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Trecem la ora de vară
Deva (V.N.) - în noaptea de sâmbătă spre duminică, România trece la ora oficială de vară, ora 3,00 urmând să devină ora 4,00.

Azi, Jurnal TV, color, '*^'1 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
Va ploua multDeva (C.P.) - Meteorologii au avertizat că azi, în judef, vor cădea ploi însemnate cantitativ. Județul Hunedoara a primit avertizare cu cod galben. în zonele acoperite de codul galben ar urma să cadă până la 50 de litri de precipitații pe metru pătrat.

Mitrea, 
la DNABucurești (MF) - Miron Mitrea a fost pus sub urmărire penală de către DNA pentru abuz în serviciu contra intereselor statului în dosarul privind terenurile Aviației Utilitare. Mitrea este unul din liderii politici proveniți din mișcările sindicale, poziția de președinte executiv al CN5LR - Frăția favorizându-i obținerea unui mandat de deputat. Cariera sa politică a fost solid consolidată într-un timp relativ scurt. A existat chiar posibilitatea de a accede la funcția de președinte al partidului.

Insulina, la toate farmaciile
Hunedoara (I.J.) - Antidiabeticele orale seeliberează deja de la 1 octombrie 2006 îninsulina să poată fi achiziționată în aceleași condiții. “Este mult mai ușor pentru bolnav, el nu mai este nevoit să facă zeci dekilometri pentru un medicament”, susține Adina Muzsi, farmacist specialist șef, Hunedoara. /p.5

toate farmaciile. Urmează ca și
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10% din profitul Renault
Vânzări'e Automobile Dacia au urcat anul trecut cu 30%, 
până ia 1,55 miliarde de euro, însumând zece procente 
din profitul Renault.
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în război cu Prefectura
■ Primarul Devei a 
depus o plângere penală 
împotriva echipei de 
control a Prefecturii

Deva (M.S.) - Primarul Mir- cia Muntean, a anunțat ieri că a depus o plângere penală, la Parchetul de pe lângă Judecă

toria Deva, împotriva unei echipe de control a Prefecturii Hunedoara, acuzându-i pe cei patru membri ai acesteia de abuz în serviciu contra intereselor publice și fals intelectual. în cererea adresată Parchetului, primarul solicită tragerea la răspundere penală și a altor persoane din cadrul

Instituției Prefectului, edilul șef al municipiului Deva apreciind că printre acestea ar trebui să se numere și prefectul Cristian Vladu. „Am depus o plângere penală împotriva prefectului de Hunedoara și a angajaților Prefecturii care au motivat că în perioada 26-29 octombrie 2006. ar fi desfășu

rat un control în Primărie și s-au sesizat în legătură cu o presupusă ilegalitate. în perioada respectivă nu a fost nici o echipă de control de la Prefectură în Primărie. Ca urmare, falsul în declarații m-a obligat să fac această plângere penală”, a afirmat Mircia Muntean. /p3

Cele mai bune gimnaste la categoriile III și IV, de Ia Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, și-au demonstrat ieri nivelul de pregătire în vederea participării la Campionatele Naționale, p/7 (Foto: cdK Naționale, p/7 (Fot

Dispută pentru „mătușa Tamara"
■ Un teren extravilan - 
motiv de acuze ale pri
marului PNL contra 
viceprimarului PD

Deva (M.S.) - Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean (PNL), îl acuză pe viceprimarul loan Inișconi (PD) că ar fi săvârșit „un abuz în familie” în cazul unui teren cu care a fost împroprietărită o rudă de a sa, fapt negat de acesta din urmă și de prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu. Primarul Muntean afirmă că este vorba de un caz gen „mătușa Tamara” și că îm

proprietărirea ar bloca o investiție ce ar urma să fie realizată pe un teren vecin, în suprafață de 160.000 metri pătrați. „O mătușă a viceprimarului Inișconi s-a împroprietărit cu un teren (...) pentru a șantaja o investiție pe 160.000 de metri pătrați, care va fi finalizată până în decembrie 2007. Nu vreau să opresc această investiție”, a declarat joi primarul devean, Mircia Muntean. Pe de altă parte, viceprimarul loan Inișconi afirmă că recunoașterea dreptului de proprietate pentru teren a fost făcută în anul 1991 și a prezentat acte în acest sens. „La nivelul comi

siei de fond funciar a municipiului Deva au existat probleme legate de punerea în posesie a terenurilor. Este vorba de 14 ani de întârziere. Problemele au fost generate de inexistența cadastrului municipiului Deva. în această situație sunt mai mulți proprietari”, a declarat viceprimarul Inișconi. El a precizat că nu făcea parte din comisia de fond funciar atunci când ruda sa a fost împroprietărită și că procesul verbal de punere în posesie a fost semnat, în martie 2005, de către celălalt viceprimar al municipiului Deva, FJorin Oancea.

Card european
Deva (C.P.) - Un număr de 1656 de hunedoreni au solicitat de la începutul anului eliberarea unui card european de sănătate, a declarat Ovidiu Bîndea, purtătorul de cuvânt al CJAS Hunedoara. Cârdurile pot fi utilizate în țările UE. Ele permit asiguratului român să beneficieze de servicii medicale de urgență gratuite. Pentru a intra în posesia unui astfel de card trebuie depus la CJAS Hunedoara un set de documente, /p.3

Cartea bate TV-ul în județ
Hunedoara (C.B.) - Conform unui studiu, timpul alocat de tineri lecturii este mult mai redus decât cel petrecut cu prietenii sau în fața televizorului. Tinerii hunedoreni dau peste cap studiile de la nivel național care compară preferințele elevilor în mate

rie de literatură si televizor

Pofta pentru carte nu a dispărut la Hunedoara deși mania televizorului s-a extins în toată țara. Tinerii din Hunedoara găsesc argumente pro și contra mijloacelor de relaxare. Ei afirmă că plăcerea cititului unei cărți nu se poate compara cu diver- ti cm pm ful TV /n c
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• Amenințare sporită. Autoritățile spa
niole au avertizat asupra riscului comiterii 
unor atentate împotriva trupelor spaniole 
din Afganistan și Liban, relatează postul 
de radio Cadena SER. Potrivit unui raport 

i ai forțelor spaniole de securitate obținut 
| de Cadena SER, trupele ONU au devenit

o țintă principală a Jihadului internațional. 
Astfel, a fost emisă o alertă pentru trupe
le și interesele spaniole din opt state.
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Acord UE - SUA
Bruxelles (MF) - Miniștrii europeni ai Transporturilor au aprobat, ieri, în unanimitate, un acord cu SUA care prevede liberalizarea pieței curselor aeriene transatlantice și reducerea prețurilor la deplasările aeriene. Acordul, adoptat după patru ani de negocieri, va permite oricărei companii aeriene europene să efectueze curse din spațiul UE spre orice destinație din SUA.

Vizita cu
surprize

Bagdad (MF) - Secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a sosit într-o vizită neanunțată în Irak, a anunțat, ieri, postul național irakian de televiziune. Oexplozie puternică s-a produs ieri după-amia- ză, în Zona Verde din Bagdad, întrerupând pentru scurt timp conferința, de presă comună, j, a secretarului generat al -ji ONU, Ban Ki-mQon, ș£a. -fpremierului irakian Nuri al-Maliki. Ban a tresărit când a auzit zgo-

Olli Rehn (Foto: EPA)

„Un com
promis 
realist"Bruxelles (MF) - Comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, a apreciat că propunerea finală al mediatorului ONU Martti Ahtisaari privind viitorul statut al provinciei Kosovo este un „compromis realist", fără a preciza conținutul acesteia. „Propunerea sa este un compromis realist care creează un cadru pentru Viitorul unei provincii Kosovo stabile, democratice

Ahtisaari și propunerea sa în mod hotărât în Consiliul de Securitate al ONU", a declarat Rehn. Potrivit mai multor fragmente extrase din acest raport, Ahtisaari apreciază că „independența sub supraveghere internațională este singura opțiune viabilă" pentru Kosovo, provincie sârbă majoritar albaneză.
Voiculescu va proba acuzele 
aduse președintelui Băsescu

București (MF) - Președintele PC Dan Voiculescu vâ prezenta, în „perioada imediat următoare”, probe potrivit cărora președintele Traian Băsescu a făcut poliție politică, a declarat, ieri, purtătorul de cuvânt al par
tidului Bogdan Ciucă.Ciucă a arătat că PC a „simțit nevoia” să facă această precizare pentru că partidul cunoaște aceste dovezi și că Dan Voiculescu le va face publice.El a mai spus că nu poate da cu precizie o dată și o oră când vor avea loc aceste dezvăluiri.Președintele Traian Băsescu și liderul PC Dan Voiculescu au discutat în permanență în contradictoriu, la întâlnirea de 15 minute, de marți, de la Cotroceni, ironizându-se, referindu-se fiecare la trecutul securist al celuilalt sau la „soluția imorală” care a adus PC la guvernare.Potrivit stenogramei întâlnirii lui Băsescu cu delegația PC, difuzată de ziarul „Gândul” in ediția de ieri, discuțiile au avut loc numai între Băsescu și Voiculescu, doar la final.Șeful statului a declarat că se poate spune că ..securistul Voiculescu a reușit să-l convingă pe Traian Băsescu să demisioneze din funcția de președinte„Nu. da știu că aveți un dosar”, a spus Băsescu.
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Cuvântul liber 
este aud‘ta t de 
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întâmpinați 
cu flori
Sute de studenți 
au demonstrat 
ieri la Atena îm? a 
potriva planului 0 
guvernamental 
de âmendare a 
unui articol din 
Constituție, prin 
care se oferă po
sibilitatea înfiin
țării învățămân
tului universitar 
privat in Grecia. 
Studenții au de
monstrat în re
petate rânduri 
în acest scop, în
cepând din pri
măvara anului 
trecut. (Foto: epa)
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Procesul lui Năstase, suspendat
■ Procesul s-a suspen
dat iar CC va trebui să 
decidă asupra constitu
ționalității unor legi.

București (MF) - Procesul de corupție în care este inculpat fostul premier Adrian Năstase s-a suspendat, ca urmare a unor excepții de ne- constituționalitatea ale unor texte de lege, invocate de avo- câți în fața înaltei Curți de Casație, care a decis trimiterea dosarului la Curtea Constituțională.AstfeLȚCurtea Constituțională va examina excepțiile de neconstituționalitate ale unor texte din legea privind responsabilitatea ministerială, care a fost modificată în 2005, iar prevederile nu ar fi corelate cu articolele din Constituție.Avocații demnitarului au a- rătat judecătorilor instanței supreme că nu a existat un

aviz special pentru cercetarea fostului premier Adrian Năstase, aviz care este prevăzut de Legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială (modificată prin Legea 90/ 2005 - n.r).Potrivit avocaților, rezoluția prin care s-a dispus începerea urmăririi penale și ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale, semnate de către procurorii anticorupție - care l-au trimis în judecată pe fostul premeir Adrian Năstase -, nu se puteau face decât cu acordul Camerei. Deputați- lor.
ExcepțiiCodul de procedură penală stipulează că este dispusă începerea urmăririi penale când din cuprinsul actului de sesizare nu există vreun caz de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale.Concret, lipsa sesizării speciale reprezintă o cauză de

Adrian Năstase a scăpat de pro
ces, deocamdată (Foto: epa)împiedicare a începerii urmăririi penale, precum și a punerii în mișcare a acțiunii penale, fapt ce atrage implicit nulitatea absolută a rechizitoriului, a explicat, în fața judecătorilor înaltei Curți de Ca-

Mircea Geoană amenință 
cu moțiunea de cenzură

București (MF) - Președintele PSD Mircea Geoană a declarat, ieri, că premierul Călin Popescu Tăriceanu trebuie să se prezinte în fața Parlamentului, săptămâna viitoare, cu un Cabinet restructurat, în caz 
H............... .............. . .........

Nu poate veni Paștde fără să 
avem un Guvern pe care să 

putem să contăm.

Mircea Geoană 
....................................... M contrar opoziția urmând să depună o moțiune de cenzură pentru a clarifica situația actualei guvernări.Geoană a precizat că premierul Călin Popescu Tăriceanu are un orizont de timp util numai până săptămâna viitoare pentru a se prezenta în fața Parlamentului cu o propunere de guvern restructurat, după această perioadă urmând să vină sărbătorile de Paște, în care va exista mai puțin interes pentru această problemă.

Totodată, Mircea Geoană a arătat că dacă premierul nu-și va respecta obligația de a se prezenta în fața Parlamentului cu un Guvern restructurat se va recurge și la explorarea altor variante de soluționare a actualei crize.Liderul social-democrat a mai arătat că PSD se pregătește de guvernare, formațiunea sa având în lucru pregătirea unei alternative la actualele politici economice și publice ale guvernării de dreapta.Geoană a mai arătat că este inacceptabil ca România să aibă în acest moment o rată de absorbție a fondurilor europene de 4,4% și a criticat faptul că Guvernul nu are o politică energetică și o politică pentru agricultură coerente.Potrivit liderului socialdemocrat, problema taxei de înmatriculare reprezintă o altă situație penibilă care denotă lipsă de coerență din partea Guvernului.
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sație și Justiție, avocatul Gheorghe Diaconescu.Avocatul a invocat excepția de neconstituționalitate a articolului 24, alineatele 2 și 3 ale Legii 90/2005, care ar contraveni Constituției. Articolul în speță arată că urmărirea p^h nală și judecarea foștilom membri ai Guvernului, pentru infracțiunilor comise în timpul exercitării funcției se efectuează potrivit dreptului comun.Totodată, în articolul 24 se; arată că prevederile de ordin: procedural nu se a] tlfdr membri pi Gu „în nicio situație”.Potrivit rechizitoriului DP recției Naționale Anticorupție; (DNA), în perioada 2001-20Q&; folosind autoritatea și influent ța rezultate din funcțiile poît' tice și administrative ocupat^ în stat, Adrian Năstase ar tf comis mai multe infracțiuni; de corupție, antrenând și alte persoane.
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Premierul Tăriceanu, 
suspectat de democrați
■ Radu Berceanu: Pre
mierul se gândește la 
restructurarea Guvernului, 
împreună cu PSD și PC.

București (MF) ■ Ministrul democrat Radu Berceanu a declarat, ieri, că democrații au constatat că premierul se gândește să facă o restructurare de guvern, împreună cu PSD și PC, fără a consulta PD și UDMR, actuali parteneri ai PNL.„Până mai de curând, conflictul politic, situația politică tensionată oarecum ocolea activitatea Guvernului, în Guvern lucrurile funcționau, după părerea noastră, destul de bine, dar iată că în utima perioadă criza este introdusă și în Guvern”, a susținut Radu Berceanu.Ministrul democrat a precizat că tensiunile din guvern se referă la apariția unor „probleme” ale miniștrilor Vasile Blaga și Monica Maco- vei, urmând să fie descoperite astfel de „probleme” în cazul tuturor miniștrilor PD.Reprezentantul PD a cerut premierului să-și asume a-

ceastă situație și să anunțe că vrea să restructureze Guver-: nul fără a se consulta cu par-, tenerii din PD și UDMR, ci doar cu cei din PSD, PC sau- PRM.Berceanu a avertizat, însă, că această viitoare posibilă guvernare își dezvăluie de pe acum modalitățile de funcționare.
Am constatat din 
declarațiile din ulti
mele zile că premie
rul se gândește la 
restructurarea Gu
vernului împreună 
cu PSD și cu PC.

Radu Berceanu
.................................•... -„Deja Mircea Geoană îi dă (premierului - n.r.) sarcini și indicații pe cine să pună and basador, cine sunt buni și cp ne sunt răi, când trebuie să vină cu restructurarea, îi dă termene și limite de mandat, așa că ne putem imagina cu ușurință cum va fi această guvernare după ce această idilă înfiripată se va schimba într-o relație asumată”, a declarat Radu Berceanu.

Redactor șef Adrian Sălâgean
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• Eveniment european. Astăzi, 
începând cu ora 12.00, vor avea loc 
manifestări dedicate împlinirii a 50 de ani 
de la semnarea Tratatului de la Roma.

! Vor fi plantați copaci în spații publice și
; montate plăcuțe aniversare, cu numele 
^fondatorilor UE, în școli. (S.B.) 

j • Prezentare. Membrii CARP Orăștie au 
'■ participat ieri la o prezentare a descope

ririlor arheologice din zonă, realizată de
: către reprezentanții Muzeului Civilizației 

din localitate. Au fost inițiate discuții și a 
urmat o vizită a muzeului. Acțiunea vine 
în întâmpinarea dorințelor pensionarilor 
de a se informa și a se instrui. (I.J.)

Duel Prefectură - Primărie
■ Primarul Devei a de
pus o plângere penală 
împotriva echipei de 
control a Prefecturii.

Alarmă cu bombă la o școalăHunedoara (T.S.) - Un apel primit, astăzi, la Serviciul 112, prin care se anunța amplasarea unei bombe în incinta Școlii Generale Nr. 10 din Hunedoara „a pus pe jar” echipa de pirotehniști și forțele din cadrul Serviciului DIICOT Hunedoara. „Apelul a fost primit în jurul orei 9:30 și imediat s-au luat măsurile necesare. Practic, școala a fost evacuată, iar echipa de pirotehniști, ajutată de un câine special antrenat, a „răscolit” prin toată clădirea timp de mai bine de o oră. Pentru că alarma s-a dovedit a fi falsă, în jurul ori 11:00, elevii s-au întors la cursuri. Din primele cercetări, se pare că autorul farsei a fost un elev” declară Bogdan Nițu, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Hunedoara. Alarma de la Școala Generală Nr. 10 din Hunedoara vine la mai puțin de o lună după ce un alt fcael telefonic anunța că la Colegiul National "Traian” din Deva au fost amplasate șase bombe. în acest caz, polițiștii au reușit să-l identifice pe „terorist” care s-a dovedit a fi un elev din cadrul aceleiași școli.

Deva (M.S.) - Primarul municipiului Deva, Mircia Muntean, susține că Prefectura nu a trimis nicio echipă de control la Primărie pentru a verifica o hotărâre a Consiliului Local referitoare la oportunitatea vânzării unui teren de 12,2 hectare ce fusese destinat inițial pentru construcția de locuințe pentru tineri. Primarul consideră că raportul echipei de control stă
W............
Raportul echipei 
de control stă la 
baza unei plân
geri făcută de 
prefectul Vladu 
la DNA.

Mircia Muntean

la baza unei plângeri ce ar fi fost făcută de prefect la Direcția Națională Antico- rupție (DNA) Alba, motiv pentru care el și viceprimarul Florin Oancea au fost chemați la audieri la începutul acestei
Card european luat "să fie"

s-au folosit câini special dresați

Elevii încep școala pe 
17 septembrieDeva (C.B.) - Potrivit Ordinului ministrului Educației, semestrul I al anului școlar 2007-2008 va începe în 17 septembrie 2007 și se va încheia pe 1 februarie 2008, iar semestrul al Il-lea va dura între 11 februarie și 13 iunie 2008. Vacanța de iarnă se va desfășura între 22 decembrie 2007 si 6 ianuarie 2008. în primul semestru, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor avea vacanță în perioada 29 octombrie - 4 noiembrie, în timp ce vacanța intersemestrială este programată în intervalul 2-10 februarie 2008. în cursul semestrului al Il-lea, elevii vor avea vacanța de primăvară în intervalul 26 aprilie - 4 mai. Vacanța de vară va începe pe 14 iunie și se vă încheia pe 14 septembrie.

■ Pensionarii sunt cei 
mai numeroși solici
tarăți de cârduri 
europene de sănătate.

Clara Păs
clara.informmedia.ro

Deva - O statistică întocmită de CJAS Hunedoara arată că circa 50% din cei 1656 de hunedoreni care au solicitat până acum cârduri europene de sănătate, sunt pensionarii. Aceștia au motivat nevoia de cârduri în perspectiva vizitelor pe care le vor face la copiii sau rudele stabilite în străinătate. Populația activă, adică salariații și alte persoane inițial neasigurate, reprezintă circa 40% din
Cursuri pentru manageri

LOCAȚII UNDE PUTEȚI CfTI CL

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

■ Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

l Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

0 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, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;

Lor&San Dent, doctor Râjniță, din Hunedoara, 

str Mihai Viteazul, nr 23, bloc D1, și cabinetul 10 

am Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24,

C M Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

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

■ Un număr de 60 ma
nageri din Regiunea 
Vest pot urma cursuri 
gratuite de specializare.Deva (C.P.) - Instruirea vizează pregătirea în domeniul managementului general, în cadrul proiectului „Competitivitate și Excelență în Afaceri în Regiunea Vest”, „în județul Hunedoara, dorim să pregătim minimum 20 de manageri. Cursurile, cu o durată de o 100 de ore, vor începe în luna aprilie și se vor desfășura în zilele de vineri și sâmbătă. Va exista un suport de curs, dar cel
„Răspunde ca... primarul"Deva (H.A.) - Horațiu Mi- haiu, cel care a pierdut concursul de director la Teatru, a primit răspunsul primarului la contestația depusă. Contestația se respinge. Răspunsul este datat însă... 15 iulie 2007. Horațiu Mihaiu spune că va depune o nouă contestație, la Prefectură. Prefectul atacă și el, din nou, legalitatea concursului. „Acum, adică în 20 martie, ne am făcut datoria după lege și le-am făcut încă o „prealabilă”. Am zis: Fra

Primăria Deva (Foto: cl)săptămâni. în replică, prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, a declarat că nu a depus nici o plângere penală la DNA Alba. El a menționat, însă, că a depus o sesizare, fără caracter penal, la DNA, Poliție și Parchet, referitoare la tranzacționarea terenului și că aceasta a fost înaintată instituțiilor menționate în luna iulie 2006.
Cred că încurc pe cinevaDe asemenea, Prefectura Hunedoara a atacat, în contencios administrativ, la Tri

Doar 40% dintre posesorii de card hunedoreni sunt activinumărul total al solicitanților. Aceste persoane folosesc cârdul pe durata vacanțelor sau a perioadelor de timp în care lucrează în străinătate. Aproximativ 165 de copii sub 18 ani și studenți au primit și ei cârduri europene de sănătate. „Până acum niciunul dintre 
mai important aspect este acela că managerii vor trebui să elaboreze un plan de afaceri pe care îl vor implementa ulterior în cadrul firmei pe care o conduc. Cursurile se vor derula la Deva sub coordonarea Centrului de Afaceri Master”, a declarat Cătălin Bălășescu, director Expert Consulting Timișoara. Proiectul beneficiază de finanțare Phare și are o valoare totală de 62500 de euro. Participarea la curs va pernițe pe lângă dobândirea de ' cunoștințe manageriale și un schimb de experiență între membrii grupului și chiar parteneriate de afaceri.
ților, nu e bună nici asta! Reveniți-vă și faceți o comisie după lege”, declară prefectul. Vladu spune că va ataca hotărârea CL în contencios administrativ, dacă primăria nu va reveni asupra hotărârii. 

Horațiu Mihaiu

bunalul Hunedoara, hotărârea Consiliului Local Deva referitoare la propunerea de vânzare a terenului.„Acuzele primarului Mircia Muntean sunt nefondate și nelegale. Din păcate, sunt și jigniri. Eu sunt deschis dialogului, dar până la limita legii. Cred că încurc pe cineva în județul acesta. E clar că dacă nu-i lași pe unii să-și facă anumite jocuri sau îi încurci, atunci fac tot posibilul să ieși din schemă, să ieși din joc. Este anormal ceea ce se întâmplă în condițiile în care nu 

posesorii unui astfel de card nu a apelat la serviciile medicale din străinătate, lucru îmbucurător pentru noi, pentru că e un semnal că hune- dorenii plecați peste graniță nu au avut probleme de sănătate”, a adăgat Ovidiu Bindea. 
Iepurașul desenează!

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și a serbării Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație 
proprie). Desenele pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 5 aprilie 2007, ora 

12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 29 martie - 5 
aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui talon apărut în 
perioada respectivă în Cuvântul Liber.
Premierea va avea loc în 6 aprilie,^ premiile constând în CADOURI SPECI
FICE SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE. în 7 aprilie, Cuvântul Liber vă oglindește 

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

RFGULAMENT Desenele și fotografiile câștigătorilor vor fi incluse ată’ 
cât și pe portal. Informații suplimentare fa tel 0254/ 21 1 275 nț 882-

numai cu mine au fost probleme, dar nereguli de genul acesta sunt de zece ani”, a spus prefectul Vladu.
Răfuieli în justițiePrefectul a adăugat că solicită dovezi primarului pentru acuzele care i-au fost aduse, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla în cinci zile, îl va da în judecată. în ceea ce privește
W
Acuzele primaru
lui Mircia
Muntean sunt 
nefondate și nele
gale. Din păcate, 
sunt și jigniri.

Cristian Vladu

plângerea penală depusă de primarul Mircia Muntean împotriva corpului de control a Prefecturii Hunedoara, prefectul a menționat că justiția este în drept să verifice adevărul celor menționate în sesizare.în cazul în care acestea nu vor fi dovedite, prefectul a spus că Ie va recomanda membrilor echipei de control să-l dea în judecată pe primar pentru denunț calomnios.
Școală de șah

Deva (S.B.) - Mâine, la Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva, sub înalta competență a maestrului internațional Iuliu Hegheiduș; va avea loe o selecție, prin derularea | unui test, pentru alcătuirea unei viitoare „școli de șah”. La selecție pot participa elevi din clasele I - IV, în special, și din clasele I - VII, în general. Sunt așteptați, cu deosebit interes, copii din mediul rural. Viitorii cur- sanți vor avea următorul orar: în fiecare sâmbătă de la ora 12.00 la ora 14.00, la Colegiul național Sportiv „Cetate” Deva.

clara.informmedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


mimi )ivmen. 23 martie 2007
Sua Mondială a Meteorologiei__________________
1749 - S-a născut matematicianul și astronomul 
francez Pierre Simon Laplace.______________________________

1813 - S-a născut poetul Cezar 

Boliac.______________________________ ____
1839 - Prima utilizare cunoscută 

a expresiei americane „OK" (oii 

korrect) în cotidianul „Boston 

Morning Post"._______________________

1842 - A murit scriitorul francez
Henri Beyle, cunoscut sub pseudonimul Stendhal 

(„Roșu și negru", „Mănăstirea din Parma") (n. 1783). 

1881 - S-a născut scriitorul Roger Martin du Gard, 

laureat al Premiului Nobel pentru romanul „Les 

Thibault".______________________________________________________
1898 - A fost adoptată „Legea Spiru Haret", care 

reglementa învățământul secundar și cel superior. 

1910 - S-a născut regizorul japonez Akiro Kurosawa 

(foto) („Rashomon", „Cei șapte samurai") (m. 1998). 

1914 - S-a născut muzicologul și compozitorul 

George Sbârcea.

1EMEA
2°minim 7°maxim

Averse de ploaie. Maxima va fi de 7°C, iar minima de 2°C.
Prognoza pentru două zileSâmbătă. Ploaie slabă. Maxima va fi de 7°C, iar minima de 0°C.Duminică. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 9°C. Minima va fi de 0°C.
Calendar Creștin-Ortodox____________________
Cuv.Mc.Nicon și cei 199 de ucenici.

Calendar Romano-Catolic__________
Ss. Turibiu de Mongrovejo, ep.; Pelagia,

Calendar Greco-Catolic____________
S. Nicon, ep. m.și învățăceii săi.

imnoBiBi apă, gaz, curent

Energie electrică_____________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 

între orele:

8.00-15.00 în Bratea și Hărțăgani;

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

Vulcan, Str. Pinului; Lupeni, Str. Castanilor, bl. 16, 

bl. 18; Uricani, zona Firizoni, Valea de Brazi.

Gaz, ’* * • *

Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 

Deva, între orele:

9.00 - 15.00 M. Sadoveanu, P. Ispirescu, Flamingo, 

Zăvoi și în satul Archia.

Apă_____________________ _________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

_________________________________________________________________________ [

Drob de post
Ingrediente: 4 cepe mari, 1 kg de vinete, 5 linguri 

griș, 100 g cașcaval de post, 2-3 roșii, 3 legături 
pătrunjel, 100 ml ulei de măsline, sare și piper. 
Mod de preparare: Se curăță -n'de, se tăie în 

cubulețe și se opăresc în apă are, C apa tocată 

se călește în ulei de măsline î; până d vine 

aurie. Peste vinetele opărite ș: u de pă se pre

sară grișul, se amestecă totul apa. prăjită, se 

adaugă pătrunjelul, roșiile trx > .. mărunt. ■ .ire, 

piper. Se lasă la cuptor 30 d

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integrantei din numărul precedent: C - N - TIC - NATURA - OS - SELECT - 
M - ATLAS - USA - Rl - TANAR - TANC - VA’- A - VARZA - FL - VE - AA - PAD - 

TĂINUIT - AER - ANCIE - P - DC - SASE - ACEEA - RIAL - NU - PI - DRAC

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber 

vrea să continui să-l demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție ;l trlmlte-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie. 

fN 20 APRILIE, CUVÂNTUL LIBER
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!î Nume...........................................................qLi Prenume................................................ X| Adresa..................................................... jI ...............................Tel................................. ji Localitatea............................................ j| Sunteți abonat la Cuvântul liber? |DA □ NU □
■ WWiMB EEEL3 î

Regulament;
la acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, Int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
HCu: David James 

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

8:55 Armonii In natură 
(doc., ep. 30, Italia, 
2004)

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:15 Surprize, surprize...

Anul 9... (r)
12:50 Studio fotbal. Antre

namentul echipei 
naționale de fotbal. 
Transmisiune directă 

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul 

României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Studio fotbal.
Transmisiune directă

20:50 Stele de... 5 stele.
Transmisiune directă

21:50 Spirala (ep. 2, dramă, 

g Franța, 2005). Cu: Gre
gory Fitoussi, Caroline 
Proust Philippe Duc- 
los. R.: Alexandra 
Clert Guy-Patrick Sain- 
derichin

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Miezul nopții în 
grădina binelui și

' ■' răului (dramă, SUA, 

1997). Cu: John 
Cusack, Kevin Spacey, 
Jude Law, Alison East
wood. R.: Clint East
wood

2:00 Mai mult decât bizar 
B(ep. 11, doc. SUA, 

1997)
2:50 Jurnalul TVR (r) Sport 

fVlCtEO
355 Stele de... 5 stele (r) 
450 Interes general (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Doi bărbați și 
Bljumătate (s, r) 

10:45 Familia Bundy (s, r) 
11:15 Walker, polițist texan 

B(s, r)
12:15 Emmerdale - Afaceri 

Eide familie (s, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:30 La Bloc (r) 
14:15 Crimele din Mldsomen 

n Conspirația (crimă, 
Marea Britanie, 1997). 
Cu: John Nettles, 
Daniel Casey, Jane 
Wymark

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

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și 
0jumătate (ep. 12, 

comedie, SUA, 2003). 
Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer

18:15 Familia Bundy (s) 
18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

vremea

20*30 Dansez pentru tine
2330 Lista lui Schindler

13 (dramă, SUA, 1993). 
Cu: Liam Neeson, Ben 
Kingsley, Ralph 
Fiennes, Caroline 
Goodall. R.: Steven 
Spielberg.
Lista lui Schindler, dra
ma lui Steven Spielberg 
este o ecranizare a 
poveștii adevărate a lui 
Oskar Schindler, un om 
de afaceri care 
folosește mână de 
lucru evreiască în fabri
ca pe care o are în 
Polonia. însă pe 

măsură ce, în timpul 
celui de-al doilea 
război mondial, situația 
evreilor devine din ce 
în ce mai dramatică, 
perspectiva lui 
Schindler se schimbă.

400 Apropo Tv (r) 
5.-00 Crimele din Mid- 

somec Consprația 
(film, r)

BerbecLa serviciu, sunteți perseverent ți țineți neapărat să duceți ia bun sfârșit o lucrare delicată. Ar fi bine să acordați multă atenție celor tineri din familie.
TaurDimineața s-ar putea să nu mai plecați într-o călătorie în interes personal, din motive independente de dumnrr^ voastră. Este mai bine așa!
GemeniPartenerii de afaceri vâ apreciază ideile originale și vă susțin inițiativele legate de o investiție. Profitați din plin de acest context favorabil!Rai jjLAr fi bine să evitați discuțiile în contradictoriu cu colaboratorii. Dacă reușiți să rămâneți calm, veți avea numai de câștigat, și totul o să fie bine.
LeuAcordați mai multă atenție problemelor sentimentale, chiar dacă sunteți foarte preocupat de carieră. Intuiția vă ajută să rezolvați probleme delicate.
FecioarăAveți o zi grea la serviciu, cu probleme de rezolvat. Vă descurcați, iar colegii vă apreciază perseverența. Relațiile parteneriale sunt excelente.
BalanțăSunteți perseverent la serviciu și în relațiile sentimentale totul vă merge bine. Să fiți foarte atent la drum pentru că veți pleca într-o călătorie foarte lungă.
ScorpionSunt favorizate întâlnirile cu prietenii și călătoriile. Faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă care va propune o colaborare foarte avantajoasă.

i

SăgetătorAveți posibilitatea să câștigați bine cu prilejul unei călătorii în interes personal. Sunteți tentat să vf asumați riscuri prea mari în relațiile sentimentale. ™
CapricornParcurgeți o perioadă importantă în care aveți șansa să faceți schimbări radicale în afaceri. Este momentul pentru a încheia contracte de colaborare.
VărsătorAzi aveți noroc și puteți să depășiți orice dificultate. Este o zi bună pentru examene și proiecte. Acordați multă atenție partenerului de viață. ,l0
PeștiS-ar putea să întâmpinați greutăți în afaceri din cauza colaborării dificile cu o femele. Nu este cazul să vă îngrijorați! 0 să fie bine și o să vă descurcați.

06.30-07.00 Observator (r) 

16.30-16.45 Știri locale

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei 

(reluare) 
cu Mircea Badea. 
Revista presei 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere 

ea (film serial, Italia, 
1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe 
13:45 Metropolis 

(aventuri/animație, 
Japonia, 2001). Regia: 
Rintaro

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

2030 Foldorul contraatacă 
(emisiune de 
divertisment)

2330 Psycho
13 (film artistic, thriller, 

SUA, 1998). 
în distribuție: 

Vince Vaughn, 
Anne Heche, 
Julianne Moore, 
Viggo Mortensen. 
Regia: Gus Van Sant

130 Concurs interactiv 
2:30 Vivere (s)

El (film serial, Italia, 
1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli

4:00 9595
(reluare)

5:45 Vivere (r) 

El (film serial, Italia, 
1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 

Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli

10:30 Tonomatul DP2 12:30 
Motomagia (r) 13:00 ABC... 
de ce? 14:00 Lecția de ma
nagement. Secretele unei 
afaceri (doc.) 1430 Dincolo de 
hartă (r) 15:00 împreună în 

Europa! Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regio
nal 18:30 Campionatul Mon- 

s dial de Patinaj Artistic - Pro- 
' ba de dans. înregistrare de la 

s Tokyo 19:25 Ray Mears - 
‘ Lecția de supraviețuire (doc.)

20:00 D'ale lui Mitică 21:00 
Ora de știri 22:10 Campi
onatul de comedie 22:40 
Home made.ro 23:15 60 și 

i ceva (ep. 6 ultimul, comedie 
, dramatică, UK, 2005) 23:45

Hacker (ep. 1, România, 2003) 
j 0:45 Ray Mears - Lecții de

supraviețuire

9:00 Gitanas (s) 10:00
Culoarea păcatului (s) 1230 
Inocență furată (s) 13:30 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 

acasă 15:30 Duelul pasiunilor 

(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 

Rebelde (s) 2030 Dragoste de 
tată (romantic, SUA, 2000). 
Cu: Peter Strauss, Mary 
McDonnell, Michelle Tracht
enberg, Yvonne Zima, Susan 
Hogan 2230 O lume a fiarelor 
(s) 0:30 Jurământul (r) 1:30 

Poveștiri adevărate (r) 230 

Extravaganta Anastasia (r)

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

i ning 1430 Miezul problemei 
; (r) 16:30 Bărbatul din vis (s)

1730 Naționala de bere 1830 
j Știri 20:00 Jara Iu' Papură

Vouă (divertisment) 20:15 
Viceversa (comedie, SUA, 
1991) 22:15 Conspirație la
Praga (acțiune, coproducție, 
1995) 0:15 Justine (s)

$

* *
11:45 Telefonul de la miezul 

nopții (r) 12:45 Telefonul de la 
miezul nopții (s, ultimul) 13:45 
Fetițele Poweipuff (s animație) 
14:15 Taz-Mania (s) 14:45 
Smallville (r) 15:45 Entertain
ment News (r) 16:00 Dispăruți 

• fără urmă (r) 17:00 Entertain
ment News (r) 17:15 Fii pe 
fază! (r) 17:45 Piaza rea
(muzical, 5UA, 1948) 19:00 
Smallville (s) 2000 Entertain
ment News 2020 Dispăruți 
fără urmă (s) 2130 Fii pe 
fază! (s) 2200 Eu sunt Sam 
(dramă, SUA, 2001)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:25 
Imobiliare blitz (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14.-05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Lumea văzută 
din interior (dramă, SUA, 
2001) 1625 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Dezastre în lumea 
sportului 18:00 Focus 19:30 
Camera de râs 0:00 CSI - 
Investigații (s) 21:00 4400 (s) 
22:00 Trădați in dragoste 
23:00 Cavalerul și vrăjitoarea 
(acțiune/ mister, Hong Kong, 
1978) 1:00 Tipic femi lin 
(comedie, SUA, 2001)

7:40 Mireasă la comandă 
(comedie, SUA, 2004) 9:10 
Păzea la minge I (comedie, 
SUA, 2004) 11:15 Alchimie 
(comedie, SUA, 2005) 12:40 
Răzbunare In pijamale (come
die, SUA, 2004) 14:10 mire vis 
și insomnie (romantic, SUA, 
1998) 15:40 Anaconda 2: 
Goana după orhideea bleste
mată (horror, SUA, 2004) 
17:20 Arsene Lupin (acțiune, 
Franța, 2004) 2000 Teroare tl 
larg (thriller, SUA, 2003) 2120 

Păzea la mingel (comedie, 
SUA, 2004) 22:55 Blestemat 
(horror, SUA, 2005)

900 Realitatea de la 9:00 9t10 
100% (r) 1000 Realitatea de * 

la 10:011 fiO Deschide lumea 
12:00 Realitatea de la 12:00 
13:20 EU, România 14.00 
Realitatea de la 14:00 1520 
Fabrica 16:50 Marfo. Cu Dra- 
goș Bucur 1700 Realitatea de 
la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 1850 Realitatea zilei 
20:05 Realitatea zilei 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:00 Tănase și 
Dinescu 23:00 Ultima oră 
2400 Realitatea de la 24:00

7:00 Matinal 10:00 Euromaxx 
(r) 10:30 Jurnal european (r) 
11:00 Ne privește 12:00 Știri 
13:05 Euromaxx 1335 Fabri
cat în Germania (r) 14:35 
Lumea cărților 15:35 Hobby 
Mix 1600 Essentze (r) 17:00 

Hobby Mix. Cu Irene Pârvu 
17:30 Pasul Fortunei 18:00 6! 
Vine presai Cu Livia Dilă și 
Nzuzi Mbela 19.-00 Știri 1920 
Hobby Mix 20:00 Trenul vieții. 
22:00 High Life. Cu Monica 
Stan 2300 Umbrele soarelui 
(dramă, România, 1986). Cu: 
Virgil Andriescu, Leopoldina 
Balanuta 1:15 Vedetele se 

întreabă (r)

8:00 Istoria invențiilor 9fi0 
Automobile americane recon
diționate 10.00 Vânătorii de 
mituri 11 fiO Mașini pe alese: 
Porsche 928 12fi0 Cele mai 
mari superlative: Tancuri 
13.00 Confruntări și fiare vechi 
1400 Istoria invențiilor 1500 
Cum se fabrică diverse lucnai? 
1600 Curse 1700 S-a născut 
un 4x4 1800 Motnadete 
americane 1900 Vânători de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Zece 
metode de a contacta o fan
tomă 2200 Fenomene suani 
2300 Mașini pe alese: BMW 
635csi 2400 Mașinări mi
nunate

made.ro


vineri, 23 martie 2007 ' LIBER actualitate /s

www.eurojobfest.ro
Dem (C P ) - Portalul oferă informații despre cum ne 

putem pregăti pentru un interviu în vederea ocupării 

unui loc de muncă, cum putem să ne găsim un job 

pe Internet, care este profilul candidatului ideal, cum 

să ne autoevaluăm și care ar fi tehnica interviului.

VALUTAR BNR - 22.03.8007

1 euro 3,3469 lei

1 dolar american 2,5057 lei

1 gram aur 53,4644 lei

SIF2 2.7600 4,15
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

221277.

TRANZACȚII BURSIERE

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

SNP 0.5750 -0,86
SIF1 2.8200 4,44
BRD 21.6000 1,89

BIOFARM 0.7000 1,45
ANTIBIOTICE 1.8200 1,11
ROMPETROL 0.0940 0,11
SIF5 3.1300 4,68

FARMACII DE SERVICIU

HUNEDOARA

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

.......................... feî&V.if. i. ,i j ri; 
DEVA

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

5. ®- 231515.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu, 
zilnic 8-20__________________________________________________

Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru 
Gudea, Călan, Str. Independenței. 18A.
731509._______________________________________________________
Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz
Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. 
717686.

SIID0K®

Regulii: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 
stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu

1 9
2 4

5 9 7

8
6 3

4
3 1
2

6 3
4

cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 

număr să 
figureze o

2 8 5
6 9

8 3
singură da

tă. De ase-
AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie

9 1 6
4 2 8

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale

3 1 7
8

1 3 9

6 3
5 9

4 5
celor nouă 

blocuri luate 7 8 2 9
împreună. 8 3 5

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

7 4 2 3
3 8 6 5
4 9 17
5 6 9 2
8 7 4 11
15 3 8
9 2 7 4
6 3 8 9,
2 15 6

9 5 1 6 8
4 7 2 1 9
6 3 8 5 2
1 8 4 7 3
3 9 5 2 6

= 7 2 6 9 4
% 6 3 8 1
2 *7 4 5
8 4 9 3 7

începători

2 5 1 9 6 8 7 3 4
3 8 6 1 7 4 9 2 5
4 9 7 5 3 2 1 8 6
9 6 5 8 2 1 4 7 3
8 1 2 7 4 3 5 6 9
7 3 4 6 9 5 2 1 8
1 7 9 3 5 6 8 4 2
5 4 3 2 8 6 9 1
6 2 8 4 1 9 3 5 7

Avansați

Iși pot pierde
■ Dată nu merg cu 
copilul la control me
dical, mamele pot 
pierde indemnizația.

Ina Jurcone___________________
inajurconegl n1ormmedla.ro

Deva - Indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la doi ani ar putea fi suspendată în cazul mămicilor care nu își aduc bebelușii la pediatru, cel puțin de două ori în primul an de viață. Această măsură face parte dintr-un proiect de lege depus de deputatul PNL Liviu Câm- panu. Potrivit acestuia, proiectul vizează scăderea mortalității în rândul sugarilor, rata deceselor infantile în țara noastră fiind aproape dublă față de media existentă în celelalte 26 de state europene. Proiectul naște vii dispute la nivelul județului care are o
Tinerii, între carte și televizor
■ Un studiu de specia
litate arată că 50% din 
elevi nu prea mai citesc 
literatură.

CĂLIN BlCĂZAN

calin.hica2an@in1ormmedla.ra

Hunedoara - Conform unui studiu efectuat de organizația „Salvați copiii” pe un eșantion

Radu Lăzăriciu Octavian Peter

Diabeticii nu mai sunt 
puși pe drumuri
■ Descentralizarea din 
domeniul sănătății va 
aduce eliberarea insu
linei în farmacii.

Hunedoara (I.J.) - Diabeticii vor putea să-și cumpere de la 1 aprilie insulina din orice farmacie, doar cu rețeta. „Bolnavii vor putea să se aprovizioneze cu medicamente la orice farmacie, inclusiv din localitatea unde are domiciliul. în prezent, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății Publice sau ale mi

Primarul cercetat pentru abuz în serviciu
Părerile forumiștilor 

pe portalul „Cuvântului 
Liber" în privința 
cercetării primarului.

Deva (C.L.) - Pe lângă dosarul de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în care a fost audiat ca făptuitor, primarul Devei mai este cercetat pentru abuz în serviciu de către procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, după ce un de- 

rată a mortalității de 13,58%. „în acest moment acordăm cca. 4.205 indemnizații în medie lunar, cifră care este egală cu cea din anul 2006. Sperăm să rămână doar un proiect pentru că este discriminatoriu să tai indemnizația mamei* Unele chiar nu au banii necesari să ajungă la medicul de familie”, susține dna Stanei, Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie Hunedoara.Chiar dacă la Deva este o situație mai bună, există sate de unde mamele sunt nevoite să străbată zeci de kilometri pentru a-și duce copilul la medic. Ele spun că nu pot face față cheltuielilor cu drumul. „Numărul de nou-născuți se cifrează la 3904 în 2006 și la 4084 în 2005. Rata mortalității este la noi de 13,58 la mia de născuți vii. Calculul ia în considerare doar copiii până la un an. Chiar și în Uniunea 

de 1545 de elevi proveniți din 12 județe și municipiul București, reiese că aproape 50% dintre cei chestionați citesc prea puțin sau nu mai citesc deloc. Cartea și televizorul își dispută întâietatea și în topul preferințelor tinerilor hune- doreni. Chiar dacă la nivel național cartea pierde tot mai mult teren în fața televizorului, la nivelul județului tinerii 

nisterelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie. Pa- cienții insulino-dependenți, cei cu tratament mixt (in- sulină și antidiabetice orale), copiii și gravidele cu diabet zaharat sunț îngrijiți în exclusivitate de specialiștii cu competență în diabet, nutriție și boli metabolice”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara. „Noi eliberăm medicamentele antidiabetice orale începând din 1 octombrie 2006 pentru că avem contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara. Este mult mai bine pentru pacient să poată să obțină orice fel de medicament din orice farmacie. în general, diabeticii au 

vean a făcut o sesizare împotriva sa. Articolul publicat pe portalul HUNEDOARA ON-LINE a produs reacții ale vizitatorilor portalului cotidianului nostru. Intervențiile pot fi citite integral' pe www.huon.ro.
„Terminat. în sfârșit se strânge lanțul în jurul acestui individ și a apropiaților săi. Sper să existe și o finalitate în aceste dosare in urma

indemnizația
5

Dacă nu merg la doctor, pot pierde indemnizațiaEuropeană mortalitatea infantilă este de 10 la mie. Este o responsabilitate a medicilor de familie să educe mamele. La noi așa ceva se întâmplă doar în cazul comu

afirmă că magia cărții nu a dispărut încă. „Pentru unii e mult mai comod să stea întinși pe canapea și să privească ecranul televizorului decât să facă «fortul de a-și mișca ochii pe rândurile unei cărți, în ceea ce mă privește, cartea e în continuare pe primul loc pentru că are un caracter mult mai personal, pe când televizorul îți dezvoltă numai viciile”, crede Alexandra Dră- ghici, elevă la Liceul Iancu de Hunedoara. „Cartea e mai a- trăgătoare pentru că te educă mai bine deși televizorul este mai comod. Tinerii de astăzi simt preocupați de altceva, de ieșiri cu prietenii, de internet sau jocuri de noroc, iar seducțiile apar și din altă parte nu doar dinspre televizor”, susține Octavian Peter, elev al 

Insulina vine mai aproape de diabeticiși hipertensiune. Acum vor putea să-și procure medicamentele doar de la o singură unitate farmaceutică. Este cel mai bine pentru cei care erau 

cărora M.M. să fie judecat.” 
(Florin, 21.03.2007, 11:54)* * *„Agitat ? Interesantă reacție din partea unui oficial plătit din bani publici. Pentru incompetență nu este acuzat așa că long life man!...” 
(Anonim, 21.03.2007, 06:43)* * *„Va urma. Și sunt mai multe escrocherii... Ceea ce s-a aflat până acum e nimic pe lângă infracțiunile de care 

nităților sărace. Acum stăm mai bine, pentru că în urmă cu 10 ani rata mortalității în județ era de 17 la mie”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara.

Alexandra Drăghiciaceluiași liceu. Unii elevi afirmă, însă, că e foarte greu să citești și din această cauză tinerii aleg alte modalități de a se delecta. „Televizorul este distractiv și atrăgător. Eu prefer alte activități decât să stau în fața oricărei cărți. Cartea e prea plictisitoare”, crede Radu Lăzăriciu, elev al unui liceu din Hunedoara.

nevoiți să vină de la zeci de kilometri distanță doar pentru acest medicament”, susține Adina Muzsi, farmacist specialist șef, Hunedoara.

nu se știe. Tristețea de pe chipul lui ne-o dovedește!” 
(Anonim, 20.03.2007, 08:45)* * *„Nesătul. Acest om nu știe că există un moment la care trebuie să te oprești! Au luat tot felul de împrumuturi pentru proiecte pe care le-au dat unor firme ale unor apropiați. Oamenii vor plăti, ca fraierii, ratele la împrumuturi. Mai că-ți vine să pleci din Deva de 
frica taxelor!” (dna, 2L03J007, 
0430)

http://www.eurojobfest.ro
n1ormmedla.ro
mailto:calin.hica2an@in1ormmedla.ra
http://www.huon.ro
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• Demisie. Președintele organizației 
locale Petroșani a Partidului Conservator, 
Valeriu Coandrăș, a demisionat din funcție 
în urma rezultatelor obținute de candida
tul PC în alegerile pentru funcția de pri
mar al municipiului (0,81%). (M.S.)

• Străzi. Străzile din satul Cristur vor 
avea montate noi plăcuțe cu denumirea și 
cu numerele de casă. Operațiunea va 
debuta în următoarele zile, la doi ani 
după aprobarea în Consiliul Local. (M.S.)

De Paști, tot mai ieftin acasă
A 1

■ Cu toate că ofertele 
turistice de sărbători 
sunt generoase, hune- 
dorenii rămân acasă

Hannelore AcArnulesei

Costel Avram

Denunț
Deva (M.S.) - Prefectul județului Hunedoara, Cristian Vladu, a anunțat ieri că va depune o plângere pentru denunț calomnios împotriva consilierului județean Costel Avram (PRM). Decizia survine după ce procurorii au dat decizia de neîn- cepere a urmării penale pentru prefect, acesta fiind reclamat la Parchet de Costel Avram pentru abuz în serviciu. Consilierul afirma, la acea vreme, că prefectul i-ar fi făcut publice date din cartea sa de muncă și că, prin acest lucru, s-ar fi încălcat legile în vigoare. în replică, prefectul arăta că datele despre activitatea profesională a consilierului sunt publice pe site-ul de internet al lui Costel Avram.

Trusa 
medicală, 
modificată
Deva (M.T.) - Conți

nutul minim obligato

riu al trusei sanitare 

auto a fost reanalizat 

la Ministerul Sănătății 

Publice. Astfel, odată 

cu intrarea în vigoare 

a noii reglementări, 
conținutul trusei 

sanitare auto va fi 

abrogat, trusele 

achiziționate deja de 

șoferi vor fi valabile 

până la data expirării. 
Mai mult, polițiștii 

nu vor putea aplica 

amenzi, decât dacă 

trusa medicală 

auto lipsește din 

mașină, nu și legat 

de componența aces
teia, ei neavând 

atribuții în verificarea 

conținutului. Legat 

de componența în 

sine a trusei, vor fi 

scoase garoul, pipa 

Guedel, vata și dezin

fectantul.

Ca noutate, în trusa 

de prim-ajutor ar fi 
posibil să apară 

foaia de supraviețuire 

izotermă - 
producătorii de 

truse susținând 

introducerea ei în 

dotarea mașinii, nu a 

trusei auto. Costurile 

acesteia pot să 

ajungă și la 2 

euro/bucată.

Deva - Hunedorenii preferă să își petreacă sărbătorile acasă, este concluzia agenților de turism. Deși ofertele, atât în țară, cât și în străinătate, sunt generoase și în acest an, hunedorenii sunt niște conservatori. Ei preferă să își înmiresmeze casele cu mirosul de friptură de miel, să coacă cozonaci și să fiarbă oala de sarmale la foc mic, până se umple de miros îmbietor toată casa.
Oferte în străinătateCu toate acestea, agențiile de turism și-au făcut temele și în acest an. Ele oferă pentru
Sunt copil! Cum îmi pot 
cere drepturile?
■ Dreptul la educație 
și la exprimarea liberă, 
cele mai importante în 
percepția copiilor.Hunedoara (S.B.) - Chiar dacă copiii știu că au drepturi prevăzute de lege, jumătate dintre ei nu ar ști cui să se adreseze dacă nu li s-ar respecta vreun drept. Aceasta reiese dintr-un raport de cercetare prezentat de „Salvați Copiii”.Raportul de cercetare privind opiniile elevilor asupra importanței și respectării drepturilor copilului în România a fost realizat în mediul urban și rural din 12 județe

Elena Stanciuclienții lor, cei care doresc, totuși, să plece puțin de acasă și să își petreacă sărbătorile într-o mică vacanță, o ofertă variată. Cele mai mici prețuri sunt, ca de obicei, în Grecia. Pentru un sejur de cinci zile, cu trei nopți de cazare și transport inclus, în perioada 5 - 9 aprilie, clienții trebuie să plătească 179 de euro. Ei pot alege între stațiunile Halkidi- ki sau Paralia Caterinni, iar 

și municipiul București, pe un eșantion de 1.545 de elevi. Din el reiese că peste 20% dintre copiii cuprinși în cercetare au indicat dreptul la educație ca fiind cel mai important, iar 19,4% au menționat dreptul la viață. Rugați să indice care dintre drepturi sunt cele mai respectate, 85,8% dintre respondenți consideră că dreptul la educație este pe primul loc, urmat de cel de . a lp<sui alături de părinți (83,5%) și dreptul la informare (79,2%).Cu totul surprinzător, elevi ai Liceului „Iancu de Hunedoara” din municipiul Hunedoara, susțin că: „Mă voi adresa la „Protecția Copilu-

Carmen Chițimia (Foto: t. Mânu) în preț este inclus și mic dejun în fiecare zi, și masa tradițională de Paște. La polul opus, în ceea ce privește prețul, sunt sejururile în Malta sau Dubai, care se- ridică la sume de 800 sau chiar 1200 de euro de persoană.
Sărbătorile în (arăîn țâră prețurile nu sunt foarte mici. Cel mai ieftin sejur pentru perioada sărbă

Monica Magaon Radu Andrei Maxim Maucolinlui” sau la Poliție dar, în primul rând, voi vorbi despre problemele mele cu părinții” (Monica Magaon) sau: „Eu voi,apela laautoritățtle-abili- tate. Voi afla, dacă am nevoie, exact unde să reclam dacă-mi sunt încălcate drepturile.” (Radu Andrei). Loredana Călin, elevă în clasa a VII, spune că știe unde să apeleze dar nu cunoaște care este 

torilor pascale se ridică la 3,5 milioane de lei. La Sucevița, spre exemplu, patru zile cu trei nopți de cazare, la pen siune de trei stele, cu toate mesele incluse și masa tradițională de Paște, costă 6,9 milioane de lei. „Oferta este generoasă. Dar hunedorenii nu pleacă de acasă de Paște. Sunt consecvenți, de ani de zile, în a-și petrece sărbătorile acasă”, afirmă Argentina Dan- ciu, agent de turism. Motivul că nu pleacă de acasă de Paște este, însă, spun oamenii, lipsa banilor. „Ne petrecem sărbătorile acasă. Oferte sunt, dar dacă nu sunt bani, nu ne putem permite să plecăm nicăieri”, afirmă Elena Stanciu. „Plecăm la socri. Mai mult de atât, unde să plecăm. Nu este nici timp și nici destui bani pentru a merge, de exemplu, în străinătate de Paști”, spune C. Chițimia.

„Telefonul Copilului”, la care se poate apela gratuit (0800 8 200 200).Un elev oaspete al liceului bAinedprean, din Franța, Marf xim Maucolin, precizează că, în Franța, numărul de telefon la care poate apela copilul în cazul unor încălcări ale drepturilor acestuia, este afișat în școli și în toate cabinele telefonice.
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Noua Jetta.
Perfecta din toate unghiurile.

■ -.5 w 1

Acum cu taxe vamale 0%.

Noua Jetta este o limuzină perfectă din toate unghiurile: are taxe vamale 0° •<>, 
un design exterior elegant și un interior spațios. Toate acestea la un raport 
cal itate-preț foarte avantajos. Noua Jetta la un preț de numai 13.795 Euro*.

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape? Te așteptăm la Centrul Volkswagen 
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcație aeroport!

Noua Jetta

Suntem numărul 1 în 
județul Hunedoara!

■ Î6! jbîjj gtîiTVA 13 Em.- ptcț ou TV&: llb CO ig fOOfctijJ 3”k>

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timisoara, Calea Lugojului, bifurcație aeroport, telefon: 0256-289892, 287316

(82703*



Cu gândul la Turda

• Victorie în amical. Jiul a făcut 
instrucție cu echipa sa satelit, CS Vulcan, 
pe care a învins-o cu 4-0 în primul meci 
amical de la venirea managerului general 
loan Sdrobiș. Minerii vor mai disputa un 
amical sâmbătă, la ora 18.00, cu Poli 
Timișoara, în deplasare. (C.M.)

• Datorie achitată. Clubul Jiul a plătit 
datoria de 20.000 de dolari pe care fot
balistul Gabriel Apetrei o avea față de 
gruparea U. Craiova, astfel că jucătorul 
va putea juca pentru echipa din 
Petroșani, a declarat managerul general 
loan Sdrobiș. (C.M.)

Deva (V.N.) - Mureșul Deva, ocupanta locului 2 în clasamentul seriei a 5-a, din Liga a IlI-a de fotbal, joacă astăzi un meci greu la Ocna Mureș, dar gândul oficialilor și jucătorilor este la Turda. „Este foarte important ca Arieșul, echipa de pe locul 1, să nu se depărteze prea mult de noi. Acum are patru puncte avans, iar obiectivul nostru este pro

movarea. Este important acest lucru întrucât avem o perioadă cu meciuri foarte grele, dar din care suntem obligați să scoatem puncte dacă vrem să ne îndeplinim obiectivul” - ne-a declarat ieri Gică Barbu, antrenorul devenilor. în această categorie intră și partida de astăzi, adversarii fiind în clasament în coasta devenilor, adică pe locul 4.

Va fi greu la Ocna Mureș pentru deveni

Dacia fără trei titulari
Deva (V.N.) - Pentru jucătorii și oficialii de la Dacia Orăștie, partida de astăzi ar trebui să fie o simplă formalitate. Nu de altceva, dar întâlnesc pe teren propriu o echipă care în 20 de partide a făcut două puncte, se află pe ultimul loc în clasament și a fost bătută pe teren propriu de orăștieni. Este vorba, evident, de FC Someșul Beclean.Se pare că lucrurile nu stau chiar așa. „Nu trebuie și nu luăm acest meci cu ușurință. Mai ales că ne lipsesc trei titulari și întâlnim o echipă care nu mai are nimic de pierdut. Iar aceste echipe sunt periculoase”, a declarat Constantin Nenu, antrenorul celor

Lipsesc trei titularide la Dacia. Mai trebuie subliniat că orăștienii au mare nevoie de cele trei puncte puse în joc, pentru a aborda cu mai mult curaj partida din etapa următoare de la Cluj.
S-au temut și au pierdut

Simeria (C.M.) - Olimpic Simeria a fost eliminată din faza a IV-a a Cupei României de Izorep Tg. Mureș, lidera seriei a Il-a a ligii secunde, formație la care evoluează trei componenți ai naționalei și care îl are pe banca tehnică pe antrenorul primei reprezentative, Zoltan Jakab. Simerienii au pierdut, scor 8-10 (2-6), partida disputată miercuri, pe teren propriu, pentru că și-au tratat adversarii cu prea mult respect și au jucat fără curaj în prima repriză. Dincolo de eliminare, Olimpic a făcut un joc bun, fcovadă că de multe ori, în special după pauză, meciul a fost pe muchie de cuțit. Izorep a condus cu 6-2 la pauză, iar în partea a doua Olimpic s-a apropiat de două ori la un gol (5-6 min. 26 și 6-7 min. 32) și putea egala, dar a ratat o lovitură de penalitate de 10. în loc de 7-7 s-a făcut 6-8 și, până la final, experiența celor de la Izorep i-a ajutat să-și mențină avantajul de două goluri: 8-10. Astfel, după 5 victorii consecu- We<2 în cupă și 3 în campionat), Olimpia âțfost eliminată din Cupa României de o formație care probabil, în sezonul viitor, va fi pe podium în prima ligă.

Gimnastele în concurs
i ■ Cele mai bune gim-
i naște de la CNS
| „Cetate" s-au
| întrecut ieri la Deva.

î Valentin Neagu_______________
valentln.neagu0lnformmedla.ro

Deva ■ La Colegiul Națio- ț nai „Cetate” Deva a avut loc ieri un important eveniment sportiv. Este vorba de un concurs de gimnastică menit să reflecte valoarea la care au ajuns sportivele categoriilor j IV și III de la această instituție de învățământ. Competiția s-a dovedit a fi apoi un 
i adevărat examen dinaintea ■’ ț Campionatelor Naționale ale 1 Cluburilor Școlare Sportive, care se va desfășura în perioada 24 aprilie a.c. la Buzău. La

Câștigătoarele competiției de la Deva (Foto: t Mânu)întreceri au participat 17 sportive. Iată și câștigătoarele primelor trei locuri. Categoria a IV-a: locul I, Ema Ghiciuc, locui II;5 Dumitrița Rus, locul III, Alexandra Marcu. Categoria a IlI-a: locul I, Tatiana Geamparoiu, locul II, Denisa

Hoancă, locul III, Andreea Tufă. Concursul a fost organizat de Direcția pentru Sport a Județului, Asociația Județeană de Gimnastică și catedra de gimnastică artistică de la Colegiul Național Sportiv „Cetate” Deva.

Dreptate 
divină la Jiul

Petroșani (C.M.) - Finanțatorul Jiului s-a declarat învins în lupta pe care a dus-o pentru a schimba atitudinea jucătorilor în teren. „Am decis să nu-i mai sancționez în nici un fel pentru că o să-i pedepsească Dumnezeu pentru ceea ce fac ei la această echipă. Au contractele și salariile la zi, iar ei nu știu decât să se plângă de bani. Dacă vom retrograda, o vom lua de la capăt. Am mai trecut prin momente grele când am fost în C. La vară voi schimba totul și o vom lua de la zero pentru că nu mai vreau să- mi fie rușine să merg pe stradă”, a spus Simota.

Cuvântul te răsfață

Thermal Hotel Gara*** din Fuzesgyarmat - Ungaria oferă pentru câștigătorul concursului din cotidianul nostru și pentru perechea
:a Răsfățul înseamnă terapii de mișcare, tratamente de cosmetică corporală, masaj, băi etc. Premiul include cazare și demi-pensiune pe durata unui sfârșit de săptămână. Căutați, 
aecupati si asamblați componentele puzzle, publicate in perioada 28 martie - 3 aprilie 2007 în paginile cotidianului Cuvântul liber și participați la extragerea din data de 13 aprilie!

- -'.‘rV La acest cc--:.-- : • : :a a-ca a' SC Inform Media S R L. și nici rudele acestora de gradele I și II. Extragerea va avea loc în 13 aprilie, ora 14, la sediul redacției. Premiul nu se poate preschimba in bani.

A m
OW IHRNAI.

valentln.neagu0lnformmedla.ro
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• Pedeapsă divină. Patronul clubului Jiul 
Petroșani, Alin Simota, a declarat că nu 
va lua nicio sancțiune în cazul jucătorilor 
pregătiți de Marin Tudorache, care sunt 
pe cale să rateze obiectivul de a rămâne 
în prima ligă.
„Au contractele și salariile la zi, iar ei nu 
știu decât să se plângă de bani. Am decis 
să nu-i mai sancționez în niciun fel pentru 
că o să-i pedepsească Dumnezeu pentru 
ceea ce fac. Dacă vom retrograda, o vom 
lua de la capăt", a spus Simota.

Poloiștii s-au reabilitat
1 România a câștigat d? ~

:așat împotriva Noii Zee- .
ande, cu 18-4, la „mon- •

■ România a câștigat 
tașat împotriva Noii Zee- 
lande, cu 18-4, la „mon
dialele" din Australia.

Este primulHamburg (MF) - Sportivul sud-coreean Yoon Kyung-Shin a devenit, cu 2662 de goluri, cel mai bun marcator din istoria campionatului de handbal al Germaniei, informează AFP.
Lippi și VialliLondra (MF) - Gazze- tta dello Sport a anunțat că patronul echipei Chelsea, Roman Abra- movici, dorește să-i a- ducă pe banca tehnică a grupării londoneze pe italienii Marcello Lippi și Glanluca Vialli.

(Foto: EPA)

Schuster, 
la Real

Marcello Lippi (Foto: EPA)

Madrid (MF) - Antrenorul echipei Getafe, Bernd Schuster, urmează să îl înlocuiască pe Italianul Fabio Capello la conducerea tehnică a formației Real Madrid, susține cotidianul AS. Președintele clubului Real Madrid, Ramon Calderon, l-ar fi ales pe Schuster să ocupe postul începând cu data de 1 iulie. Capello, ale cărui câștiguri anuale ș sunt estimate la 4 milioane de euro șl care are contract cu Real până în 2009, 
iă-prtnrt compensație salariul pe un an.

București (MF) - Naționala de polo a României a învins, joi, reprezentativa Noii Zee- lande, cu scorul de 18-4 (5-0, 4-1, 5-2 , 4-1), în a doua etapă a grupei D din cadrul Campionatelor Mondiale de la Melbourne.
Meci fără istoricPartida a fost, previzibil, la discreția elevilor lui Vlad Hagiu, care după primele 90 de secunde qonduceau deja cu 3-0, în timp ce portarul Nenciu Bertini a fost „șomer”. Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 5-0, iar apetitul poloiștilor români pentru victorie, după eșecul usturător cu Canada, părea de nestăvilit,Repriza secundă a continuat în nota de dominare a României, care a primit totuși și un gol, de la „neozeelandezul” Zoltan Boroș. Scorul la pauza mare: 9-1, iar soarta meciului era deja pecetluită.Până la final s-a mai pus doar problema diferenței de scor, deși jucătorii României au mai redus motoarele după pauza mare, ratând câteva atacuri ca și făcute. După 14-3 la finalul reprizei a treia, tabela a arătat scorul 18-4, după ulti

«’ '• -1 Ke X'1

Următoarea adversară a „tricolorilor" va fi puternica formație a Ungariei, neînvinsă până acum 
(Foto: EPA)mul fluier al arbitrilor, la capătul unui meci în care Vlad Hagiu a rulat întreg lotul.

Bilanțul grupeiîn prima partidă din grupă, Noua Zeelandă a fost umilită de dubla campioană olimpică, Ungaria, cu scorul de 21-5, în timp ce România a pierdut surprinzător, în fața Canadei,

cu scorul de 8-9.în ultimul meci din grupă, naționala României va juca, sâmbătă, de la ora 10.40, chiar cu liderul Ungaria. Mai departe se califică direct prima clasată, iar echipele de pe locurile 2 și 3 vor susține meciuri de baraj, Încrucișat, eu formațiile de pe aceleași poziții din grupa C.

Marcatori:

Noua Zeelandă: Boroș, Venter,
Tindall și Grieve - câte 1.__________£

România: Radu 3, losep, Bonca, ▼. 
Kadar, G. Georgescu, Matei și 
Dunca - câte 2, Negrean, Bușilâ șl 

Dina, câte 1.

Distinsul GerrardBucurești (MF) - Fotbalistul echipei Liverpool, Steven Gerrard, a devenit membru al Ordinului Imperiului Britanic, la ceremonia ce a avut loc la Palatul Buckingham fiind prezentă și logodnica sa, Alex Curran.Gerrard a fost decorat de regina Elisabeta a Il-a în semn de recunoaștere față de contribuția sa la performanțele echipei Liverpool și mai ales la câștigarea Ligii Campionilor, în 2005.„Am jucat în meciuri speciale cu oameni speciali, dar nu am mai trăit niciodată așa ceva. în fotbal este diferit. în fotbal știu ce urmează să fac, însă ziua de astăzi este una mare și un motiv de mândrie pentru mine”, a declarat Steven Gerrard, care consideră că Întâlnirea sa cu regina a fost un eveniment mai important decât finala L.C.

la capitolul relație cu mass- 
medla (Foto: EPA)

Catalanii se duelează cu presa
București (MF) - Jucătorii 

echipei FC Barcelona au-refuzat să acorde declarații presei, după antrenament, ca reacție la faptul că, săptămâna trecută, ziariștii care se ocupă de formația catalană au părăsit sala de conferințe.Reprezentanții presei au solicitat prezența directorului de comunicare de la FC Barcelona, Jordi Badia, care nu a venit, dar și intervenția an

trenorului • Frank Riikaard, tasăs«sKnal aieiu# ăi nu a apărut pentru a da declarații.în 14 martie, ziariștii care se ocupă de FC Barcelona au decis să plece de la conferință, după ce gruparea catalană nu și-a respectat pactul cu jurnaliștii.Ziariștii au plecat din sala de conferințe după ce au fost informați că doar fundașul

Lilian Thuram va răspunde • întrebărilor lor. țpîn urmă cu câteva luni, cuibul a decis, la solicitarea jucătorilor, ca aceștia din urmă să nu mai acorde declarații imediat de la ieșirea de pe terenul de antrenament. în schimb, FC Barcelona a promis presei că în fiecare zi vor apărea, la o conferință de presă, doi jucători cu o anumită influență în vestiar.

Grație. BritaniciiKerr au surprins prin grație și originalitate la „mondialele” de patinaj artistic din Japonia (Foto: epa)

Carnivorul" Mutu sperie olandeziiBucurești (MF) - Cotidianul da învingea la Rotterdam cu „Atacantul a ieșit din prăpasffBucurești (MF) - Cotidianul Algemeen Dagblad (AD) a publicat un amplu material despre atacantul Adrian Mutu, „carnivorul din atacul României”, atrăgând atenția asupra pericolului pe care acesta îl va crea în meciul cu Olanda, programat sâmbătă, la Rotterdam.„Acum doi ani, când Olan-

da învingea la Rotten_____—2-0 naționala României, Mutu tocmai revenea după o suspendare de șapte luni ca urmare a consumului de cocaină. Acum este pregătit, în formă și dornic de revanșă”, a scris sursa citată, prezentând pe larg cazul Maurizio Zamparini- Mutu, când jucătorul român a fost numit „țigănuș șmecher”.

„nwLonLui a ieșit din prăpas- tia în care s-a aflat în anii precedenți. Venirea sa la Fiorentina este probabil cel mai bun lucru care i s-a întâmplat recent. Florența este un oraș splendid, iar tentațiile din Londra sunt departe. Românul este un tip inteligent, interesat de matematică, istorie și teatru”, a adăugat publicația olandeză.

nandez, întreține războiul din
tre rivalele andaluze (Foto: epa)

Mutu este 
pericolul numărul unu din 
pa României

Agresiune cu o acadeaBucurești (MF) ■ Antrenorul echipei Betis Sevilla, Luis Fernandez, este acuzat că l-a lovit în cap cu o acadea pe directorul general al grupării FC Sevilla, Jose Maria Cruz, înainte de meciul din sferturile de finală ale Cupei Spaniei.Fernandez a avut o discuție aprinsă în fața vestiarului arbitrilor cu Cristobal Soria, de

legatul EC Sevilla la acest meci, pe care l-a insultat, a încercat șă-1 lovească și asupra căruia a aruncat o acadea Chupa Chups. Soria însă a reușit să se ferească, astfel că acadeaua l-a lovit în cap pe Cruz.Fernandez a avut o atitudine „ofensivă” față de antrenorul echipei FC Sevilla, Juande Ramos, și atacantul

Luis Fabiano. „Să vedem d^ că, vei primi altă sticlă îJr, cap”, i-a spus Fernandez liȘ Ramos.Fernandez i-a reamintit lie Luis Fabiano și de bătaia care a avut-o în luna ianu^ rie, cu fundașul Uruguayan de. la Real Zaragoza, Carlos Ditx go: „Diogo ți-a tras-o bine£ i-a strigat Fernandez lui RB biano.
L-aBucurești (MF) - Fotbalistul echipei FC Barcelona, Rafael Marquez, l-a învins la pe- nalty-uri pe Bill Gates, proprietarul Microsoft, la un joc pe calculator, după o conferință susținută de cel mai bogat om din lume la Ciudad de Mexico, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la înființarea companiei.Fotbalistul a reprezentat

pe Bill GatesMexicul, iar Gates a reprezentat SUA.„Accept să joc, dar nu voi paria toți banii mei”, a spus Bill Gates, în glumă, înainte de începerea jocului.Marquez i-a oferit apoi lui Gates un tricou al selecționatei Mexicului, cu numărul 4 și un autograf, în timp ce americanul i-a dat fotbalistului o consolă de jocuri X-Box. Mexicanul Marquez - mai bun, pe calculator, decât cel mai bogM 
om din lume! (Foto: h*aJ



Vineri. 23 martie 2007
Vând ap. 1 cameră (01)

• de carrnn. 21 mp. Deva, Micro 15.
074W7130. (V72JJ3)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, central, parter, amenajat ca birou,
1140.000 lei. Tel. 0744/930114. (8/16.03)

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

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

• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 lei. Tel. 0254/223336. (T)
• semidecomandat, balcon închis, parchet, 
contorizări, gresie + faianță zona Minerului, preț 
27000 euro neg., tel. 0742/019418. (Al)
• Gojdu, etaj 1, st 55 mp, bucătărie modificată 
centrală termică, balcon închis, preț 133000 ron, 
tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandat, centrală termică, termo- 
pane, balcon închis, et. 3, zona Eminescu, preț 
37000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• decomandat, contorizări, balcon închis, bloc 
acoperit, zona Spar, Deva, preț 135000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Mmenâi, dec, centrală termică gresie, faianță 
lavabil, parchet, balcon închis, mobilă nouă preț 
32.00C euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., centrală 
termică, balcon, preț 33.000 euro, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Dada, etaj intermediar, balcon, centrală 
termică gresie, faianță preț 100.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Pieței, et.2, semidec., faianță, gresie, 
balcon, preț 140.000 RON, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, drcuH, centrală termică, izolat, preț 
130.000 RON, neg., tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dadă parter, baie, bucătărie, semidec., CT, două 
holuri, preț 85.000 RON, tel. 0745/367853. (A2)
• Zamfirescu, et 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie și faianță, termopane, 
CT, preț 140.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)

.e Minerului, et 4, dec., balcon, CT parchet, 
țsie, faianță, preț 106.000 RON, tel. 0745/ 

lwf?893. (A2)

• urgent, apartament 2 camere decomandate,
60 mp, zona Lie. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, 1 tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat, preț 42.000 euro negociabil, 
tel. 0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zona 
bună ideale pt. spațiu comercial, sau de locuit, 
50 mp, și 50 mp, cu centrală termică bucătărie 
4‘^Aficată, parchet, ocupabile în 48 ore,1 prep

euro neg., tel. 0740/535095. (A4)
• 50 mp, semidecomandate, zona Gojdu, cu 
balcon, beci, parchet, bucătărie mare, debara 
cămară, fără modificări, ocupabil imediat preț 
117.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, semidecomandate, str. Eminescu, 
centrala termică, parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, debara cămară modificări, preț 
130.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 60 mp, decomandate, Bd. 22 decembrie, etaj 1, 
cu, vedere în 2 părți, balcon mare tip logie, 
termopan, parchet, gresie, faianță, uși noi 
schimbate, bucătărie mare, modificări, geam la 
baie, ocupabil imediat, preț 160.000 ron nego-

ibil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

■56 mp, decomandate, zona l. Creangă, etaj 
intermediar, cu vedere în 2 părți, balcon modi
ficat cu bucătărie și hol, termopan, parchet, 
gresie faianță geam la baie, ocupabil imediat, 
preț 164.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)

• 5D n<>, etaj 2. zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• urgent, apartament 2 camere, etaj 2, deco
mandate, 56 mp, str, Zamfirescu, cu balcon, 
boxă acces la uscătorie, parchet, gresie, faianță 
preț 145.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal ■ piață, 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafață fără modificări, centrală 
termică, parchet, ocupabil imediat, posibil ți 
investiție, închiriere, preț 140.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona piața centrală etaj 3, cu balcon, 50 mp, 
parchet, gresie faianță modificări, sisteme 
rigips, preț 140.000 ron negociabil, merită văzut, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandata, camere cu parchet, centrală 
termică 2 balcoane, zona CEC, Deva, etaj interme
diar, preț 150.000 lei. Tel. 231800,0740/317314. (A9)
• decomandate, rmătiple îmbunătățiri (gresie, 
faianță geamuri termopan), etaj 3, zona Zam
firescu, preț negociabil. Tel. 0740/317314 (A9)
• semidecomandat^ camere cu- parchet, 
contorizări, balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărăști, 
preț 129.000 lei, negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate, camere cu parchet, centrală 
termică termopan, baia (gresie, faianță), 
bucătărie (gresie, faianță), zona Pietroasă Devă 
preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• decomandate, contorizări integrale, balcon 
deschis, etaj 1, Bdul Decebal, Deva preț nego
ciabil. Tel. 0740/317314. (A9)
• decomandate, etaj 3, amenajat (marmură 
faianță), balcon, contorizări integrale, etaj 3, zona 
Bălcescu, Deva preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 

. metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613 366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/ 
158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613.366, 
1788/040.490. Ora8/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• Deva, zonă bună, etaj intermediar, decoman
date, spațios. Tel. 217716,0722/662731. (T)
• In Hunedoara, decomandate, parter, etaj 1, 
zonă bună exclus intermediari. Tel. 0724/560870, 
0723/350360. (T)
• urgent, apartament 2 camere, decomandate, 
între 50 mp ■ 60 mp, în zonă centrală 22 Decem
brie, Kogălniceanu, piață Decebal, cu balcon, cu 
sau fără amenajări, se face ofertă de preț la 
vedere, tel. 0730/474275. (A4)
• urgent, decomandate, etaj intermediar, zona 
Liliacului, Mărăști, Dorobanți, Zamfirescu. Tel. 
17 ■■ <17314. iA91

Vând ap. 3 camere (05)
• st 70 mp, balcon închis, parchet gresie + 
faianță et 2, zona Gojdu. preț 1,450 mid, nego
ciabil, tel. 0742/01941& (Al)

• transformat ki 2 camere, bucătărie, hol, 
baie, superamenajat gresie, faianță 
parchet, toate noi, zugrăvit centrală 
termică Tel. 0723/378752. (5/19.03)

• decomandate, 2 băi, amenajat totul nou, 
mobilat, etaj intermediar, zona Ulpia, preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• regent zona I. Corvin, etaj 1,2 băi, balcon, garaj, 
boxă preț 60.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent zona Liliacului, 2 băi, balcon, preț 
155.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, zonă centrală (Piața Centrală), 
amenajări moderne, centrală termică termo
pane, gresie, faianță, 2 băi, 2 balcoane, preț 
60.000 euro, neg., tel. 0740/013971. (A2)

jfaj din fifîdiith/iî
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cuv*»a4
• zona 22 decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 bă, 3 balcoane, 160 mp, modificat cu centrală 
termică parchet gresie, faianță preț 80.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat totul 
nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498,0745/302200,232809. (A4)
• decomandate, baia (gresie, faianță), termo
pane, camere cu parchet, centrala termică 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, zona 
pieței centrale, Deva, preț 80.000 euro. Tel. 
212141. (A9)
• decomandate, hol central, balcon, etaj 1, zona 
Bălcescu, Deva, preț negociabil. Tel. 231800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 bă, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0/XM/l LU, mo. 0/W/15R4M. (Aim

cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

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

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

Vând case, vile (13)
• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă In Deva, Viile Noi, 4 camere, curte, 
grădină st 1500 mp sau schimb cu apartament 
în Deva plus diferență exclus intermediari. Tel. 
219588. (T)
• casă 6 camere, toate utilitățile, în Simeria 2
corpuri, teren aferent 1026 mp, nreț 95.090 
euro.Tel.0788/507&19.(T) ' ' -1

► Dev decornandHffi.SOHibfSmaififfio1 iars 
pătrat baie, bucătărie, boxă garaj, canalizare, 
apă, gaz, curent 82000 euro, ta 215212 (Al)
• Deva zonă centrală 4 camere, bucătăria 2 
băi, garaj, curte și grădină ST 800 mp, preț 
180000 euro, teL 0726/710903 (Al)
• ana Bafoen, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere hot baie, 
încălzire cu CT, crete st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona PWroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere. 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat preț 118000 
euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabiI firmă preț340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona CălugărenL 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830.(A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=8O0 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• urgent, casă în Deva, 3 camere, bucătărie, 
baie (gresie, faianță), curte, st 600 mp, zonă 
ultracentrală, Deva, preț 150.000 euro/nego- 
ciabil. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• urgent casă în Deva, zonă ultracentrală 3 
camere, baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire 
centrală garaj, piscină preț negociabil. Tel. 
231800,0740/317314. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garai, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. IO'

Vând case la țară (17)

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

• casă In satul Vața de Sus, comuna Vața 
de Jos. TeL 681440. (2/204)3)

/»

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

• urgent, casă nouă și grădină Sântămăria
Orlea, nr. 162. Tel. 0724/362663. (T)

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

■Ti/-------------------------------------------------------------------
< !• (Rsăln Sântuhalm, 5 camere, bale, bucătărie, 

living, terasă construcție relativ nouă centrală 
termică curte, st 400 mp, preț 90.000 euro, nego
ciabil. Tel. 0745/511776. (A9)

• caaă 3 camere, baie, bucătărie, 
mobilată anexe gospodărești st 1150 mo. 
localitatea Bato, preț 240000 lei TeL 
0744/930114. (&T16JJ3)

Cumpăr case la țară (18)
• casă cu grădină 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. 0742/019428. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, zona Eminescu, preț 68000 
ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandată contorizări, balcon, mo
bilată Deva, zona Maniu, preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• 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)

Suntem, numărul 1 
în județul 
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SOCIETATEA DE MICROFINANȚARE
uJ* AURORA I.F.N. S. A

Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• pșmărarta unor afawri s Capital dt Iv^ru • investiții §
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I ~ 
web: http://www.aurora.com.ro

InformaȘ. tel.: 0254 219112,219580,0726/223889,0726/118355
T
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http://www.aurora.com.ro
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AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(512201

Q QUASAR 
INDUSTRIES

o companie puternica. în cwKinua dtzwharc. din domeniu) producției și disUibuțici de produse din îâmplărie PVC și 
aluminiu

ANGAJEAZĂ
LĂCĂTUȘ MONTATOR TAMPLÂR1E PVC

OLTEAN CRISTINA, localitatea Araa, str. Dacilor' nr, 18, 
anunță elaborarea primei versiuni a planului/program „Casă vacanță511 î 
declanșarea etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu

Consultarea primei versiuni a planului/program se poate realiza la MU
HD, localitatea Deva, str. A.Vlaicu, nr. 25. zilnic între orele 8,00 - 16,00.,. 

Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM
Timișoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 32, în termen de 18 zile calendaristice le 

la data prezentului anunț.

063511

Cerințe:
-Stagiu militar satisfăcut;
ftmiiciliul stabil in tirațnl Deva;

-DispMbilitaL-la piogram prelungit.
- Permis de conducere categoria B valabil;
■ (jirioștiin|ele<!iii domeniul construcțiilor. a tămplăriet PVCsaualuminiu constituie tin avantaj;

Se oferă:
- Posibilitatea de a lucra IntM echipă lăniri. intr-un nwd iu modem, profesional ți îitplind dezvoltare;

Pachet de benefic» motivam și în acord cu performanțele realiste; '
- Angajare cu căite de muittâ,

MWiiide cate iwkplBru (iMl de miW (kiev u-u ikpuu < jihiidMuu pch'jL . i sa
triuiifâpaiw Urziți în MD120D7 CVurik și Kiimntede iMcnpv țp<«> puui. Ux mu otiIi b nditta: (85866)

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

Pci '<n<idr iu:ikid Rjmnii.jFodui îi?lFa< 222 crn-’râ i.iinoiui'odor^quasoi iu

o companie puternică fi în contimift dezvoltare, «fen docneniKd unporruiui 
comercializării și distribuției de produse de larg consum >s al teiefoaso mobile

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(telefonie mobilă)

CERINȚE:
Studii medii, abilități de comunicare, abilități de prezen 

cunoști nțe operare calculator.
Experiența în domeniu. «arsul tie atestare VODAFONE și 
domiciliul în Orăștie constituie un avantaj.

SE OFERĂ:
lizibilitatea de a lucra hw-o echipă tânără, într-un mediu 

modern, profesional și în plină dezvoltare;
Pachet de beneficii motivam și în aeon! cu performanțele 

realizate.
PvrMMtKk- ..lux* in.ă lihue't' ( Cf mțclc .Ic ttUli SUS *r donî.W vul șl ckțpunA eiHidu.tilura pentru 

postul «w Ia coneitnt siuu nigtne sâ irtmțtâ p-lnA cell târziu îh C'V-ul cu Ibtogruile fi
Acrlsunrt» du intenție In pure se rneitțhmttze prutul tttilicitid (prin poftii, fax Miu« nmi! ) ta;

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222 999,
fax: 0254,206.291, e-mail: office@quasar.ro bh

CONVOCATOR
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 

S.C. „REVA" S.A. SIMERIA, înregistrată la ORC Hunedoara sub nr. J20/643/1992, CUI R 2150217, capital social subscris și vărsat
Convoacă Minarea Generală Ordinară a Acționarilor oențnj 

tjap de 25(14 2007 ora 11. la sediul din Simeria. Str. Atelierelor, nr .32, cu următoarea odine de zi:1. Analiza și aprobarea raportului administratorilor privind activitatea pe anul 20062. Analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire; la verificarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi la 31.12.20063. Analiza și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 20064. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 20075. Numirea și stabilirea duratei contractului de audit financiar, în cazul în care Adunarea Generală nu va fl statutară se vadesfășura o nouă Adunare Generală în ziua de 26,042007. la aceeași oră și în același loc.
(86310)

• dea, bucătăria, baie, balcon, subrafațâ 35 mp, 
zona Bd. Decebal, preț 00.000 RON, neg., tel. 
0741/154401,227542, seara (A2)
• Dada, at 4, semldec., s=26 mp, baie, 
bucătărie, balcon închis, contorlzări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona 22 Decembrie, dec., et.1/8, s=46 mp, 
balcon, amenajată, contorizări, termopane, preț 
115.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• zona Astoria, 32 mp; etaj bun, contorizări, 
convector, balcon modificat, termopan, parchet, 
gresie, faianță, bale mare, preț 72.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• garsonieră zona Gojdu, semldecomandată 
bloc de cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, 
ocupabilă Imediat, urgent, preț 68.000 ron nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Gojdu, bloc de cărămidă, etaj 1, deco
mandată, 30 mp, contorizări, repartitoare, gaz 2 
focuri, parchet, preț 74.000 ran negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnoscu. etaj 3, semldec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dadă, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi. 
preț atractiv, tel. 0254/613366. 0788/040.490. 
07Ba/15&483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

* SC BOROMIR IND - Moara Deva

BoTcMiiir 4 a9enfi vânzări produs» morărlt

Condiții: ■ experiență Se ofer*: ■ salariu atractiv; in vânzări minim 2 ani; ■ autoturism; B telefon mobil; 
B Garanții. B bonus din vânzări.

Relații la telefon 0740/115.250 sau 0254/218.963

• urgent, garsonieră, zona Decebal, Gojdu. 
Mărești, cu sau fără modificări, indiferent de 
etaj, sau amenajări, ofertă de preț la vedere, cu 
picta Imediat, tel. 0731/474275,0740/535086. (A4) 
■ decomandate, moi Zamfirescu. Mărești. 
Dorobanți, Deva, ofer prețul pieței Tel. 231800. 
mioni73ia.(MiVând terenuri (21)

■ zona Sântuhalm, intravilan, st= 2480 mp, 22 
■euro/mp, gaz, curent, apă, tel. 0740/013971. (A2)
• Intravilan In Deva, zona Vulcan, 800 mp, 
utilități In zonă, preț 60 euro mp. Tel. 212141, 
231800,0745/511776. (A9)
• zona Balan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro mp. Tel. 231800,0745/511776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon, pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri. Tel. 0745/511776. (A9)
• Intravlan In Deva, 750 mp, zona Zăvoi 
(Sado veanu), preț 42000 euro. Tel. 0746/511776. (A9)
• Intravilan Deva, zona Dorobanți, 2200 mp, fs 22 
m, pentru construcție case, toate utilitățile. Tel. 
0745/511776. (A9)
• urgenți Intravilan Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro mp. Tel. 0745/511776. (A9)

• parcele terenintre 550-800 mp,zona de case, 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 euro 
mp, negociabil. Tel. 0745/511776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha zona Blăjeni, preț nego
ciabil. tel. 0254/613366, 0788/040.490.
0788/158.483. (A10)
■ Brad, 03 ha teren, la DN1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158.483. (A10)
a Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788^040.490. (A10)
a Bred, 1000 mp pt construcție vilă, In satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366.0788*040.490. (A 10)
a Brad ■ Deva, 1800 mp. Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tei. 0254/513366. 0788*040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a Brad, 1 ha. zona 8 intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/5133680788040490 0788/158483. (A10)
a Brad, 03 ha ♦ pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșulul, preț 
negociabil teL 0254/613366. 0788/040.490, 

• CW158A83. (Alffi

• ImoWI, to Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă hotel, 550 mp, curte, 
construcție nouă, preț negociabil. Tel. 231800, 
0745/511776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• Deva, zonă centrală 60 mp, ofer preț bun. Tel. 
0740/^17314 (A91

Vând alte imobile (27)
• hală sl construcție parțial finalizată (lângă 
RAR); vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/040 490.0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

■ ofer spre închiriere spații 70 mp, 
respectiv 400 mp, în lila, Str. Libertății, nr. 
38, pentru birouri, magazine, dotate cu tot 
ce este necesar. Tel. 0722/211359. (6/22.03)

• trier spre închiriere apartament 2 camere, 
lângă Liceul Auto, etaj 3, mobilat, parchet 
lamelar, tv color, gresie, faianță preț 140 
euro/lună Tel, 0720/812063. (T)
• oferspre închiriere garsonlerăamenăată pentru 
spațiu comercial în Hațeg, str. Sarmlzegetusa, nr.
6, parter (lângă piața mica). (T)

• Deva, 20 mp, bulevardul Decebal, 250 euro/ 
lună, tel. 0721/055313. (Al)

ÎMPREUNA IN AfACER;

• UM mp, intravilan, toate ubătâțiie 080 v. 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7, Intre Simeria recrie și Orăște, preț 
35 euro mp. Tel. 075LAB74I am/S .CT)
o ZM mp teren intravilan In Deva, Str. AknAil 
zonă agrement case vacanță. Tel 227242. CD 
a grădM to Brad, str. Decebal. 600 mp, intra
vilan. fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. CD
a Hravlan,cu acces din CA Rosseti și Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilități le, 
gaz, curent apă, canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. CD
• Deva, zonă rezidențială. 6 parcele, 740 
mp/pareelă fs 22 m, fedlități. 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, DJL7, ștrand, st 900 mp, fs 40 m, 
preț negociabil tel. 0740/210780. (Al)
■ IntravlM am Zăvoi, st=400 mp, 1 mp=50 
euro, tel. 0740/013971. (A2)

Vând spații comerciale (25)

a Mm, Md Libertății, 200 mp, fs 13 
m, modernizat, tâmpi ărle pvc, termopan, 
gresie, încălzire centrală, preț 1.100 euro 
mp. Retați I la tel. 0743/031891. (19/12.03)

a urgent Deva, 32 mp parter, cu intrare stradă 
amenajat, ocupabll Imediat, 28000 euro, tel. 
215212. (Al)
a hală, In Deva, zonă Industrială 2400 mp, teren 
7000 mp, toate utilitățile, preț negociabil. Tel. 
0745/511776,0723/619177. (A9)
a urgent, hală In Petroșani, pe2 nivele, 4000 mp, 
H 6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, două 
lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, toate 
utilitățile, preț 150.000 euro, negociabil. Tel. 
0745/511776. (A9)

I Stamprod
Tel./Fax : 0254/213510 
e-mail: stamprod@rdslink.ro
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• SC Orion Comimpex SRL Brad închiriază 
hală Industrială situată In Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942068 (10/1.03)

• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandae, zona 
Decebal ■ Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică parchet gresie faiață preț 150 
euro/lună și similar, zona 1 Decembrie ■ cinema 

Patria, mobilat șl utilat ambele pe termen lung, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• apartament 3 camere decomandate, zona 
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 Șpar - 
piață, cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie faianță, cu cheltuieli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• 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, contorlzat repiT ț! 

toare, decomandat et3, mobilat, preț IJkj 
euro/lună Tel. 0751/560740, (A7)
• zona Mcul Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent canalizare, pretabil producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (AD
• zona Bălctsai nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii birouri, sediu 
firmă preț250 euro/lună ne&, tel. 0745/163446, (AD

în «xdwivltate pentiu dumneavoastră^ vine din Jara sfânta o minune Dumneze j iască Maica Paraschiva, are plante miracu-' loase, uleiuri tămăduitoare, tallsmane apărătoare de farmece și blesteme, rezolvă cazuri dificile doar telefoniciSunt 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 cununia șl acum sunt căsătorită și foarte fericită.Schimbați-vă viața din rău în bine tele- fonând-o pe Măicuța Paraschiva.
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• ■■ Rfeaț sr. Horea. s=70 mp, amenajat 
Tesie. terci 2>ane tea grup sanitar + 130 
~c oeocnt oret 800 euro/lună + TVA. tel. 
07^16*631 (AT,

• Mi Uc. Auro. s= 16 mp. încălzit apă curentă 
oreoDi prestări servicii, birouri, preț 50 
etrc.'kri tel 206003.230324. (A7)
• ritr țn închiriere spațiu comercial, 
amenajat *34 mp. zonă centrala Deva preț 15 
euro mp, se poaie compartimenta Tel. 231800,

• ‘ 074Q/317314. (A9)
; • ofer 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 opn 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 ipro închiriere apartament 2 camere 
decomandate, contorizărl Integrale, amenajat,

. mobilat și utilat integral (inclusiv tv color, 
mașină automată), zona Bălcescu, Deva peț 200 
euro/lună Tel. 0740/317314. (A9)

Eminescu, nr. 82, vinde polistiren pentru 
fațade, grosime 5 cm, preț 18040 lei mc. TeL 
217433 sau 0729/007251. (6/2003)

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

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând 25 oi cu miei. Tel. 0254/738064. (T)

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

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

Comemorări (76) ■ Decese(75)

Cu nesfârșită durere în suflet, soția Ana anunță că pe data de 25 martie se împlinesc 6 săptămâni, de când s- a stins lumina vieții mele, cel care a fost
ALEXOI GHEORGHE ADALBERT

Odihnească-se în pace.

Cu adâncă durere deplângem decesul celei care a fost o bună soră, cumnată și mătușă
MARIA TOMA

Vei rămâne veșnic în sufletele noastre. Fratele Gheorghe, cumnata Maria și nepoții.

(1/21.03)
(2/22.03)

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. CD

• vând două vițele de un an, una Bălțată și una 
Holstein. Tel. 0722/949969. (4/20.03) Decese(75)

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

Microbuze. Dube (38)
Instrumente muzicale (60)

• vând două autoutilitare Dacia, Diesel, cu 
două uși, af 2004, Tel. 237577. (4/21,03)

Camioane, remorci (39)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

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

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

■ societate comerdalâ vinde gatere Basic 
Profesional cu accesorii, preț 18.000 euro plus 
TVA. Informații la tel, 0034660167988, 
0723/243663. (4/19.03)
• vând catku de disc în tiranți, 2 calorifere din tablă 
noi, 150/70 cm, preț negociabil. Tel. 264161. CD

Piese, accesorii (42)
< . iu2 roți complete cu jante șl Camerele

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

Mobilier și interioare (47)

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

• vând geamuri cu 2-3 canate, uși pentru baie și 
hol la casă, hldrofor, instant pe gaz, damigene 

S 501. Tel. 234156.'T)

Materiale de construcții (53)
• vând scânduri, fereastră în 2 canate, nouă, 

_ 1,20/1,30 m, vană de tablă zincată, deșeuri de 
scânduri (pentru foc), piatră de construcție, preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

• vând plan 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 
Kuhlmann 1000/1500 mm. Tel. 0740/950868. (T)

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

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Hagestein Leendert. Se declară nul. (3/22.03)

Matrimoniale (69)
• tânăr Italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la OP1, 
CP 178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugal la, Anglia șl Franța, la destinație, 
cu mașini comode, ollmaflzate, modeme. 
Tel. 0740/218237,0726/500804,0765/455835.»  
(17/12.03)

e

Bruzan Marioara din Ocolișu Mic cu durere în suflet și adânc regret, se desparte de cuscra ei dragă
TOMA MARIAdin Șoimuș.

Să-ifie țărâna ușoară.

Colectivul de salariați de la SC Beno Oii SRL este alături de Toma loan administratorul firmei, în greaua încercare pricinuită de decesul mamei sale
TOMA MARIAși transmit sincere condoleanțe.

Odihnească-se în pace.

(9/22.03)

Cu adâncă durere și nemărginit regret fiul loan, nora Dorica și nepotul Tudor Călin, anunță trecerea în neființă a dragei lor mamă și bunică
TOMA MARIAdin Șoimuș, în etate de 76 ani. Corpul neînsuflețit este depus la Casa mortuară din Deva, str. M. Eminescu. Slujba de înmormântare va avea loc duminică, 25 martie, ora 13, la Șoimuș, nr. 355.
Dumnezeu s-oțodihnească în pace.

(9/22.03)

Cu nemărginit regret Maria Draia, fină și vecină este alături de familia Toma loan greu încercată prin 
1T decesul nașei

TOMA MARIA
Odihnească-se în pace

• bărbat pensionar, bun meseriaș, serios, caut 
să îngrijesc gospodărie (casă ne/locuită) cu 
grădină în Deva sau împrejurimi. Tel. 
0720/930292,0741/253795. (T)
• Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, orga
nizează cursuri de șah, începând cu data de 24 
martie, ora 12, pentru elevii claselor I ■ VII. 
Așteptăm cu mult interes copiii de la țară Tel. 
0751/121079.(7/22.03)

• Salina Deva, funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71D. Relații și programări la tel. 
0721/061404. (4/22.03)

Oferte locuri de muncă (74)
• Internațional Job Expert, agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare și transport asigurate, salariu minim 
1435 ■ 2000 euro. Detalii la 0257/281818, 
0747/771729, 0724/497851, www.expertjob.ro, 
international@expertjob.ro.(83139)

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

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

(85828)

A A.P.M. Hunedoara și SC CEPROMIN SA DEVA titular al M proiectului, anunță depunerea documentației tehnice te vederea obțtaerii acordului de mediu pentru obiectivul „închiderea și eca- logizarea minei Barza", situat în Brad.
8J ^formațiile privind potențiaul impact asupra mediului al proiec- tului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara, din M municipiul Deva, str. A.VIaicu, nr. 25, zilnic între orele 08-16.Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Hune- Tdoara în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariției anunțului.

F
CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL 
S.C. „GRAMPET BUITURI" S.A. SIMERIA,

înregistrată la ORC Hunedoara sub hr. J20/339/2005, CUI RO 

17283696

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data 
de 25.04.2007, ora 15, la sediul din Simeria, Str. Atelierelor, nr. 32, cu. 
următoarea ordine de zi:

1. Majorarea capitalului social prin aport în numerar cu suma de 1 .OOO 
lei reprezentând 1OO de acțiuni la valoarea de 10 lei, proporțional cu numărul 
de acțiuni deținute de fiecare acționar.

2. Stabilirea modalității și a termenului în care se pot subscrie noile 
acțiuni.

în cazul în care Adunarea Generală nu va fi statutară, se va desfășura o 

nouă Adunare Generală în ziua de 26.04.2007, la aceeași oră și în același loc.

186050)

Un ultim omagiu celei, care ș.foșț 
din partea familiei Tudorița și loan Belu.

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Un ultim omagiu din partea finilor, familia Hațegan Tomescu Nicu și Liliana pentru cea care a fost
TOMA MARIA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

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

• Birou do traduceri, angajează secretară cu 
jumătate normă. Detalii la tel. 0254/217920, 
0722/815576. (9/21.03)

• firmă do comunicații, internet, marketing, 
caută 15 operatoare telefon, full time, chiar fără 
experiență; este indispensabilă cunoașterea 
limbii italiene. Informații și programări interviu 
la tel. 211266,0723/243663. (8/20.03)

• SC 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)

• «odotato comerdalâ angajează geamgiu și 
montator tâmplărie pvc; avantaj permis 
conducere. Tel./fax 0254/233239. (7/20.03)
• aodetate comerdalâ angajează urgent 
director economic în construcții. CV-urile la CP 
83, OP 1 Deva. (7/19.03)
• eodetate franco-română Freyrom angajează 
șef echipă în construcții, condiții avantajoase; 
cerințe: seriozitate, bun cunoscător al meseriei. 
Tel. 0741/054494. (10/21.03)

• eodetate spaniolă Mario & Sebi angajează 
muncitori în construcții în următoarele meserii: 
zidari, faianțari, lucrători în rigips, pentru Spania. 
Relații la tel, 0730/947792 sau 0728/626820. 
(8/22,03)
• 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 
Generală Tomești, tel. 681889. (85788)

Familia Ghebea mulțumește tuturor rudelor, vecinilor, prietenilor, cunoștințelor și colegilor de serviciu de la Inspectoratul Școlar Județean care au fost alături de 
1f ea în momentele grele pricinuite de decesul celei care a fost

GHEBEA FLOAREA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(11/22.03)

Familiile Podelean Nicolae și Mioara, Podelean Claudiu și Elena, regretă nespus trecerea în neființă a dragei lor mătuși
TOMA MARIAde o aleasă omenie și noblețe sufletească și sunt alături de familia greu încercată.

Nu te vom uita niciodată.
Odihnească-se în pace.

(9/22.03)

Suntem 
numărul 1 în 

județul Hune
doara!

LIBER (35428Î

(85438)

Produse TV, audio, video, ♦>] 
elecrocasnice NOI
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Familia Magerescu loan, Olivia, Nicu, Toni și Fani transmit sincere condoleanțe familiei Toma loan, greu 
Ir încercată prin pierderea celei care a fost mama

TOMA MARIA
Odihnească-se în pace.

ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU DUM
NEAVOASTRĂ, O MISIUNE DUMNE
ZEIASCĂ, UN SUFLET BINECUVÂNTAT 
PENTRU A FACE BINE PE ACEST PĂ
MÂNT - MAICA GABRIELA ÎN VÂRSTĂ 
DE 65 DE ANI.Mă numesc Nicolae, din Deva, și doresc pe această cale să mulțumesc măicuței Gabriela deoarece mi-a reîntors soția acasă.Apelați cu sufletul deschis la telefonul 0727-065462.Sunt Ionela, din Hunedoara, îi mulțumesc măicuței că mi-a dezlegat cununia.Sunt Claudia, din Deva, îi mulțumesc măicuței Gabriela că m-a vindecat de psoriazis.Apelați și veți fi rezolvați în orice problemă la telefonul 0727-065462.Face rugăciuni cu 39 de măicuțe.

(85837!

SK-AVț

http://www.expertjob.ro
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vineri. 23 manie 200.
• Achiziționare online. Cântărețul bri
tanic Elton John a anunțat că, la sfârșitul 
lunii martie, va fi disponibil pentru 
descărcare online contra cost catalogul 
său muzical ce cuprinde peste 30 de 
albume, cu ocazia împlinirii vârstei de 60 
de ani, informează accesshollywood.com.

Un dansator scoate sunete cu ajutorul unei cochilii de melc în timpulunei ceremonii tradiționale, înapropiere de piramida Cuicuilco din Mexic. Mii de oameni îmbrăcați în alb s-au încărcat de energia solară, la debutul primăverii astronomice. (Foto: epa)

Russell Crowe, regizor
■ Primul film pe care 
actorul îl va regiza se va 
baza pe documentarul 
„Bra Boys".

Los Angeles (MF) - Actorul australian Russell Crowe va debuta ca regizor cu pelicula „Bra Boys”, o dramă bazată pe evenimente reale despre o mișcare underground născută în sânul unei comunități de surferi din Australia. Filmul, prezentat de Universal Pictures și Imagine Entertainment, va fi produs de Brian Grazer („O minte sclipitoare”, „Apollo 13”). Scenariul filmului va fi semnat de Stuart Beattie („Colateral”).Filmul se va baza pe documentarul „Bra Boys” care îi prezintă pe Sunny, Koby și Jai Abberton, trei frați care au inițiat mișcarea underground a surferilor din suburbia Maroubra a orașului Sydney. Crowe a fost naratorul acestui
60 de ani la 
volan

Londra (MF) - Cel mai bătrân șofer de taxi din Londra a ieșit la pensie la 92 de ani, după ce a petrecut 60 de ani la volanul unuia dintre celebrele taximetre negre din capitala Marii Britanii. Alfred Collins și-a început cariera în 1937 și a cutreierat străzile Londrei până în urmă cu doi ani. Șoferul și-a păstrat autorizația de taximetrist dar, în cele din urmă, a decis să renunțe la această meserie.
Produs de 
Starbucks

Seattle (MF) - Următorul album al fostului membru al trupei Beatles Paul McCartney, care va fi lansat în această vară, va fi primul CD produs de casa de discuri Hear Music fondată recent de lanțul american de cafenele Starbucks. Starbucks deține aproximativ 13.000 de cafenele în 39 de țări.

Reparații la rezer
vor (Foto: EPA)

Lupta împotriva homofobiei
Londra (MF) - Cântărețul britanic Elton John a cerut lumii să lupte împotriva homofobiei, cu câteva zile înainte de a împlini 60 de ani, eveniment care va avea loc pe 25 martie. într-un articol despre drepturile omului pu-

Lansare 
amânată
Washington (MF) -Lansarea navetei Atlantis, prevăzută inițial pentru 15 martie, a fost amânată până cel mai devreme în luna mai, din cauza reparațiilor necesare la rezervorul extern al vehiculului spațial care a fost afectat la sfârșitul lunii februarie de o , grindină puternică, a anunțat NASA. „în jurul datei de 10 aprilie vom avea destule informații pentru a decide dacă vom repara rezervorul exterior al navetei sau îl vom înlocui", a declarat unul dintre directorii NASA.

Elton John (Foto EPA)

400 de dosare despre OZN-uri

Knut, un pui de urs polar, a fost

■ Franța este prima țară 
din lume care deschide 
pe internet arhivele ofi
ciale despre OZN-uri.

Paris (MF) - Franța a devenit, ieri, prima țară din lume care a descărcat pe internet arhivele oficiale despre obiectele zburătoare neidentificate (OZN), într-un exercițiu inedit de transparență menit să spulbere acuzațiile de disimulare lansate de fanii farfuriilor zburătoare, transmite AFP„Este o premieră mondială”, a subliniat Jacques Patenet, responsabil al Grupului de studii și informații asupra fenomenelor aerospațiale neidentificate (GEIPAN) din cadrul Centrului național de
Colecția Madonnei s-a epuizat rapidi îngrijit de către cei de la grădina zoologică din Berlin, după ce mama lui, Tosca, l-a părăsit. (Foto: epa)

in vizită la viitorii socri
Los Angeles (MF) - Actorul Leonardo DiCaprio s-a logodit cu iubita sa, top modelul israelian Bar Refaeli, potrivit unor apropiați ai cuplului care spun că nunta ar putea avea loc la sfârșitul acestui an. Cuplul a vizitat recent orașul Tel Aviv din Israel, unde top modelul a putut să-l prezinte oficial pe DiCaprio părinților săi. Potrivit unor surse apropiate celor doi, pe 11 martie a avut loc și o petrecere de logodnă. O prietenă a lui Refaeli a declarat pentru revista Star că la petrecere a pârtiei pat „doar un grup mic de prieteni și membri ai familiei”. „Bar a spus că Leo a cerut-o in căsătorie și că ea a acceptat”, a spus aceeași sursă. Aceasta ar Ti a doua căsătorie pentru Refaeli, care a divorțat în 2005 la doi ani de la nuntă.

■ „M by Madonna", co
lecția de haine a Madon
nei s-a epuizat în câteva 
minute de la lansare.

Stockholm (MF) - Colecția de haine și accesorii concepută de starul muzicii pop Madonna pentru gigantul suedez de confecții Hennes & Mauritz (H&M) s-a epuizat la câteva minute de la lansarea în magazinele din
Actriței italiană Monica Bellucci a purtat un colier Cartier la uneveniment organizat de firmă, care a avut loc marți, la Roma.

(Foto: EPA)

Russell Crowe (Foto: epa)documentar. încă nu se știe dacă starul va avea un rol în acest film. „Bra Boys” este al treilea proiect rezultat din colaborarea dintre Crowe, Brian Grazer de la Imagine Entertainment și regizorul Ron Howard. După ce a jucat în„O minte sclipitoare” și „Renăscut din cenușă”, Crowe i-a dat replica lui Denzel Washington în drama regizată de Ridley Scott „American Gangster” care va fi lansată în toamna acestui an.
blicat în săptămânalul britanic The New Statesman, cântărețul spune că este bucuros că a avut șansa de a-și legaliza relația cu partenerul său de viață, regizorul și producătorul canadian David Furnish.Elton John a citat cazul lui William Hernandez, un activist implicat în lupta pentru drepturile homosexualilor din Salvador, a cărui cauză este apărată de organizația pentru drepturile omului Amnesty 
International. William Her
nandez și alți membri ai âso- ciației sale au primit amenințări cu moartea.

Fanii farfuriilor zburătoare vor avea acces la toate dosarele (Foto: fan)studii spațiale (CNES). „Este adevărat că în Statele Unite ale Americii se pot cere informații legate de anumite cazuri. Dar
Stockholm. Deși colecția nu a fost la fel de așteptată ca linia lansată pentru aceeași companie, în noiembrie, de creatorii de modă Viktor și Rolf, mai multe sute de femei așteptau, ieri, deschiderea magazinelor din capitala suedeză.Intitulată „M by Madonna”, colecția, ultrafeminină, sexy, cu o ușoară urmă de clasicism, cuprinde rochii kimono, pantaloni mulați, fuste drepte,

noi am făcut contrariul, punând la dispoziția publicului toate informațiile”, a indicat Jacques Patenet. Arhivele ofi
curele late, genți, poșete și pantofi cu toc. Starul a ales culori atemporale, negru, alb, bej, și țesături nobile, precum mătasea, lâna fină și cașmirul. Hennes & Mauritz își asociază regulat produsele cu imaginea unor staruri. Colecția „M by Madonna” este disponibilă în toate magazinele H&M din lume. Fondată în 1947, compania H&M numără 1.345 de magazine în 24 de țări. 

ciale despre OZN-uri, disponibile pe adresa www.cnes- geipan.fr/geipan, conțin pentru moment aproximativ 400 de ( dosare, aproape un sfert din cazurile observate în Franța din anii '50 până în prezent, la care se adaugă și câteva cazuri mai vechi. Dosarele cuprind procese-verbale întocmite de poliție și date personale despre martori.
Fotografii și videoJacques Patenet a declarat că până la sfârșitul anului toate dosarele vor fi disponibile pe internet. GEIPAN a anunțat că, treptat, vor fi introduse pe internet fotografii și înregistrări video realizate în timpul acestor evenimente fără explicație.

accesshollywood.com
http://www.cnes-geipan.fr/geipan

