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor 
vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data convocării 
Adunării Generale a Acționarilor.

în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va fi statutară, 

aceasta se va întruni în data de 30.04.2007, ora 14, în Deva, Str. 22 Decem
brie, nr. 37, cu aceeași ordine de zi, în condițiile art. 118 din Legea 31/1990 
republicată și modificată.

(86096)

CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al SC NERA SHOPPING CENTER SA 

DEVA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACI1ONARILOR, 

în ziua de vineri 27/04/2007, ora 12, la sediul social, 1h Dwa, Str. 22 

Decembrie, nr. 37, pentru toți acționarii îhregistrați îh Registrul Acționarilor 

la sfârșitul zilei de 10.03.2006.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor finan
ciare anuale pe baza Raportului ae gestiune al Consiliului de Administrație 
cu privire la activitatea societății pe anul 2006 și descărcarea de gestiune a 
membrilor Consiliului de Administrație al societății.

2. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situațiilor finan
ciare întocmite de societate pentru exercițiul financiar încheiat la 

31.12.2006.
3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și 

pierderi precum și repartizarea profitului net pe anul 2006.

4. Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului devenituri șl cheltuieli 
pentru anul 2007.

5. Diverse.

Acționarii, persoane fizice sau juridice, pot participa LA AGOA 
persoanl sau prin reprezentanți mandatați prin procuri speciale, care se 

pot obține de la sediul societății. Procurile speciale, completate și semnate 
vor fi depuse la sediul societății până cel târziu în data de 25.O4.2OO7, ora 
12. Documentele și materialele informative supuse aprobării Adunării 
Generale a Acționarilor vor putea fi consultate la sediul societății începând 
cu data convocării Adunării Generale a Acționarilor.

în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu va fi statutară, 
aceasta se va întruni în data de 30.04.2007. ora 12. în Deva, Str. 22 
Decembrie, nr. 37, cu aceeași ordine de zi, în condițiile art. 118 din Legea 
nr. 31/1990 republicată șl modificată.
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Materiale de construcții (53)

• soefetat* coimrdalâ din Dwa, str. M. 
Eminescu, nr. 82, vinde pollstlren pentru 
fațade, grosime 5 cm, preț 180,00 lei mc. 
TeL 217433 sau 0729/007251. (6/20.03)

• vând profite din tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile la amenajarea unui chioșc sau balcon, 
preț 5,5 lei kg. Tel. 0745/096675. (T)

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

ANUN

• vând scânduri, fereastră tn 2 canate, nouă, 
1,20/1,30 m, vană de tablă zlncată, deșeuri de 
scânduri (pentru foc), piatră de construcție, preț 
negociabil. Tel.««'115795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând congelator Arctic cu 4 sertare, nou, preț 
500 lei, negociabil. Tel. 220696. (T)
• vând mgidero, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)

mailto:tridenthateg@yahoo.com
mailto:stamprod@rdslink.ro
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porte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Internei în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare 

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj:• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă intr-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

Plante și animale, agroalt 
mentare (57)

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

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

• vând porci 70 ■ 95 kg crescuți ecologic, scrofițe 
apte de montă, rasă de carne, la solicitare posi
bilitate de sacrificare. Tel. 210900,0744/611145. 
(T)

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

W.u;----------------------------------
e-nfinub. >-on -wiîtșrrnr."i!i

ANUNȚ
Joi, 22 martie 2007, ora 17.00, la sediul Primăriei 

comunei Certeju de Sus, județul Hunedoara se rea
lizează în direct emisiunea Postului de Radio Timișoara, 
„în dialog direct cu primarii dumneavoastră", condusă 
de Măritiș Penteleescu, la care vor participa primarii 
comunelor: Certeju de Sus - CÂMPIAN PETRU ADRIAN, 
narau - DALIE PETRU și Rapoltu Mare - ROMAN 
OCTAVIAN GHEORGHE, care vor răspunde în direct 
întrebărilor cetățenilor din aceste comune.

întrebările pot fi adresate la numărul de telefon: 
02S4/64S714,

ANUNȚ
Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bîrcea Mare, 

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

(funcționar public cu statut special).

Taxa de participare la concurs este de 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 
șl pe pagina WEB a Administrației Naționale a Penitenciarelor: 
www.anp-just.ro.

(85824)

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

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

35U7-

(83179)

• vând stupi cu albine, comuna Brănișca. Tel. 
| 0727/752575. CT)

Instrumente muzicale (60)
• vând pian cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795.(T)

Altele (61)

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

• vând Ieftin planșetă germană marca Kuhl- 
mann 1000/1500 mm. Tel. 0740/950868. (T) 
•vând mașină de cusut Singer. Tel. 0722/ 
706952. (T)
• vând navete plastic 1/12 cu sticle de 11, pentru 
apă minerală, navete 1/20 și 1/24 cu sticle de 0,5
I euro, preț 3,5 lei naveta Tel. 0745/096675. CT)
• vând vin de coacăze de calitate superioară, 
preț 8 lei/litru. Tel. 0740/213769. (T)

.ir ■ • •:' \f 1

Alege CL pentru anunțul tău

• vând oală inox alimentar 10001 cu agitator și 
pompă inox de evacuare plus presă inox pentru 
filtrarea lichidelor alimentare, preț 1800 euro 
negociabil. Tel. 0745/096675. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Atodiresei loan. Se declară nul. (2/21.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Cănija Petru. Se declară nul. (11/21.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Mustoiu Nicolae. Se declară nul. (8/21.03)

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

Prestări servicii (72)

• abontabâ,tramport zilnic, Ieftin, persoa
ne Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portu
galia, Anglia șl Franța, la destinație, cu 
mașini comode, climatlzate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

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

Oferte locuri de muncă (74)
• Birou de traduceri, angajează secretară cu 
jumătate normă. Detalii la tel. 0254/217920, 
0722/815576. (9/21.03)
• firmă de comunicații, internei, marketing, 
caută 15 operatoare telefon, full time, chiar fără 
experiență; este indispensabilă cunoașterea 
limbii italiene, informații și programări interviu 
la tel. 211266,0723/243663. (8/20.03)
• SC Montai Serv SRL Deva angajează personal 
pentru lucrări necalificate (bărbați); asigurăm 
transport, masă și eventual cazare. Tel. 
0254/212225,0726/100928,0749/060760. .4/14.03)
• societate CotMrdălă ăhgăjeaiă geemgiu și 
montator tăifiplărie pvc; avantaj' permis 
conducere. Tel/fax 0254/233239. (7/20.03)
■ lodetate comerdalâ angajează urgent 
director economic în construcții. CV-urile la CP 
83, OP 1 Deva. (7/19.03)
• soefatate tanco-romănă Freyrom angajează 
șef echipă în construcții, condiții avantajoase; 
cerințe: seriozitate, bun cunoscător al meseriei. 
Tel. 0741/054494. (10/21.03)
• Școala Generală 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 
Generala Tomești, tel. 681889. (85788)
• Inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer minier, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inginer șef construcții, Hunedoara, 1 post, 
data limită 25.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
■ Inginer topogral, Deva, 1 post, data limită 1.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică, Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector protecții muncii Hunedoara, 1 post, 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector protecția muncii, Petrila, 1 post, 
data limită 31.03, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale 
MATEX S.A. DEVA,

în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările șl 
completările ulterioare, convoacă la sediul societății în data de 
25.04.2007, la ora 10.00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 
cu următoarea ordine de zi:

1 .Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru 
anul 2006.

2. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2006.
3. Aprobarea bilanțului șl repartizarea profitului.
4. Aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2007.
5. Aprobarea închirierii de spații.
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2007.
7 .Alegerea Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de 

domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi 
consultată șl completată de aceștia.

8. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de identificare a 
acționarilor în conformitate cu prevederile Legii 297/2004.

9. Diverse.
Sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul 

acționarilor, la data de 19 aprilie 2007.
Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi 

pot fi consultate de către acționari la sediul societății începând cu 
data de 16.04.2007.

în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, a doua convocare va 
fi în data de 26.04.2Q07. în același loc, la aceeași oră.

I 
sra ?

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

S.C. AGROMEC SA Orăștie. Str. Luncii, nr. 6, jud. Hunedoara, 
licitație pentru vânzarea de TRACTOARE U650, U445, PLUGURI, 
CSU, MAȘINĂ PLANTAT Șl RECOLTAT CARTOFI, DISCURI, șl alte 

- Utilaie agricole, ARO, TV, RABĂ BENE DE CEREALE, REMORCI,
STMJITOR, BULDOZER SI501, prețurile și detaliile despre lldtafpe 

-.lltcUetul de sarcini, informații la tel, 0254/24 407. 07MffiM yj

• Instalator apâ, canal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• Initatatorlncălzke centrală șl 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 rațele de distribuție/transport flui
de, Hunedoara, 1 post, data limită 25.03, pe
rioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• încărcător descârcâtor, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• încărcător descârcâtor, Hunedoara, ! post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Îngrijitor clădiri, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tngrVtor 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 clădiri, Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• 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 
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.
• 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, 
orele9 -16.
• lăctator lemn. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -15
• lucrător bucătărie, Petrila, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• 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.
• manlchluriit, 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 măritai, 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.
e 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.
• naMt ta mașini pentru terasamente Hunedoara, 1 
post datalimltălSM. TeL 213244, oreleS-16

Decese(75)

Copiii Sanda și Florin mulțumesc tuturor celor care le-au fost alături în momentele grele pricinuite de trecerea în neființă a scumpei lor mame
GHEBEA FLOAREAdin Deva.

• mașinist pentru utilaje specifice ia extracție. 
Lupeni, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mecanic auto. Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 5 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștie, 1 post, data limită 6.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
e mecanic locomotivă șl automotor, Hunedoara.
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• medic stomatolog, Petrila, 1 post, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16,
• montator accesorii pentru calapoade, Petrila, 9 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• montator perațl 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, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244. orele 9-16.
• montator pereți și 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 subansamble, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montator subansamble, Hunedoara, 57 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, oreie 9 ■ 16.
• montator, raglor, depanator aparataj electric, 
Deva, 4 posturi, data limită 30.03, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalfflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16,
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Petrila, 29 posturi, data limită 31.03, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• oparator calculator electronic și rețele, Hațeg,
1 post, data limită 15.04, cunoștințe PC. Tel. 
213244. orele 9-16.
• opador otofetor electronic și rețele, Hunedoara. 1 
post daalrTVtăSCaTeL 213244, orele9-16
• operator circuite rețea apă Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator corriocțfl industriale îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje. Brad, 15 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244. orele 9-16.
• operator conâecțB industriale îmbrăcăminte- 
țesături, tricotaje, Brad, 29 posturi, data limită 
31.03. TeL 213244, orele 9-16.
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Consultanții noștri 
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Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389
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Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!

• operator confecții Industriale îmbrăcăminte- 
țesâturi, tricotaje, Brad, 5 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator 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 limita 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• oporator mașini de fragmentare, Hunedoara. 2 
posturi, data limită 28.03. Tel. 213244, orele9 ■ 16.
• operator mașini unelte semiautomate și auto
mate, Deva, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Hațeg, I post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• ospătar, 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.
• petlier, Orăștie, 1 post, data limită 7.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paHier, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patiser, Petroșani 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patiser, Vulcan,lpost, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Lupeni, 2 posturi, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Lupeni, 8 posturi, data li mită 31.03. Tel., 
213244, orele 9-16.
• paznic, Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pompier specialist, Deva, 1 post, data limită 
30.03, Tel. 213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 31.03, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• primitor distribuitor materiale și scule, Vulcan, 
1 post, data limită 1.04. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• programator do 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.
• rafarant de pensii, asigurări sociale și 
asistență Petrila, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9 ■ 16.

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
http://www.anp-just.ro
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L-a rebotezat Pax Thien Jolie

•Rolling Stones pe staifion. PnmâriaMunicipiului Bucureșt a fost soiicrtată de organizatorii concenuiu Boing Stones să pună la dtspozițe Stador^ Național „Lia Manoliu" pentru data de 17 iulie, a declarat Virgil Cârstea, directorul 4cr—nrstrației Parcuri, Lacuri și Agrement a municipalității.

Programul praghez părinte-copil (PEKiP) este implementat la un centru din Frankfurt. Axat pe copiii de un an, PEKiP dorește să stimuleze capacitată- țile de mișcare și socializare prin interacțiunea cu părinții. (Foto: epa)
în Playboy USA

București (MF) - Roxana Ungureanu, Miss Playboy România 2006, va apărea in numărul din aprilie al revistei Playboy USA, intr-un pictorial de compoziție care reunește cele mai frumoase opt playmates din edițiile internaționale. Potrivit unui comunicat,

Test ADN
Los Angdes (MF) - 
fiica fostului playmate 
Anna Nicole Smith, 
decedată pe 8 febru
arie în circumstanțe 
misterioase, va fi 
supusă unui test ADN 
pentiu a se stabili 
identitatea tatălui ei. 
Paternitatea copilului 
este disputata de 
partenerul de viață al 
lui Smith, avocatul 
Howard K. Stern, dar 
și de fostul prieten al 
acesteia, fotograful 
Larry Birkhead.

Dispăruți
Muzaffarabad (MF) - 
Trei imobile au fost 
distruse în nordul 
Pakistanului iar 27 de 
persoane au fost 
date dispărute după 
o alunecare de teren 
generată de ploile 
abundente din ultima 
vreme, a anunțat 
ieri, poliția pa
kistaneză. Alunecarea 
de teren s-a produs 
marți seară, în zona 
montană afectată de 
un seism puternic în 
urmă cu 18 luni.

■ Angelina Jolie a pără
sit orașul Hanoi împre
ună cu băiețelul pe care 
l-a adoptat din Vietnam.

Hanoi (MF) - Actrița americană Angelina Jolie a părăsit orașul Hanoi, ieri, împreună cu băiețelul pe care l-a înfiat dintr-un orfelinat vietnamez, la o zi după finalizarea procesului de adopție. Actrița a părăsit aeroportul Noi Bai din Hanoi, la bordul unui avion privat.Jolie a stat departe de ochii publicului de la sosirea sa în orașul Ho Chi Minh, în urmă cu o săptămână, pentru preluarea băiețelului în vârstă de 3 ani și jumătate de la orfelinat. Starul a sosit la Hanoi, luni, pentru a finaliza procedura de adopție. Numele copilului a fost Pham Quang Sang, dar Jolie l-a rebotezat Pax Thien Jolie, o combinație între cuvântul latin pentru „pace” și cuvântul vietnamez pentru „cer/ rai”.„Autoritățile vietnameze au finalizat deja procedurile de adopție iar ambasada Statelor
Tipărită pe hârtie recidabilă

pictorialul din ediția americană a celebrei publicații. intitulat The Wild World of Playboy,este a doua apariție internațională a Roxanei Ungureanu, din 2006 încoace, în luna feb-

Washington (MF) - Ediția americană a celui de al șaptelea și ultim volum al seriei aventurilor celebrului vrăjitor Harry Potter, scrise de autoarea britanică J. K. Row- ling, va fi tipărită pe hârtie recidabilă, a anunțat editura Scholastic. Cele 12 milioane de exemplare ale ultimului volum din seria „Harry Potter”, care va fi lansat la nivel mondial pe 21 iulie, „vor fi tipărite pe hârtie ce conține
ruarie, vedeta a fost selectată de Playboy Serbia pentru a apărea într-un pictorial cu cele mai frumoase 12 playmates din edițiile internaționale din anul 2006.

Puiul de vidră își ia micul dejun la grădina zoologică din Zurich, Elveția.
(Foto: EPA)

Bilete, de la 280 la 90 de lei
■ Fanii lui George Mi- 
chael pot rezerva bilete 
pentru concertul din 31 
mai de la București.

București (MF) - Fanii lui Geoge Michael pot rezerva bilete pentru concertul pe care artistul îl va susține în România, pe 31 mai, începând de ieri, în cadrul unor pre-vân- zări speciale pentru membrii fan-cluburilor cântărețului, au anunțat organizatorii evenimentului, într-o conferință.Restul publicului va avea acces la bilete începând cu 30 martie, atunci când acestea vor fi puse oficial în vânzare. Biletele vor putea fi cumpărate exclusiv din rețeaua magazinelor Diverta și online, de pe
Va juca într-un film despre Hitler

Pianul lui Chopin
Londra (MF) - Pianul la care a cântat Frédéric Chopin în turneul său de adio în Regatul Unit a fost descoperit într-o casă rurală din Marea Britanie, de către un profesor elvețian. Pianul, marca Pleyel, se afla în posesia unui colecționar britanic de instrumente muzicale, Alee Cobbe, care l-a cumpărat în urmă cu 20 de ani pentru suma de 2.000 de lire sterline, fără să știe cui i-a aparținut. Instrumentul muzical a fost dat dispărut vreme de 150 de ani, după moartea marelui compozitor, până când profesorul Jean-Jacques Eigeldinger a început să studieze registrul de vânzări al producătorului francez de piane Camille Pleyel. Profesorul s-a întâlnit cu Cobbe la o conferință despre Chopin și au discutat despre pianele vândute de Pleyel. Eigeldinger a reușit să identifice pianul după numărul de serie.

■ Actorul Tom Cruise a 
semnat un contract pen
tru a juca într-un thriller 
despre Adolf Hitler.Los Angeles (MF) - Filmul, care deocamdată nu a primit un titlu, va fi regizat de Bryan Singer și produs de compania United Artists (UA). Tom Cruise și partenera de afaceri a acestuia, Paula Wagner, au

Angelina a luat copilul (Foto fan)Unite a aprobat, marți, înfierea”, a indicat purtătorul de cuvânt Laura Feragen în numele agenției care s-a ocupat de formalități.Pax Thien va putea să se alăture celorlalți trei copii ai cuplului format de Angelina Jolie și Brad Pitt. Jolie și Pitt au împreună un copil biologic, Shiloh Nouvel, care s-a născut în mai 2006, și doi copii adoptați, Maddox (5 ani), originar din Cambodgia, și Zahara (2 ani), originară din Etiopia.
30% fibre reciclabile”, a indicat Scholastic într-un comunicat.Editura a subliniat că „decizia de a investi în hârtie ecologică” pentru tipărirea volumului de 784 de pagini marchează „o etapă semnificativă în cadrul luptei pentru protecția mediului”. „Harry Potter and the Deathly Hallows” va pune capăt unei serii pe care Rowlitig a început să o scrie în 1997.

Geoge Michaël va cânta fliturile sale cele mai cunoscute (Foto: epa)site-ul www.bileteonline.ro. Biletele vor avea următoarele prețuri: 280 lei - categoria VIP, 180 lei - tribuna a Il-a, 150 Iei 
preluat în noiembrie 2006 filiala UA a studiourilor Metro Goldwyn Mayer. Potrivit unui acord cu studiourile MGM, Cruise va trebui să producă anual șase filme, iar acesta a jucat deja rolul principal în primul lungmetraj, „Lions for Lambs”, regizat de Robert Red- ford. Noul thriller este inspirat dintr-o întâmplare adevărată petrecută în timpul celui de-al doilea război mon

Ioana este născută în zodia Rac, îi plac muzica, dansul și sportul.

- pe teren, în fața scenei, 130 lei - tribuna I, 120 lei - peluză, 90 lei - pe teren, în spate. Potrivit organizatorului, 
dial, când mai mulți generali germani au făcut un plan pentru a-1 asasina pe Adolf Hitler.Cruise nu a intenționat să joace în acest film ale cărui drepturi au fost achiziționate săptămâna trecută de UA. Regizorul filmului, Singer, s-a gândit însă la Cruise ca figură centrală a producției și i-a făcut o ofertă. Filmările vor începe în această vară, iar filmul va fi distribuit de MGM. 

biletele pentru concertul din România simt mult mai ieftine ‘ decât cele pentru concertele artistului din restul Europei, în Europa, pachetele VIP pen- ■ tru concertele George Michael au prețul de 285 de euro.Concertul face parte din turneul „25 Live Stadium”, care marchează 25 de ani de carieră muzicală a lui Geoge Michael. Echipa de producție a artistului va veni la București cu 42 de tiruri de echipament. Accesul spectatorilor pe stadion va începe la ora 13.00, artistul urmând să intre pe scenă după Tm recital de 30-40 de minute susținut de Loredana. Concertul lui George Michael nu va începe însă înainte de lăsarea întunericului - adică în jur de ora 21.00.

Fiți vegetarieni!Activista PET A demon-strează, intr-un centru comercial din Bangtnfc că diagrama măcpianijr este la fel pentru oameni ca și pentru animale. Frt- e?a

http://www.bileteonline.ro

