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Cerul va fi variabil. Vântul va sufla

Dimineața La prânz Seara

Unul din 10.000 e fericit
"Chat"-uiesc 
cu orele

Deva (C.P., M.I.) - Tinerii petrec, în medie, 2-3 ore pe Internet. Cel mai mult timp îl alocă discuțiilor, adică chat- ului. Spun că acest lucru permite să cunoască diverse persoane, să comunice cu prietenii și familia. Nu vorbesc numai în română, ci și în engleză sau italiană. Programele foarte des folosite sunt Yahoo Messenger, MSN și Skype, /p.5

Analize gra
tuite, din iulie

Deva (I.J.) - Programul național pentru evaluarea stării de sănătate? a populației va începe abia în luna iulie. Decizia a fost luată ca urmare a faptului că ministrul Sănătății, Eu- * gen Nicolăescu, a considerat că hotărârea trebuie să treacă prin Parlament. /p.5

Cozi la 
proteze 
Deva (I J.) - Aproape 1000 de hunedoreni își așteaptă rândul pentru obținerea unei proteze. Cele mai solicitate proteze sunt cristalinele artificiale urmate de protezele auditive. Sumele pe care le decontează Casa de Asigurări de Sănătate Hunedoara variază între 250 și 9500 lei pentru o proteză. Numai în cursul anului trecut Casa a decontat parțial sau integral sume uriașe pentru mai mult de 4.000 de proteze. „Numai pentru pungile de evacuare folosite în cancerul de colon am avut peste 2500 de decizii de decontare. în realitate au beneficiat de ele mai puțin de un sfert dintre solici- tanți", declară Ovidiu Bândea, purtător de cuvânt al GAS Hunedoara. /p.3

Băieții poartă ținute roz
Deva (S.I., A.B.-L.) - Băieții au adoptat onouă culoare în ținută: rozul. O culoarecare atrage atenția, în special fetelor.Culoarea a prins și mulți au în garderoba proprie câte un articol vestimentar. Cu toate acestea, culoarea naște controverse. Liceenii tradiționaliști consideră că este o culoare exclusiv pentru fete și dau o notă proastă băieților care o poartă, /p.3 
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Români vor cheltui în acest an pe îmbrăcăminte 2,1 rru- 
arde dolari, ceea ce înseamnă doar 95 de dolari pe cap 
deiocutor.

■ Peste 40% dintre 
pensionarii din județ tre
buie să se descurce din 
pensii sub 300 de lei.

Deva (H.A.) - Pensionarii mănâncă ce găsesc mai ieftin prin magazine. Carne, doar duminica și de sărbători.

EieVI din patru clase de lă’ școala generală a Colegiului i- Economic “Emanoil Gojdu” î Hunedoara au executat lucrări de igienizare în curtea școlii și au plantat șapte pomi ornamentali, /p.5 
(Foto: Călin Bicăzan)

Deținutul bucătar 
de nota 10

Bârcea Mare (M.T.) - Un număr de 15 persoane private de libertate, care au absolvit cursul de calificare în profesia de „bucătar”, curs început la sfârșitul anului 2006 și finalizat în luna ianuarie 2007, au primit ieri diplome de absolvire. Cursul a fost realizat cu sprijinul Agenției Județene Pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara - Deva. Una dintre cele 15 persoane, care a absolvit acest curs cu nota zece, a muncit timp de trei ani la o fabrică din Italia, care producea cunoscutele specialități culinare „tortelini”. /p.6

Cetatea va fi reabilitată
Deva (A.B., M.O.) - Cetatea din Deva, monument istoric atestat din anul 1269, va intra într-un proces de reabilitare și restaurare a zidurilor și fundației, valoarea fondurilor alocate fiind de 50 milioane lei. Lucrările sunt programate să înceapă în lima 

Aproape jumătate dintre pensionarii hunedoreni trăiesc din 300 de lei pe lună. Peste 55.000 de pensionari, din cei 120.000 din județ, au pensii mult sub salariul minim pe economie. Pensia medie în județul Hunedoara este puțin peste 400 de lei, iar 20.000 de pensionari primesc doar puțin

Apă plată la... robinet
■ Sătenii din Bozeș 
vor avea, în câteva 
luni, apă plată la 
rețeaua de distribuție.Bozeș (Ș.S., M.F.) - în timp ce majoritatea hune- dorenilor cumpără apa plată, sătenii din Bozeș se vor putea bucura de avantajele unei astfel de ape ,,livrate” direct la... robinet. Acest lucru va fi posibil, în câteva luni, cu ajutorul unei firme care îmbuteliază apă plată în satul Băcâia, situat la trei kilometri de Bozeș. Potrivit vicepri-

august și să se încheie în anul 2009. Jumătate din fondurile necesare provin din proiect cu finanțare Phare, iar diferența din credite contractate de Consiliul Local Deva. S-a început deja pregătirea pentru începerea investiției, /p.6 

peste 200 de lei lunar. Bani care abia le ajung să-și plătească facturile și să-.și cumpere medicamentele. Pentru mâncare, dacă mai rămâne ceva. Astfel că ei au pe masă, aproape în fiecare zi, fasole și cartofi. Multi dintre pensionari s-au mutat de la oraș pentru că nu mai puteau să

marului orașului Geoagiu, Radu Igna, la această dată se lucrează la studiul de fezabilitate urmând ca, după finalizarea lui, să înceapă partea de execuție a rețelei de alimentare. „Am estimat costurile acestei investiții la aproximativ trei miliarde de lei vechi, în privința prețului apei plate, suntem încă în faza de negocieri cu furnizorul. Oricum, din primele discuții, am căzut de acord ca diferența dintre prețul unui litru de apă plată și unul i de apă potabilă să nu fie foarte mare./p.6 

plătească facturile de întreținere la bloc. în județ există și pensionari fericiți. Cam unul la zece mii. Vreo 15 pensionari hunedoreni au pensii demne de invidiat de orice angajat respectabil. Lor le aduce poștașul, în fiecare lună, pensii de peste 20 de milioane de lei vechi, /p.3

Nu vor istoria 
romilor în școli

Hunedoara (C.B.) - O organizație neguvernamentală a propus Ministerului Educației ca manualele de istorie să cuprindă pe lângă informațiile despre Mircea cel Bătrân sau Mihai Viteazul și capitole despre istoria etniei rome. Astfel, din toamna acestui an elevii din toate școlile din tară vor studia obligatoriu pagini întregi despre modul de viată al romilor. Liceenii hunedoreni sunt de părere că învățarea istoriei romilor este un act inutil pentru ei deoarece romii nu și-au adus nici un aport în dezvoltarea poporului român. /p.6
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• Arestați. Forțele americane au arestat 
săptămâna trecută la Bagdad doi impor
tanți lideri ai rețelelor de fabricare a ma- 
șinilor-capcană în Irak, care ar fi respon
sabili de moartea a sute de civili. Mașini- 
le-capcană fabricate și puse la dispoziție 
de această rețea au provocat moartea a 
circa 900 de cetățeni irakieni nevinovați, 
și rănirea altor 1.950, din noiembrie.

A pledat 
vinovat

. Guantanamo (MF) - Cetățeanul australian Ețavid Hicks a pledat vinovat, luni, pentru susținerea terorismului, în i fața unui tribunal militar excepțional de la baza americană din Guantanamo. Hicks (31 ani) este deținut de peste cinci ani de forțele americane. Este vorba de prima audiere în fața u- nui tribunal militar ex- ; cepțional, creat în urmă cu un an de Congresul american pentru judecarea deținuților de la Guantanamo.
Va continua 
strategia

Berlin (MF) - Cancelarul german Angela Merkel va continua să- și aplice strategia de I revigorare a Constituției europene, prin organizarea de discuții confi- I dențiale cu oficialii na- i ționpli, în pofida critici- i lor tsonform cărora planul isău ar afecta o dgg- U batere democratică;Ea fjf’ 
vrea să conținu©' această metodă și să pună bazele unui nou £ tratat « european. £ •
Georgia dă în judecată Rusia

Tbilisi (MF) - Georgia a formulat o acțiune împotriva Rusiei la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, acuzând-o de deportare a cetățenilor georgieni, a anunțat Ministerul Justiției de la Tbilisi.Sute de cetățeni georgieni au fost deportați cu forța din Rusia, după deteriorarea relațiilor bilaterale, ca urmare a unui scandal de spionaj din toamna trecută.„Acțiunea se bazează pe sute de cazuri de abuzuri flagrante în domeniul drepturilor omului, comise de Federația Rusă asupra cetățenilor și etnicilor georgieni în timpul deportării lor”, a anunțat Ministerul Justiției, intr-un comunicat.Oficialii georgieni nu au putut fi contactați pentru eventuale comentarii privind măsurile care ar putea fi adoptate de Curtea de la Strasbourg împotriva Rusiei.

O mașină-capcană a explodat ieri în apropiere de Kandahar, sudul Afganistanului. Singura victimă a fost atentatorul. (Foto: epa>

Acces deplin la secrete

Recep Tayyip Er
dogan (Foto: ERA)

Anchetat
Ankara (MF) - Un procuror de la Ankara a inițiat luni o anchetă preliminară a- supra premierului turc Recep Tayyip Erdogan, bănuit că ar fi făcut apologia liderului rebel kurd Abdullah Ocalan, în urmă cu șapte ani. în cazul în care Parchetul va decide, în baza dovezilor pe care le va strânge, să transforme ancheta în procedură judiciară, va fi necesară aprobarea Parlamentului, deoarece Erdogan beneficiază de imunitate. Erdogan este acuzat că l-a numit pe liderul separatist „Domnul Ocalan", 
îngîua interviu realizat pentru un post de radio în ianuarie 2000. Principala formațiune a opoziției, Partidul republican al poporului, depusese o plângere la adresa lui, urmată de mai multe cereri similare.

■ Demnitarii vor avea 
acces la informații 
clasificate fără a deține 
certificate ORNISS.

București (MF) - Președintele, premierul, miniștrii, senatorii și deputății vor avea garantat accesul la informații clasificate, fără a mai fi ne- voiți să obțină certificatul ORNISS, conform modificării în acest sens adoptate, ieri, de Camera Deputaților, la Legea privind protecția informațiilor clasificate.Camera Deputaților a adoptat, ieri, propunerea legislativă inițiată de deputatul PD Costică Canacheu, care garantează accesul președintelui, premierului, miniștrilor și parlamentarilor la informațiile clasificate ce consti
Tony Blair somează Iranul
fS Dacă eliberarea mili
tarilor capturați în Golful 
Persic va eșua, se va in
tra „într-o nouă etapă".

Londra (MF) - Premierul Marii Britanii, Tony Blair, a avertizat Iranul că, în cazul în care eforturile diplomatice de eliberare a celor 15 militari capturați în Golful Persic vor eșua, se va intra „într-o nouă etapă”.„în momentul de față, încercăm să discutăm prin canale diplomatice pentru a convinge guvernul iranian gă trebuie eliberați și că nu există nicio justificare pentru deținerea lor”, a declarat Blair.„Sper că îi vom convinge să îi pună în libertate. însă, în caz contrar, se va intra într-o nouă etapă”, a avertizat liderul de la Downing Street fără a oferi alte detalii.
Captivi la TeheranLondra încearcă să obțină accesul diplomaților la cei 15 militari și să afle unde sunt deținuți.Potrivit BBC, captivii sunt interogați de membrii Gardienilor Revoluției într-o bază militară din Teheran.

MAE, asigurat de premier
București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a declarat, ieri, după întâlnirea cu secretarii de stat și directorii generali din MAE, că structurile organizatorice ale ministerului vor rămâne ca atare, pe deplin funcționale și operaționale.Reuniunea, care a durat două ore, a fost dedicată stabilirii modalităților concrete de lucru pe perioada interimatului la Ministerul de Externe, asigurat de premierul Tăriceanu.„Sper ca această perioadă să nu dureze prea mult”, a declarat Tăriceanu. El a spus că urmează să aibă întâlniri regulate cu conducerea MAE și că îi vor fi transmise inclusiv unele telegrame. Premierul a stabilit să primească de la Ministerul de Externe informări și telegrame care 

tuie secret de stat sau secret de serviciu. în favoarea propunerii s-au pronunțat 203 de- putați, iar alți 10 s-au abținut, majoritatea dintre aceștia fiind membri ai PLD.Prin modificarea adusă articolului 7 din Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, pentru accesul la astfel de informații, președintele, premierul, miniștrii și parlamentarii nu vor mai fi nevoiți să posede un certificat ORNISS.
Proceduri avizateDemnitarii menționați vor trebui, totuși, să treacă prin- tr-o procedură de verificare internă a instituțiilor din care fac parte, proceduri avizate de ORNISS.De asemenea, demnitarii respectivi vor putea avea ac

Premierul Tony Blair avertizează Iranul să-i -elibereze pe cei 15 
militari britanici (Foto: epa)Surse citate de BBC au declarat că cei 15 membri ai Infanteriei Marine sunt interogați pentru a afla dacă erau într-o misiune de spionaj. Investigația se concentrează asupra dispozitivelor electronice din dotarea echipajului britanic, pentru a se stabili 
reprezintă lucruri de interes major și urgențe și va fi ținut la curent despre dosarele de interes de către secretarii de stat, el nomi- nalizându-i pe Adrian Vie- rița și pe Valentin Naumes- cu.
DiscuțiiPremierul a precizat că a discutat cu secretarii de stat și directorii generali de direcții din MAE și despre toate temele de politică externă, insistând asupra importanței Uniunii Europene, unde a recomandat realizarea unor alianțe fie regionale, fie pe bază de afinități, cum ar fi cu statele de origine latină sau pe baza unor interese comune.Referindu-se la temele importante de politică externă, Tăriceanu a precizat că „direcția prioritară” va trebui să o constituie UE. 

ces doar la informațiile clasificate care fac parte din domeniile în care au atribuții specifice funcției.Președintele, premierul, miniștrii și parlamentarii vor putea avea acces la informații clasificate numai după ce au semnat un angajament scris de păstrare a secretului informației.Modificarea adusă Legii protecției informațiilor clasificate a fost adoptată și de Senat, în noiembrie 2006. Guvernul a formulat un punct de vedere negativ la propunerea legislativă a democratului Costică Canacheu, în timp ce ORNISS a precizat că modificarea respectivă ar putea fi făcută numai dacă se vor stabili în mod clar unele principii noi care să guverneze accesul la informații clasificate.

locația exactă în care militarii au fost capturați.Potrivit surselor, pentru eliberarea militarilor capturați, „Londra trebuie să demonstreze că nu au pătruns deliberat în apele teritoriale iraniene și nici nu au spionat”.
Raportul va merge la Parchet

București (MF) - Președintele PC, Dan Voiculescu, a declarat, ieri, că faptele penale de care se face vinovat președintele Traian Băsescu, rezultate în urma audierilor din comisia de anchetă privind suspendarea șefului statului, sunt cuprinse într-un dosar separat care va fi trimis săptămâna viitoare la Parchet.„Faptele de natură penală, nefiind în atribuțiile noastre, ale comisiei de anchetă, le-am transferat într-un dosar separat la care se lucrează și care va pleca săptămâna viitoare la Procuratură”, a precizat Voiculescu. Potrivit lui Voiculescu, la acest dosar lucrează în prezent „aparatul tehnic”, care se ocupă cu îndo- sariere și alte lucruri.Liderul PC a precizat că singura temă a comisiei de anchetă a fost verificarea dacă Traian Băsescu a încălcat Constituția sau nu. El a adăugat că afirmația că Traian Băsescu a făcut și face poliție

in contra
partida

București (MF) - Vicepreședintele PNL Crin Antonescu i-a adresat, luni, liderului PD Emil Boc o scrisoare deschisăA în care îi solicită să ralieze deciziei de retragere a trupelor românești din Irak, anunțată de premier, susținând că rămânerea PD la guvernare depinde de susținerea proiectelor Guvernului.„Din punct de vedere al succesului misiunii pe care România și-a asumat-o în Irak, aveți toate motivele pentru a vă a- lătura acestui demers. De patru ani, soldații noștri se află în Irak, luptând cu onoare și cu spfrit de sacrificiu pentru națiunea noastră și pentru valorile lumii libere. Soldații noștri și-au făcut datoria în Irak: au contribuit, alături de trupele coaliției multinaționale, la înlăturarea dictaturii și la instaurarea democrației. Un soldat care și-a îndeplinit datoria trebuie să se întoarcă acasă, la familia lui, și este de datoria noastră să îi aducem pe soldații noștri acasă”, afirmă An- f *)  tonescu în scrisoarea a- T dresată în numele PNL.
Protocol trilateral

București (MF) - Procurorul general al României, Co- druța Kovesi, a semnat, ieri, la Odessa protocolul trilater^ operațional între Român:^ z Republica Moldova și Ucraina, proiect demarat în timpul mndatului fostului șef al Ministerului Public român, Ilie Botoș.Ieri, la Odessa, Codruța Kovesi, alături de procurorii generali ai Ucrainei și Moldovei - Oleksandr Medveko și Va- leriu Gurbulea - a semnat „Protocolul de cooperare între Parchetul de pe lângă înalta^ Curte de Casație și Justiție a României, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Procuratura Generală a U- crainei privind combaterea criminalității”.
politică nu are legătură cu lucrările comisiei de anchetă și este o „chestiune pe care și- o asumă PC”.Concluziile raportului Comisiei de anchetă privind sus- 
M..............-
faptele de 
penală le-aiz trans
ferat tofr-UB «tosar 
la care se lucreasâ 
și '-six. va pleca 
săptămâna, viiteare 
la Prcairaf.W’ă.
Dan Voiculescu.......................................... .. .....................!! pendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu sun^ că acesta a încălcat ConslBI tuția și este implicat în fapte de natură penală, a anunțat, miercuri, președintele Comisiei, Dan Voiculescu.Voiculescu a afirmat că Raportul are două concluzii: „Traian Băsescu a încălcat Constituția României” și „Traian Băsescu este implicat în fapte de natură penală”.
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• Scfidtam. Alianța Națională a 
Studenților din România a anunțat printr- 
un comunicat că taxele pe care studenții 
ie plătesc pentru cazare devin din ce în 
ce mai mari. Din acest motiv studenții 
solicită universităților să prezinte lista 
cheltuielilor și să arate pe ce sunt chel- 
tuiți banii pentru cămine. (C.B.)

• AMendvți in trafic. în urma acțiunilor 
și controalelor efectuate, polițiștii hune- 
doreni au aplicat 139 amenzi la legea cir
culației, din care 32 la regimul de viteză, 
și au ridicat în vederea suspendării 7 per
mise de conducere. Valoarea totală a 
amenzilor aplicate a fost de 20.419 lei. 
(M.T.)

Portofel 
returnat

Came, doar duminica ia masă
■ Cele mai mici pensii 
le au cei care nu au 
muncit niciodată și au 
doar pensii de urmaș.

Hannelore Acârnulesei

Lupeni (T.S.) - Polițiștii de Proximitate din cadrul Poliției Municipale Lupeni au fost sesizați, duminică, de către Ion G., de 66 de ani, din Lupeni, despre faptul că, în timp ce se afla pe o stradă din localitate, în zona Ocolului Silvic, a găsit un portmoneu conținând acte, suma de 74 RON și două inele din aur. în urma verificărilor, polițiștii de proximitate au stabilit că • bunurile aparțin Min- ervei Ș., de 65 de ani, din Lupeni, care a pierdut portmoneul în cursul aceleiași zile, în timp ce se întorcea de la cumpărături. Femeia a intrat în posesia port- moneului și i-a adus mulțumiri bărbatului.

Deva (S.B.) - Teatrul de Comedie București va susține, duminică, 1 aprilie 2007, spectacolul „Vine barza..." de Andre Roussin în traducerea lui Andrei Bantaș, pe scena Casei de Cultură „Drăgan Muntean" Deva. Regia artistică aparține lui Constantin Dicu, iar scenografia Anei Marcu. în program își vor da concursul actorii Adriana Trandafir, Sandu Pop (Văru Săndel), Mihaela Măcelaru, Delia Nartea, Alexandru Bărbieru, Ecaterina Țugulea și Viorica Tablă.Durata spectacolului este de 1 oră și 50 minute.
în HunedoaraHunedoara.(S.B.) - Cetățenii municipiului Hunedoara vor construi în Ziua de Florii, 1 aprilie 2007, la ora 13.00, pe platoul din fața Casei de Cultură, Marea Cruce de Flori, simbol al bucuriei în gând și în suflet. La eveniment vor participa copii și elevi de la grădinițele și școlile generale din municipiul Hunedoara, care vor participa și prin prezentarea unor acțiuni specifice, care să redea bucuria sosirii primăverii, cum sunt concursuri diverse și desene pe asfalt. Mesajul desenelor trebuie să vorbească despre credință, toleranță, speranță, frumusețe și pace.

Deva - Noroc că au apărut urzicile. Astfel și-au mai diversificat și pensionarii meniul care, toată iarna, a fost compus numai din fasole și cartofi. „Foarte greu. Soția n-are pensie. E bolnavă. Dau lunar 700 de mii pe medicamente. M-am mutat la țară ca să pot să trăiesc. Mâncăm ce putem. Carne nu am cumpărat, vă dau cuvântul meu de onoare, nici măcar uri kilogram, în ultimii cinci ani de zile. Mâncăm ceapă, varză, fasole, cartofi. Carne numai duminica, când mai tai câte o pasăre pe care o cresc la mine în curte. Atât”, povestește Marin Petrui. „Am două milioane și trei lei. Am 11 ani lucrați și am ieșit pe caz de boală. Mă descurc cum mă ajută Dumnezeu. Trebuie să

Marin‘Petruicumpăr și medicamente, că n- am ce face. De mâncare cumpăr tot ce este mai ieftin. Urzici, lobodă, cartofi, asta e mâncarea de bază”, spune Maria Săndulescu.
N-au lucrat, nu au bani„Am lucrat 38 de ani și am pensie patru milioane și ceva. Carne?... Nu mâncăm. Duminica, câteodată”, afirmă

Băieți, se poartă roz!
■ Rozul este ultima 
noutate în moda mas
culină din liceele hune- 
dorene.

Sorin Izdrescu_______________
Andrei Blăgăilă-Lazăr

părere că îi reprezintă. „Rozul? Când văd un băiat îmbrăcat în roz și cu părul presat, mi se pare efeminat. La un băiat îi stă bine îmbrăcat sport sau elegant”, spune Diana Nicuță, clasa a IX-a C, Colegiul Tehnic Transilvania Deva.

Nicolae LogojanNicolae Logojan. Situația dezastruoasă a pensiilor mici este creată, însă, spun reprezentanții Casei de Pensii, de cei peste 20.000 de pensionari care nu au nici măcar un an vechime în cartea de muncă și trăiesc din pensii de urmaș. „Eu aș spune că sunt pensii mici la urmași, deci pensionarii care nu au lucrat niciodată și sunt pe pensia

Maria Săndulescu (Foto: CLdecedatului. Legea spune cs primesc jumătate de pensie deci ei primesc aproximativ două milioane de lei. Iar ir județul nostru sunt aproxi mativ 20.000 de pensionari care primesc pensie de urmaș. De aici este această problemă, că sunt pensiile mici”, afirmă Ionel Ciobanu, directorul Casei Județene de Pensii Hunedoara.

Deva - Tinerii din ziua de astăzi încearcă să se adapteze tendințelor în modă, cultura, muzică și arte cu tinerii din alte țări. Rozul feminin câștigă teren, chiar dacă unora nu le place. Cu toate acestea, mulți se îmbracă în haine în diferite nuanțe de roz pentru a ieși mai mult în evidență. Tricouri roz, păr presat și vopsit, blugi rupți și teniși sunt ultimele tendințe ale modei masculine.
Controversele modeiPe când unii spun că rozul este o culoare ce ține de homosexualitate, alții sunt de Alexandru Dobrea (Foto cd

Johnny Pataki„Rozul tinde spre homosexualitate, după părerea mea. Moda aceasta a fost promovată de stiliștii internaționali și a pătruns și la noi în țară. Tinerii sunt cei mai expuși în fața oricăror influențe externe”, este de părere Alexandru Dobrea, un tânăr care a adoptat noul trend. „Este cea mai „tare” culoare

Diana Nicuță (Foto: CL)pentru noua tendință a modei! Vine de la Hollywood și a fost adoptată de actorii cunoscuți care, după cum știm, dau tonul noilor tendințe”, consideră Johnny Pataki.Rozul a găsit deja adepți în rândul multor elevi din liceele hunedorene și riscă să surclaseze moda feminină.

Crucea de flori (Foto: cl)

LOC1ȚU UNDK NTKț! Bffl &
................................. ..................................................

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

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

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;

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

M, parter;

Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;

Proteze, la costuri uriașe
■ Numărul cererilor 
pentru proteze este de 
patru ori mai mic decât 
decontările.
|NA JURCONE

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Accidentele de mașină, cele din timpul serviciului, defecte din naștere sau pur și simplu întâmplări nefericite fac ca numărul cererilor pentru proteze de orice tip să crească în fiecare zi. Dintre acestea doar o parte pot fi decontate, dat fiind sumele uriașe cerute de producători. „Avem solicitări și de anul trecut, din martie 2006, care încă nu au putut fi rezolvate, cele mai multe din sfera protezelor auditive. Decontarea protezelor se face în funcție de prioritate. Este

CM Stomatologic, doctor Râjniță, din Hunedoara, 

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

din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;

C M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara. str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6. Hunedorenii își așteaptă rân
dul la proteze medicale

adevărat că și persoana care are proteză auditivă are nevoie de ea, însă o persoană care și-a pierdut un braț sau picioarele în accident are mai urgent nevoie de acestea. Prețurile sunt de cel puțin 100 ori mai mari. Pentru o mână decontăm 4000 lei, pentru un cristalin 250 lei, iar pentru o proteză de picioare dublă 7900 lei”, declară Ovidiu Bândea, purtător de cuvânt al CJAS Hunedoara. O mare parte a celor care solicită proteze este tentată să le achiziționeze de la firmele care le realizează mai repede. însă acestea cresc costul facturii, iar casa are un regim fix de decontare. Sumele în plus pe care cetățenii sunt nevoiți să le dea din buzunarul propriu îi nemulțumesc. „în județ avem doar patru furnizori de servicii medicale, ceea ce face ca multe dintre aceste proteze să fie achiziționate din alte județe sau din străinătate. Aceasta face ca prețul să mai crească o dată față de ceea ce știe bolnavul”, mai spune Bân- dea.în 2006, GJAS Hunedoara a decontat, parțial sau total, aproape 3500 de proteze, dintre care 1900 pentru pungile de evacuare necesare bolnavilor de cancer la colon.

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. In 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.

REGULAMENT Desenele și fotoqrafiile câștigătorilor vor fi incluse atât ~ 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tei 0254/ 21 1 275 nt 3® 25

CCXC-WS

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


/«miercuri, 28 martie 200"

1930 - Orașele Constantinopole și Angora din Turcia 
i își schimbă denumirea în Istanbul și Ankara.__________
i 1936 - S-a născut scriitorul peruan Mario Vargas 

Llosa (foto) („Războiul sfârșitului 
lumii”).______________________________
1939 - Sfârșitul războiului civil 
din Spania._________________________
1941 - A murit scriitoarea brita
nică Virginia Woolf („Valurile") 
(n. 1882).________________________ _

2004 - A murit, la 82 de ani, actorul șl regizorul bri
tanic Peter Ustinov („Moarte pe Nil").

IIO FM FA Vilii HI Eiil

Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 10°C, iar minima de -1°C.
Prognoza pentru două zileJoi. Cer partial noros. Maxima va fi de 9°C, iar minima de -1°C.Vineri. Cer preponderent noros. Temperatura maximă va fi de 12°C. Minima va fi de -1°C.
Calendar Creștin-Ortodox ________________
Cuviosul llarion cel Nou; Cuviosul Ștefan făcătorul-de- 
minuni.

alyida Bțlomano-Catolic__________ _____

Sf. Sixt al lll-lea, pp.

Calendar Greco-Catolic______________________
S Ștefan taumaturgul, c. S llarion cel Nou, c.

Energie electrică___________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă 
între orele:
8 00-20.00 în Băcia, CAP Băcia, Artex Băcia, Tâmpa- 
Sat (inclusiv zonele Tâmpa-Cocoașă și Mecanizare- 
Cocoașă);
8.00-15.00 în Orăștie, str. Victoriei, str. Aurel Vlaicu, 
str. Viilor; Hărțăgani (parțial)
12.00-14.00 în Tărățel;
8 00-14.00 în Hațeg, str. Bisericilor, str. V. Alecsan- 
dri, str. Viilor, str. M. Eminescu; Călan, str.
Furnaliștilor, str. 1 Mai; Bărăști, Sălașu de Sus, 
Tuștea și Baru Mare (str. Bărișor).
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, satul 
Dănuțoni, S.C. HYDRO SYSTEM Livezeni; Petrila, sa
tul Cimpa, satul Biraoni; Uricani, zona Firizoni, Valea 
de Brazi.

Gaz ______________________ _________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_______________________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
7.00-16.00 în localitatea Certej, la blocurile și zona 
Centru comună, exceptând zonele Valea Făerag, 
Valea Certejului, Agrocompany Nojag, din cauza 
unor reparații și montarea de apometre la blocurile 
B, C și nr 2.
în data de 29.03.2007, se întrerupe furnizarea apei 

potabile în orașul Geoagiu, între orele 8.00-17.00, 
în zona de la Pod spre Geoagiu-Băi (Suseni), pentru 
reparații vane pe sistemul de distribuție.

REȚETA ZILEI

Spaghete picante
Ingrediente: 1 pungă spaghete, 2 roșii, 1 ardei iute, 
4 căței de usturoi, ulei, cimbru, margarină sau unt, 
knor cubulețe.
Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apă cu 
puțină sare, se scurg și apoi se călesc în unt sau 
margarină, într-o cratiță.
Pentru sos, se pune ulei la încins după care se 
adaugă 4 căței de usturoi tăiați cubulețe și un ardei 
iute tăiat cubulețe, apoi se adaugă roșiile, se pune 
cimbrul și cubulețele knor. Se amestecă spaghetele 
rn sosul.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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decât cele de natură materială!

Gemeni

&

Berbec

Aveți șanse de reușită în orice domeniu, mai ales b exa
mene. Relațiile sentimentale merg bine, fiți mai atent b 
problemele partenerului de viață.

Taur

Un prieten vă dă de gândit, sfătuindu-vă să vă temperați 
dorința de a câștiga bani. încercați să vedeți și alte interese

Simțul practic și dorința de schimbare vă ajută Să intrați în 
afaceri. S-ar putea ca un prieten să vă propună o colabo
rare aparent profitabilă.

Rac
S-ar putea să începeți o nouă etapă, mâl ales în clan social. 
Nu este exclus să demarați o afacere. Sunteți comunicativ 
și puteți avea succes în călătorii.

Leu

Vi se conturează un plan de afaceri la care vâ gândiți de 
multă vreme. Dacă mai aveți dubli vă sfătuim să apelați la 
o persoană mai în vârstă.

Fecioară

Partenerul de viață vă impresionează cu un cadou la care
nu vă așteptați. Spre seară, vă simțiți bine împreună la o
ieșire cu prieteni foarte apropiați.

Balanță

Colegii de serviciu și partenerul de viață vă apreciază pen
tru dorința de schimbare și înnoire. Organlzați-vă cât mai 
riguros și nu pierdeți timpul!

Scorpion

Intenționați să vă implicați mal mult în treburile casei. 
Relațiile cu cel din jur sunt foarte bune și puteți să încheiați 
contracte pe o perioadă lungă de timp.

Soluția Integrantei din numărul precedent: P - P - CAT - RAPANE - RC - RULA - 

HAR - MANATARCA - ZER - XI - I - CI - IP - BOT - TREIA - TE - SEA - SPOR - E 

- MUCEGAI - SP - LA - AVA - ITI - ARID - ACRIT - IU - R - POFTA - RECI

INTEGRAM A 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 șl trimlte-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A. sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
In cutiie speciale Cuvântul foer, până ât 19 aprfle. 

In 20 APRILIE, CUVÂNTUL liber
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
! Nume............................................J.
! Prenume.................................... J
| Adresa........................................ ;
! ....................... Tel........................ !
J Localitatea................................. ț
' Sunteți abonat la Cuvântul liber? !

DA □ NU □
...» i

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media șl nici rudele acestora de gradeie I $i 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).
□ Cu: David James 

Elliott, Catherine Bell 
8:55 Vacanfe de vis -
B Madeira (doc., ep. 1, 

Austria, 2006)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:20 Arhiva de servidu. 
Solidaritatea

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

Talk-show. Transmisi
une directă

13:00 Nevastă-mea și copiii 
El (s, comedie, SUA)13:30 

Desene animate: Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

15:00 Teleshopping
1530 Oameni ca noi
16:00 Bagaj pentru... Europa 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:30 Pe ce dăm banii?
18:00 Minutul 0
18:25 Fotbal. Preliminariile 

europene 2008
1830 România - Luxemburg

2030 Repriza a lll-a.
Transmisiune directă 

21300 Jurnalul TVR. Sport 
22:15 Războiul umbrelor

Manipulare (ep. 6 
doc.)

22:45 Hollywood star (doc.
Canada, 2003)

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

1372, comedie, SUA, 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

035 Fidel (partea a ll-a) 
3(dramă/biografic, SUA, 

2002). Cu: Victor Hug- 
go Martin, Gael Garcia 
Bernal, Patricia 
Velasquez. R.: David 
Attwood

225 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

330 Războiul umbrelor (r) 
4:00 Lumea citește (r) 
440 Holywood star (r) 
505 Progam Aristotel (r) 
625 Cartea euupeană (r)

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri 

(serial, reluare) 
10:15 Om sărac, om bogat

B(r)
11:15 Walker, polițist texan 

(s, r)
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, r)
13:00 Știrile ProTv 
1330 La Bloc (r) 
14:15 Walker, polițist texan 

(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris, 

□ Clarence Gilyard Jr.
15:15 Emmerdale - Afaceri 

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

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

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu 

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

Vremea

2030 Crash și Bymes - o 
2 echipă mortală 

(acțiune, Canada, 
1999). Cu: Wolf Lar
son, Greg Ellis, Sandra 
Lindquist, Joanna Pac- 
ula. R.: Jon Hess 

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

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

zo Lamas, L.Q. Jones, 
Geoffrey Blake

1:15 Culisele KI 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile Pro Tv 
7:45 Crash și Bymes - o 
H echipă mortală 

(film, reluare) 
430 Parte de carte 

(reluare)
530 Renegatul

(reluare)

630 Meseriașii
(reluare)

6:00 în gura presei

cu Mircea Badea.
Revista presei

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

9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere

□ (film serial, Italia, 
1999).
în distribuție: 

Sara Armentano, 
Raffaella Berge, 
Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

12:00 Vocea inimii
□ (serial) 

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

13:45 Misiunea Casa 
(reluare) 

14:30 Din dragoste (divertis
ment) (r) 

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

fad 
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Ziua judecății
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii (serial,
□ dramă, România, 

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

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

24:00 Joe Dirt (comedie,
SUA, 2001). Cu: David 
Spade, Christopher 
Walken, Kid Rock, 
Jaime Pressly. R.: Den
nie Gordon

200 Concurs interactiv 
300 Vivere (s) 
330 9595

B(refuare)

Săgetător

Aveți o capacitate de comunicare foarte bună și rezolvați 
mai ușor toate problemele. Aveți succes în societate și în 
toate activitățile legate de cămin.

Capricorn

Puteți rezolva o problemă financiară care vă frământă de 
multă vreme. S-ar putea ca dimineață să vi se propună o 
colaborare foarte avantajoasă.

Vărsător

Este o zi destul de dificilă, în care aveți multe de rezolvat. 
Principala problemă s-ar putea să fie de natură financiară, 
dar vă sfătuim să nu vă faceți griji.

Pești

Dimineață sunteți hotărât să faceți câteva schimbări în 
cămin, dar nu sunteți sigur că partenerul de viață va fi de 
acord. Stabiliți-vă clar prioritățile!

8:00 Lecția de... geografie. 
Povești de pe Planetă (doc., 
Marea Britanie) 830 Omul 
între soft și moft (r) 900 Jur
nalul Euronews pentru Româ
nia 9:25 Supraviețuitorii de
zastrelor (doc. r) 10:00 Tono- 
matul DP2 1130 Spellbinder: 
tărâmul dragonului (s) 12:00 
Natație 1430 E-Forum 15:00 
împreună în Europa 16:00 Jur
nalul TVR (r) 1630 Autostra
da TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 1830 
Lege și ordine (s) 19:25 Dec
oratori la mâna a doua (doc.) 
20:00 Bugetul meu. Prețul 
banilor 2030 Bazar 21:00 J u r- 
nal TVR 21:45 Fotbal. Preli
minariile EURO 2008. Slove
nia - Olanda 23:45 Trau
ma (thriller, SUA, 1993) 135 
La răscruce de vânturi (film, r)

7:00 Poză la- minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (serial) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After 
(serial, SUA, 1995). în dis
tribuție: Frank Lloyd, Benjamin 
Shelter, Allan Trautman 12:20 
Look who is winning 1430 
Miezul problemei (r) 1630 
Bărbatul din vis (s). 1730 
Naționala de bere 1830 Știri 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:30 Sărut 
mâna, mamă! 22:00 Miezul 
problemei 24:00 Cronici para
normale (serial)

12:00 Icstrim Tivi 1230 
Descoperă România (r) 13:00 
Fetițele Powerpuff (s) 1330 
Taz-Mania (s) 14:00 Misterele 
planetei albastre (doc.) 15:00 
Entertainment News (r) 15:15 
Smallville (r) 16:15 Entertain
ment News (r) 1630 Fii pe 
fază! (r) 1700 Povești extra
ordinare (s) 18:00 Verdict: 
crimă! (s) 1900 SmalNilIe (s) 
20:00 Entertainment News 
2020 Dr. Vegas (s) 2130 Fii 
pe fază! (s) 22M Stăpânii 
noppi (acțiune, SUA 2002)

I

6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 900 Gitanas (s) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocentă furată (s). Cu: 
Camila Sodi, Valentino Lanus, 
Helena Rojo, Carolina Tejera 
1330 Jurământul (s) 1430 
Iubire ca în filme (r) 15:20 
Rețeta de acasă 1530 Duelul 
pasiunilor (s) 1730 Poveștiri 
adevărate 18:30 Betty cea 
urâtă (s) 1930 Rebelde (s) 
2030 Iubire ca în filme (s, r) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 24:00 Jurământul (r) 
1:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:00 Iubire ca în filme (r)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale a

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 Au- 
toforum (r) 9:45 Al 7-lea cer 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Câmpul sălbatic (dra
mă, SUA 2000) 1625 Al 7- 
lea cer (s) 17:25 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 18:00 Focus 1930 
Camera de râs 20:00 Cronica 
Cârcotașilor 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 27) 2230 Focus 
Plus 2330 Politia în acțiune 
(r) 030 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r)

11:45 Chariie și febrica de cio
colată (aventuri, SUA 2005). 
13>M îngerul păzitor (comedie, 

SUA, 2002). 15:15 Nota per
fectă (comedie, SUA 2004). 
16:45 Hcț și polițist (comedie, 
Canada, 2004). 1820 Răpirea 
lui King (comedie, SUA 2005). 
2000 Spărgătorii de nut|i (come
die, SUA 2005). 2200 Teroare 
în larg (thriller, SUA 2003). 
2320 Chariie și fabrica de cio
colată (aventuri, SUA 2005). 
1:15 Deuce Bigalow: Gigolo 
european (comedie, SUA 
2005).

11:00 Deschide lumea 1200 
Realitatea de la 12:00 1320 
EU, România 1400 Realitatea 
de la 14:00 1450 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1700 
Realitatea de la. 17:00 17:45 
Editorii Realității 1800 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei 2000 Realitatea de 
la 20:00 2005 Realitatea zilei 
21:50 Prima ediție 2200 
100%. Cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră 2400 Rea
litatea de la 24:00

-
7:00 Via(a dimineața 10:00 
Automotor 1030 Euromaxx 
11:00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale. Cu Alina 
Stancu 1200 Știri 13:05 Brief
ing (r) 1435 Lumea cărților 
1535 Euromaxx (documentar) 
16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (r) 1800 61 Vine 
presa! Cu Livia Diiă și Nzuzi 
Mbela 20:00 Film artistic 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 6! Vine 
presa! (r) 2.00 Him artistic (0

WoM

1200 Megaconstructori: Cen
trală energetică uriașă în Alge
ria 1300 Confruntări și fiare 
vechi 1400 Brainiac maniaci 
ai științei 1500 Cum se fab
rică diverse lucruri? 1600 
Curse 1700 Constructori de 
motoddete 1800 Motaddele 
americane 1900 Vânători de 
mituri 2000 Cum se fabrică 
rirerse lucruri? 2100 La ■■ 
pas de moarte 2200 Rari- 
ogafia mi dezastac bgririe 
m deșert 2300 Crase 2000 
Cm se fabrică dvere tar»? 
1O0 MegaaxBtudoc Cea

rta
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Deva (C.P.) - Portalul oferă posibilitatea colaborării Intr- 
un proiect finanțat de Uniunea Europeană, cât și posi
bilitatea de a contracta serviciile experților, ale căror 

, CV-uri pot fi vizualizate pe aceeași adresă.

< _ ...... -.................J

1 euro _____________________________________ 3,3678 ie!
1 dolar american___________________________ 2,5229 lei

1 gram aur 53,9642 iei

SIF2 2.8100 2,93
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

TRANZACȚII BURSIERE

Societatea Preț '
închidere (lel/acț)

Variație 
(%)

SNP 0.5700 -1.72
SIF1 2.8900 1,40
BRD 21.7000 ■0,46
BIOFARM 0.7000 0,72
ANTIBIOTICE 1.8300 -0,54
ROMPETROL 0.0958 1,70
SIF5 3.1300 0,32

FARMACII DE SERVICIU
HUNEDOARA

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

Farmacia „Green Line”, non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.®-» 748080.

Farmacia „Arnica", str. G. Enescu, nr, 7. ©-» 
713045.

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

Farmacia nr. 1 „Remedia", non-stop. Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488

Farmacia „Tacomi - Humanitas II", str Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ®-» 211949.

■■nane

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea șl 
Mihai Eminescu.

Amplasarea aparatelor radar în data de 
28.03.2007:_____________________________ ________
- DN 7: Tătaraști - Ilia - limita jud. Arad:
- DN 66: Băcia - Călan;

SUD01KU

Regulii: ÎNCEPĂTORI
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Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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Chat-ul, inutil când ai prieten
■ Una dintre pasiunile 
tinerilor este aceea de 
a discuta pe Internet, 
ore întregi.
Clara Pas__________________
Mihai Iovan

Deva - Tinerii petrec, în medie, 2-3 ore pe Internet. Cel mai mult timp îl alocă discuțiilor, adică chat-ului. Spun că acest lucru le permite să cunoască diverse persoane, să comunice cu prietenii și familia. Nu vorbesc numai în română, ci și în engleză sau italiană. Programele foarte des folosite de către tineri sunt Yahoo Messenger, MSN și Skype. Am discutat cu câțiva elevi ai clasei a Xl-a D din Colegiul Tehnic „Transilvania” Deva pentru a afla cât timp alocă discuțiilor pe Internet, cu cine vorbesc și despre ce.„Stau pe chat 3 ore pe zi. Vorbesc cu prietenii și cu familia. Am cunoscut persoane diverse, în special fete. Comunic în română și engleză”, spune Alexandru Caloianu.„Nu chatuiesc, folosesc

numai Internet Explorer. Am lucruri mai importante de făcut decât să stau pe chat. Caut programe noi sau fotografii. Nu folosesc zilnic calculatorul, dar când o fac, petrec 2-3 ore în fața monitorului”, spune Andreea Crișan.„Timpul liber mi-1 petrec cu prietenul meu și nu am motiv să stau pe chat”, spune Florina Popa.„în medie, stau 2 ore pe zi pe chat. Vorbesc cu băieți și cu prietenele mele, când nu suntem afară discutăm pe chat și descărcăm muzică de pe Net. Vorbesc despre viața de zi cu zi, relații și cum ar trebui ele să fie”, spune Paula Crișan.„Petrec 2 ore pe zi discutând cu prietenii, cu apro- piații, cu fetele, despre diverse lucruri sau despre temele de la școală”, spune Sorin Ivan.Pasiunea pentru chat nu poate fi catalogată nici bună, dar nici rea, crede psihologul Dan Oltean. „Unii citesc 2-3 o- re pe zi, alții merg cu bicicleta, e o problemă legată de hobby. A discuta pe Net nu este un pericol în sine, e o moda-

Internetul are o atracție magnetică asupra tinerilorlitate de a dialoga ușor. Important este însă ca la ora de informatică profesorii să le spună elevilor cum să folosească corect aceste facilități ale Internet-ului și să le atragă atenția asupra pericolelor la care se expun”, susține Dan Oltean.
Atenție, părinți!Chat-ul permite tinerilor să intre în contact online cu persoane necunoscute, ale căror

intenții pot să nu fie tocmai dintre cele mai bune. Și cum vorbim de o lume virtuală, unde fiecare își poate construi imaginea pe care și-o dorește, uneori total diferită de cea reală, pericolele nu mai par a fi chiar neglijabile, dacă privim lucrurile exclusiv din această perspectivă. Din acest motiv, părinții ar trebui să știe în ce scop folosesc copiii lor Internet-ul și mai ales cu cine discută.

Alexandru Caloian Andreea Crișan Florina Popa Paula Crișan Sorin Ivan

Milioane de copaci
Hunedoara (I.J.) - Zeci de elevi de școală generală și-au suflecat mânecile și au făcut ieri curtea școlii lor să fie cea mai curată. Ba mai mult, au și plantat șapte pomi ornamentali pentru ca școala lor să fie cea mai frumoasă din Hunedoara. Acțiunea, organizată de elevii claselor a IV-a D, a V-a C, a Vl-a A și a Vl-a C, a durat circa patru ore și a fost realizată de Colegiul E- conomic „Emanoil Gojdu” Hunedoara în colaborare cu Garda de Mediu. „Acțiunea face parte dintr-un program național intitulat “Milioane de oameni, milioane de copaci”, de responsabilitate socială corporativă, care are ca scop promovarea activităților de voluntariat pentru plantarea de

copaci sau alte plante în orașe și în împrejurimile acestora, conform calendarului anual de plantări, toamna și primăvara, în planul nostru de acțiune mai face parte curățara Parcului Dendrologic din Simeria”, spunea Minca Stanciu, organizator din partea colegiului.

Plantarea primului copac

Sănătoși, dar din iulie
Deva (I.J.) - Deși evaluarea stării de sănătate a populației trebuia să înceapă încă din noiembrie 2006, acțiunea s-a amânat pentru data de 1 iulie 2007. întârzierea acțiunii este cauzată de faptul că aplicarea programului este condiționată de finalizarea licitațiilor, achiziția lap- topurilor și pregătirea sistemului informativ pentru medicii de familie. „Hotărârea de Guvern este deja dată și face parte din programul de guvernare al Executivului. Este nevoie să fie elaborate tehnicile medicale de desfășurare a

acțiunii, adică finalizarea normelor de aplicare a legii. Se estimează că acestea se vor afla în forma lor finală spre sfârșitul săptămânii viitoare. Abia după aceea vom putea vorbi despre primii beneficiari ai noii' legi”, declară dr. Dan Magheru, director al Autorității de Sănătate Publică Hunedoara.Programul vizează, în principal, crearea unei i- magini asupra patologiei existente la nivel național. Suma necesară estimată pentru derularea acestui program este de 900 milioane de lei.
Supravegheat! cu camera de luat vederi
■ Abaterile dintr-o 
școală s-au redus pen
tru că elevii sunt su- 
pravegheați cu camere.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infeniiniedia.r6

Hunedoara - Elevii de școală generală de la Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara sunt suprave- gheați cu camere de luat vederi care funcționează permanent. Ele sunt plasate pe coridoarele școlii, în curte, iar sistemul de monitorizare este instalat în biroul directorului școlii. Sistemul de supraveghere cu camere de luat vederi a fost achiziționat de către Primăria Hunedoara care a considerat că așa copiii pot fi monitorizați mai ușor.

Inițiativa s-a dovedit a fi una de bun augur pentru că odată cu securitatea copiilor a scăzut și numărul șotiilor pe care aceștia le fac. „Sistemul a fost introdus de câteva zile și funcționează la parametrii optimi. Am angajat un portar care supraveghează școala în cursul dimineții și suntem în tratative pentru angajarea altuia. în general, cele mai multe probleme apar după- amiezile când elevii de liceu folosesc curtea școlii noastre. Cu această ocazie am corectat o serie de abateri care aveau loc în timpul cursurilor. Urmează ca în zilele următoare să facem un careu în care vor fi făcute publice exemplele negative, adică acei copii care sparg, chiulesc sau distrug bunurile școlii”, declară prof. Ileana Giurca. director adj. al
Toate mișcările din școală sunt atent monitorizateColegiului Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara.Abaterile copiilor nu sunt grave însă cadrele didactice

spim că acum este momentul să se corecteze defectele pentru că. la vârstă mică, copiii sunt mult mai ușor de .formar.

http://www.experts-database.com
mailto:ina.jurcone@infeniiniedia.r6
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• Cozma. Unul dintre judecătorii Tri
bunalului București consideră că lui Miron 
Cozma i s-a înlăturat „dreptul de a bene
ficia de eliberare condiționată înainte de 
executarea pedepsei", magistratul având 
opinie separată în decizia completului de 
judecată referitoare la acest condamnat. 
(M.S.)

i • Alarmare. Un exercițiu de alarmare 
publică cu tema „Accident chimic la 
Chimsport" va avea loc astăzi de la ora 
11.00, în Orăștie, în completarea instruirii 
primarilor hunedoreni în cazul unor 
situații de urgență. (M.S.)

Filială PLD
Orăștie (A.B., M.O.)- Partidul Liberal Democrat (PLD) a înființat o noua filială, cu 40 de membri, în municipiul Oraștie, a declarat președintele organizației județene, senatorul Viorel Arion. „în prezent PLD are constituite organizații în toate orașele și municipiile, precum și în 20 de comune din județul Hunedoara”, a declarat senatorul PLD. La sfârșitul lunii martie este programat Congresul PLD la nivel național, prilej cu care va fi votat statutul și va fi aleasă conducerea partidului. în județe, conferințele de alegeri vor avea loc în maxim 3 luni de zile de la congresul partidului, din 31 martie. în județul Hunedoara filiala PLD numără 2000'de membri.

Tiberiu lacob- 
Ridzi

Români contra romi în școli
■ Pe lângă istoria 
românilor elevii vor fi 
nevoiți să studieze și 
trecutul rromilor.
CĂLIN Bicăzan________________
calln.blcaian@lnformmedia.ro

Hunedoara - Secretul confecționării cazanelor, mediul în care cresc puradeii și trecutul rromilor nu va mai fi o necunoscută pentru elevi. După valahi, daci și romani, elevii vor afla noțiuni despre gabori, arămari sau căldărari,
Pregătiri pentru reabilitarea Cetății

Tineri la 
primărie 
Petroșani (M.S.) - 
Primăria Petroșani are 
la conducere una din
tre cele mai tinere 
echipe din țară, după 
ce primarul ales al 
municipiului, Tiberiu 
lacob-Ridzi (36 ani) a 
depus, ieri, jurământul 
în fața consilierilor 
locali, iar apoi a fost 
desemnat și noul 
viceprimar al 
localității, Claudiu 
Cornea (31 ani). 
„Responsabilitatea 
este mare, dar 
formăm o echipă 
tânără. Mizăm pe 
experiența de vicepri
mar, respectiv consili
er local, pe care o 
avem în adminis
trație. Suntem adepții 
muncii în echipă și 
cred că în acest fel 
vom reuși să ducem, 
la bun sfârșit 
proiectele începute, și 
să promovăm altele 
noi", a afirmat pri
marul Tiberiu lacob- 
Ridzi. Până să fi ales 
ca primar, lacob-Ridzi 
îndeplinea funcția de 
viceprimar al orașului. 
Din acest motiv a fost 
nevoie și de alegerea 
unui nou viceprimar.

■ Proiectul va dura doi 
ani și va costa 50 de 
milioane lei prin fon
duri europene și locale.

Deva (A.B., M.O.) - Cetatea din Deva, monument istoric

Viorel Arion

”1 Raiffeisen 
BANK 

Banca fa de încredere.

Constantin Dinu și-a făcut ucenicia în Italia

Nota 10 pentru bucătar
Bărcea Mare (M.T.) - După ce timp de trei ani a lucrat la o firmă din Italia, care prepara tortelini, Constantin Dinu a revenit în țară și a fost închis pentru săvârșirea infracțiunilor f de trafic de influență și înșelăciune. A primit o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani, din care mai are de executat aproximativ un an. Ieri, acesta a absolvit, alături de ceilalți 14 colegi ai săi, un curs de bucătar cu nota 10. „îmi place foarte mult să gătesc mâncăruri cu pește și consider că bărbații sunt cei mai buni bucătari pentru că știu să aleagă mult mai bine condimentele”, susține Constantin.

Cursuri de frizer
în perioada următoare se vor organiza 

cursuri de calificare în profesia de „frizer”. 
„Persoanele private de libertate au vârste 
cuprinse între 23 și 40 de ani, iar 7 dintre aces
tea sunt din zona Valea Jiului, fiind con
damnate pentru furt sau înșelăciune. Un con
damnat dintre cei menționați a promovat 
testele naționale de capacitate in anul 2006”, 
a declarat purtătorul de cuvânt al Peniten-

"Cât e la plată... 
apa plată?"

Geoagiu (Ș.S., M.F.) - Deși sunt singurii hunedoreni din județ care vor beneficia de apă plată la robinet, o parte dintre sătenii din Bozeș cred că apa plată este apa pe care trebuie să o... plătești. „Am auzit că primarul vrea să ne bage apa în casă și cred că e un lucru foarte bun. Mai ales că noi folosim apa de la fântână. Cât despre apa asta plată, e bună, dar vrem să știm cât e de... plată. Adică cât trebuie să plătim”, spune Victoria Ilina în vârstă de 65 de ani. „Pentru a aduce apa plată în casele bozeșenilor, într-o primă fază trebuie construit un rezervor de 200 de metri cubi, spune viceprimarul orașului Geoagiu. Urmează apoi rețeaua de distribuție a apei care va avea o lungime de aproximativ trei kilometri. Un amănunt important este acela că apa va fi furnizată prin cădere liberă, ceea ce elimină costurile necesare transportului prin conducte. în privința beneficiarilor la finalizarea proiectului, aproximativ 180 de familii din Bozeș vor avea apă plată prin simpla răsucire a robinetului. 

pentru că manualele de istorie vor conține capitole care prezintă aspecte importante din istoria etniei rrome. Problema e că școlarii nu întâmpină cu prea mult entuziasm această schimbare, iar la Hunedoara ei își manifestă nemulțumirea. „Trebuie să învățăm istoria noastră nu a rromilor care nu au realizat nimic pentru istoria românilor. Nu e un lucru jignitor că vom fi nevoiți să le studiem trecutul și tradițiile, dar e inutil. Ei nu și-au adus aportul în vreun fel la dezvoltarea 
atestat din anul 1269, va intra într-un proces de reabilitare și restaurare a zidurilor și fundației, valoarea fondurilor alocate fiind de 50 milioane lei. „Jumătate din fondurile necesare provin din proiect cu finanțare Phare, iar diferența

(AnâioJOoni
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REGULAMENT:
La acest, concurs nu pot participa angajați! SC. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II.

Premiul nu se poate preschimba in bani!
Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.
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Nume:__________________
Prenume:_______________
Adresa:_________________  
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poporului român. Avem suficient- de mult de studiat la istoria noastră, nu mai e nevoie de alta”, crede Alexandra Fazacaș, elevă la Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” din Hunedoara. „Noi suntem români. Ce legătură avem noi cu romii? Să-și învețe propria istorie în școlile lor. Acum, dacă nu se va mai face istoria lor în școli se vor considera discriminați, dar eu cred că e mult mai indicat ca ei să studieze istoria noastră, decât noi pe a lor”, afirmă Alexandra Beatrice Mihai, elevă la 
din credite contractate de Consiliul Local Deva. Lucrările de reabilitare se vor desfășura în două etape, prima dintre ele fiind programată să înceapă în luna august”, a declarat viceprimarul municipiului, Florin Oancea. în prima etapă

- •...
8?

Raiffeisen Direct pentru IMM g

021 302 91 41
tura - «inert: 3’00 - 2(KM; 9.00 - ISsOO

e<nail;directârzb.rowww.raifteisen.ro

RECLAMĂ

Thermal Hotel Gara***  din Fiizesgyarmat - 
Ungaria oferă

pentru câștigătorul concursului din 
cotidianul nostru și pentru perechea sa. Răsfățul 
înseamnă terapii de mișcare, tratamente de cos
metică corporală, masaj, băi etc. Premiul
include cazare și demi-pensiune pe durata unui 
sfârșit de săptămână.

Căutați, decupați și asamblați componentele 
puzzle, publicate în perioada 28 martie - 3 aprilie 
2007 în paginile cotidianului Cuvântul Liber și trim- 
iteți-le pe adresa redacției Cuvântul Liber: Deva, B- 
dul 22 Decembrie, nr. 37A sau depuneți-le în cuti
ile speciale Cuvântul Liber!

Data limită de trimitere a plicurilor (data poștei) 
este 6 aprilie 2007.

Tragerea la sorți va avea loc în data de 13 
aprilie 2007, ora 14, la sediul redacției.

Numele câștigătorului va fi publicat în ediția de 
luni, 16 aprilie 2007, a ziarului Cuvântul Liber.

Succes!

Alexandra 
Fazacașaceeași școală. Profesorii âe istorie nu au nimic va acestui „supliment*  eeik dar se tem că dușmănia w»- ra pentru etnia rromâ v» evolua și mai mult.
vor fi executate lucrări pe platoul interior al Cetății Deva, inclusiv operațiuni de consolidare a fundațiilor prin injectarea de ciment la bază, în etapa a doua se va reconstrui un pod care asigura accesul în incinta Cetății șivor fi reabilitate mai multe străzi Cetății.va fi care auto- ur- ace- j rescj pe

învecinate Dealului ®'Pe aceste străziW executată o par- Bpentru autocare și f turisme, investiția mând să fie destinată ț Fior turiști care do- să urce Dealul Cetății jos. Primăria Deya a început deja pregătirile ' pentru începerea lucrărilor pe Dealul Cetății.
Toboganîn paralel cu traseul tele- ■ .cabinei a fost montat un ... schelet din lemn care va fi l folosit ca un „tobogan” pentru evacuarea tuturor deșeurilor aflate pe Cetate și a resturilor de materiale de construcție ce vor fi folosite la reabilitarea obictivului turistic.Se estimează că toate lucrările de reabilitare ale Dealului Cetății se vor închefa în anul 2009.

t

£
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Vulcfanul) spulberă tot în cale

«MtMWY

• Huiduit. în amicalul disputat de Jiul la 
Timișoara, mijlocașul Alin Paleacu a fost 
huiduit de timișoreni. Cu două sezoane în 
urmă Paleacu a jucat la formația de pe 
Bega, iar atitudinea publicului l-a deran
jat. (V.N.)

Campioane tradiționale
Brad (C.M.) - Echipa de handbal fete a Școlii Generale „Horia Cloșca - Crișan” din Brad a demonstrat și în acest an valoarea tradițională a școlii de handbal din Țara Moților. Handbalistele pregătite de prof. Amos Bolot au câștigat etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar,

■ Luptătorul devean 
candidat la titlul mon
dial de MMA a câștigat 
un concurs de BJJ.
ClPRIAN MARINUȚ______________________

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Silviu Vulc, luptătorul devean care și-a câștigat dreptul de a lupta în luna iunie pentru titlul mondial la MMA (Mix Martials Art), a participat cu succes la prima gală de BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), desfășurată în România, la Timișoara. Vulc(anul) a obținut locul I la categoria grea, după două victorii categorice în fata unor adversari foarte puternici. “Mă dor toate oasele, pentru că ambii adversari au avut mai multe kilograme decât mine, unul 102,. iar altul 85. Am fost însă maidesfășurată la Hunedoara, și s-au calificat pentru faza națională a întrecerii care va avea loc în perioada 27-29 aprilie la Arad. Echipa din Brad a obținut trei victorii din tot atâtea meciuri disputate, învingând în faza grupelor echipele din Simeria (17-7) și Vulcan (13-5), iar în finală formația care a reprezentat municipiul Hunedoara (scor 13- 9). „Nu cred că vom avea forța să repetăm performanța de acum doi ani când am fost vicecampioane naționale cu echipa Școlii din Vata, așa că obiectivul pentru etapa națională este o clasare între primele opt echipe”, Jpomenta prof. Amos Bolot, antrenorul echipei care a ținut să mulțumească SC Forest Ban Alpin Baia de Criș și SC Elan Transport Brad pentru sprijinul acordat echipei. Lotul de jucătoare: Andreea Mic, Florina David, Isabela Lut, Roxana Hieș, Alexandra Drăghiciu, Ana Maria Mara, Alexandra Onea, Monica Tomesc, Olimpia Lazăr, Larisa Lupea, Diana Chindriș, Eunice Toma.

Lotul de jucătoare din Brad

Singura speranță - victoria
■ Quasar Deva are 
șanse de a face puncte, 
atât de necesare salvării 
de la retrogradare.

Valentin Neagu
valentin, neag u @ info rmm edia.roDeva - în etapa a 24-a a Ligii I de Futsal, care se dispută astăzi, ambele echipe din Deva joacă pe teren propriu. Dacă pentru FC CIP nu se pune nici o problemă în a câștiga partida cu United Galați, pentru Quasar meciul cu Clujana Cluj Napoca este unul extrem de important. în primul rând pentru că se află pe penul
Culturism

DEVASAT 
SHOP O N

Iepurașul nu vine la tine cu "mâinile" goale, f/ îți aduce niște premii speciale! Câștigă în 6 
aprilie:

> e.'>.,i ;i.i.\ .'ui’îu..in > 'i.d1.1. vm » ri.ui'j..i-j.tj ... .* > j .’•> 1.
Fă ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu m.rim o lună 
ji participă la concurs cu copia după chitanță până in 5 aprilie. Nu rata asemenea premii1 Haideți să petrecem sarbaton'e 
in familia Cuvântul l iber!

FC CIP, fără adversar
Deva (C.M.) - După ce 23 de etape din campionat nu a avut adversari care să-i L> pună cu adevărat probleme în teren, în run da a 24-a, campioana României la futsal, FC CIP Deva, rămâne la propriu fără parteneră de joc. United Galati, echipa cu care trebuia să joace, azi, acasă, campionii, a anunțat, ieri, FRF și clubul devean că nu se va prezenta la meciul de la Deva. Gălătenii, ocupanti ai locului 12 în clasament, cu doar 18 puncte, conștienti că nu pot face mare lucru împotriva campionilor, s-au gândit să profite de prevederile regulamentului care permite neprezentarea la două jocuri și să economisească banii de transport. Următorul joc al FC CIP va avea loc, duminică, în deplasre, cu Metropolis București.

Deva (C.M.) - Sportivul Andrei Bratina, legitimat la clubul sportiv CS Body Gim Deva, a obținut locul I la juniori, categoria 70 kg, la etapa de zonă a CN de Culturism, desfășurată sâmbătă la Craiova. în urma acestui rezultat, sportivul devean, pregătit de Valentin Guță, s-a calificat pentru etapa finală a Campionatului National care va avea loc la Baia Mare, în perioada 19-20 mai. La etapa finală a CN, clubul CS Body Gim Deva va mai avea altf doi reprezentanți la secțiunea „Masters”. Este vorba de Felicia Popa care va concura la categoria open și Valentin Gută la categoria +90 kg. Obiectivul clubului devean la CN este câștigarea a două medalii.

Deveanul va lupta în iunie pentru titlul mondial (Foto: CL)bine pregătit din punct de vedere tehnic’și am câștigat foarte clar ambele meciuri, deși cei doi aveau în principiu forță mai mare”, povestea Silviu Vulc, despre gala de la Timișoara la care au participat sportivi din toată tara. Unul dintre arbitrii galei de la Timișoara a fost Ido Pariente, coordonatorul tehnic al organizației române de BJJ, care 
timul loc în clasament, cu doar 10 puncte acumulate în 23 de partide, iar dacă vrea să aibă șanse de salvare de la retrogradare, atunci astăzi musai să câștige. Dar importanța acestei partide rezidă și din faptul că adversarul este Clujana Cluj Napoca, o echipă aflată pe locul 6, care trage pentru a prinde un loc în playoff. Deci va fi foarte greu pentru deveni. Dar nu imposibil pentru a scoate punctele atât de valoroase.
Dăruire și devotament„Singura noastră speranță este să jucăm cu dăruire și devotament. Vom juca la vic

va susține, în perioada următoare, trei stagii de pregătire la Timișoara, Brașov și București,“Practic acest stil de luptă, pentru că tehnicile de BJJ pot fi decisive în lupta la sol din cadrul unei confruntări de tip MMA. în plus, mă antrenez pentru lupta la sol și cu luptătorii de la CSS Deva, Doru Ailincăi și Oliver Spa

torie, cum de altfel vom juca toate partidele de acum încolo. Sperăm să câștigăm, pentru că meciurile noastre cele mai bune le-am făcut cu echipe puternice. Mai ales în deplasare” - a declarat ieri Marius Sîrbu, antrenorul ce

niol. Pentru meciul din lima iunie mă voi pregăti și la București la clubul Dinamo, unde voi avea 13 antrenamente pe săptămână, atât la box, cât și la kick box, lupte și judo”, afirma Vulc(anul).Silviu Vulc, de 27 de ani din Deva, fost pugilist și antrenor la clubul de box G&S Deva, a dat lovitura la Gala “Desert Combat” din Israel cu victoria prin KO în fata lui Rodrigo Mendes, un sportiv brazilian campion al Israelului, și a devenit challenger (candidat) la centura de campion mondial.Deveanul îl va întâlni în luna iunie pe luptătorul israelian Kfir Eitan, campion european de bjj din anul 2007 la categoria grea a centurilor violete, iar meciul se va disputa în cadrul categoriei de - 93 kg.

lor de la Quasar. Tot din discuția cu tehnicianul devean a mai reieșit și faptul că valoarea echipei este peste locul ocupat în clasament și numai lipsa de experiență a făcut să se piardă partide pe care le putea câștiga ușor.

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
edia.ro


miercuri. 2 < ;t"U8W

PE SCURT

! • La Newcastle? Fundașul echipei
Șahtior Donețk, Răzvan Raț, se află în 
atenția clubului Newcastle United în ve
derea unui eventual transfer în vară, a 
anunțat presa engleză.

Fără româniMelbourne (MF).- Nici un înotător român, dintre cei cinci intrați în concurs, nu a reu șit, marți, calificare^ într-una dintre finalele Campionatelor Mondiale de Natație de la Melbourne.
David Taylor

S-a su|
8 Victor Pițurcă a anu
lat o Conferință de 
presă, din cauza supor
terilor și ziariștilor.

înainte de meci

Record bătutMelbourne (MF) - îno- tătoarea franceză Laure Manaudou, clasată pe locul al doilea, marți, în finala probei de 100 m spate din cadrul Campionatelor Mondiale de natație de la Melbourne, a bătut recordul european stabilit de Diana Mocanu la Jocurile Olimpice de la Sydney.

Manaudou (Foto: EPA)

(Foto: EPA)

Taylor, 
la UEFABucurești (MF) - Președintele Federației Scoțiene de Fotbal (SFA), David Taylor, a fost numit în funcția de secretar general al UEFA și îșl va începe activitatea la 1 iunie, s-a stabilit, luni, la Nyon, în cadrul Comitetului Executiv al forului european. Taylor îl va înlocui pe italianul Gianni Infan- tino, care a fost desemnat la 1 februarie să asigure interimatul după demisia suedezului lars-Chris- ter Olsson.

Piatra Neamț (MF) - Selecționerul Victor Pițurcă a închis tot antrenamentul efectuat de „tricolori” marți dimineață, la Piatra Neamț, deși anunțase că ultimele 15 minute vor fi deschise, și a anulat conferința de presă și interviurile cu jucătorii.Pițurcă s-a supărat după ce la antrenamentul închis de luni seară câțiva suporteri au urmărit schemele de joc, iar câțiva jurnaliști au făcut poze și au spionat ședința de pregătire.în programul zilei de marți era stabilit ca ultimile 15 minute ale antrenamentului să fie deschise reprezentanților *̂4M****««»»V»«M*M**»**««*f*«
' Trebuie să ne concentrăm și la 
acest meci, să evoluăm ca și. in 

meciurile ca echipe mari

Eșec, la revenire. Adrian Voineaa revenit pe terenurile de tenis, bene

Gabriel Tamaș ....„ presei, ulterior urmând ca selecționerul să suțină o conferință de presă, iar jucătorii să acorde declarații la „zona mixtă”.în cadrul antrenamentului de marți, Victor Pițurcă a făcut un pariu cu portarul Bogdan Lobonț, câștigătorul urmând să fie cel care înscrie de pe linia de fund. Lobonț a cerut șampanie în caz că va câștiga, dar selecționerul a refuzat, dorind ca pariul să se facă pe apă minerală. Cum niciunul nu a nimerit ținta, nu a existat un învingător.Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren in meciul de la Rotterdam, Gabriel Tamaș, a declarat că meciul pe care tricolorii il vor disputa cu selecționata Luxem

burgului, trebuie tratat cu maximă seriozitate.„Suntem obligați să uităm cât mai repede acea remiză, pentru a ne îndrepta atenția asupra meciului turnător, cu Luxemburg, care, cred eu, că este la fel de important ca și cel de sâmbătă. Nu trebuie să mai greșim până la finalul campaniei de calificare, dacă vrem să ajungem să jucăm

iarăși la Europene”, a declarat Gabriel Tamaș.Aseară a aterizat la Bacău, o cursă charter, cu selecționata luxemburgheză. Aceasta s-a deplasa apoi spre Piatra Neamț, unde, în jurul orei 19 a efectuat antrenamentul oficial. El nu a fost unul deschis publicului iar*  presa a avut acces doar în ultimele 15 minute ale ședinței de pregătire.

Delegația Luxemburgului s-; cazat la hotelul Ceahlăul.Meciul de astăzi, dintr România și Luxemburg nu vi putea fi vizionat, în direct, p TVR Internațional, de îl mânii de peste hotare, la re cum s-a întâmplat și cu ce din Olanda. Șefii de la TVI au anunțat că nu există licen ță decât pentru transmisiuni pe teritoriul României.
Codrea vrea concentrare

ficiind de un wild-card, dar a ratat calificarea în turul doi al turneului challenger de la Napoli (Italia), fiind învins, cu scorul de 6-3, 6-1, de marocanul El
AynaOUi. (Foto: EPA)

Duel româno-maghiarBucurești (MF) - Echipa de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea va întâlni formația ungară FTC Budapesta, în semifinalele Cupei Cupelor, primul meci urmând să aibă loc în România, s-a stabilit, marți, la Viena, în urma tragerii la sorți.în Challenge Cup, echipa HCM Roman va întâlni formația sârbă HC Naisa Nis, primul meci urmând să aibă loc în Serbia, iar echipa „U” Jolidon Cluj va întâlni formația croată RK Zagreb, partida tur urmând să Se dispute în România.Prima manșă a acestor meciuri va avea loc la 14 sau 15 aprilie, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu.

■ Internaționalul român 
crede că șl selecționata 
Luxemburgului trebuie 
tratată serios.Timișoara (MF) - Mijlocașul echipei Siena, Paul Codrea, a declarat că în meciul cu Luxemburg coechipierii săi din prima reprezentativă a României trebuie să fie foarte concentrați, chiar dacă adversarul este unul mai slab cotat.„Ne propunem trei puncte în meciul cu Luxemburg. Olanda a câștigat cu 1-0, Bulgaria cu 1-0. Luxemburgul nu mai e ce a fost acum câțiva ani. Va fi un meci foarte greu, pe care trebuie să-l tratăm serios, mai ales că există pericolul să nu fim foarte concentrați”, a spus Codrea, aflat la Timișoara, unde și-a vizitat familia, profitând de faptul că nu va putea evolua în parti

da cu Luxemburg, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.Paul Codrea a subliniat că toți componenții naționalei au fost foarte fericiți după remiza obținută în deplasare cu Olanda, scor 0-0, în grupa G de calificare la Campionatul European din 2008, din Elveția și Austria. Totuși, mijlocașul echipei Siena crede că acest rezultat nu ar trebui să entuziasmeze prea tare, deși este un pas mare înainte. „Echipa este pe o pantă ascendentă, care trebuie menținută”, a comentat internaționalul român.România va întâlni, miercuri, la ora 18.30, la Piatra Neamț, reprezentativa statului Luxemburg, în grupa G a preliminariilor Euro-2008. După patru meciuri disputate, România ocupă locul trei în grupa G, cu 8 puncte,

Codrea nu se va mai lupta și cu 
luxemburghezii (Foto: epa)la egalitate cu a doua clasată, Bulgaria. Liderul grupei continuă să fie Olanda, care are 11 puncte, obținute în 5 partide.

„Poli" lași, 
la judecatăIași (MF) - Președintele clubului Poli Iași, Sorin Boca, a declarat, marți, că rectorul Universității Petre Andrei (UPA) Iași, Niculae Nicu- lescu, solicită clubului ieșean în instanță, plata sumei de 34.000 de dolari în contul transferurilor lui Botan și Mitruc.Niculescu a împrumutat clubul ieșean cu a- ceastă sumă în 2002, iar în contract era stipulat că banii vor fi recuperați în urma transferului celor doi jucători. Boca a refuzat să comenteze în vreun fel acțiunea în instanță a lui Niculescu, deși ambii jucători au plecat de la echipa ieșeană liberi de contract.

REZULTATE SIN MBA
Washington (MF) - Rezultate înregistrate, luni, în liga 
profesionistă nord-americană de baschet (NBA):

Boston - Toronto 95-87__________________________________
New York - Orlando 89-94 __________________________
Miami - Atlanta 106-89__________________________________
Detroit - Denver 113-109 după prelungiri______________
Chicago - Portland 100-89______________________________
Houston - Milwaukee 106-87___________________________
Utah - Washington 103-97______________________________
Phoenix - Memphis 105-87________________ ______________
Golden State - San Antonio 89-126.

Marian lancu vrea să dea afară câțiva străini (Foto: fan)

lancu faceTimișoara (MF) - Președintele grupării Poli Timișoara, Marian lancu, a declarat, că este posibil ca, din vară, din cauza reglementărilor care vor intra în vigoare, clubul bănățean să fie nevoit să se despartă de câțiva jucători extracomunitari, transmite corespondentul MEDIAFAX.„Indiferent cine va fi antrenor, dacă va fi să fie domnul Dusan Uhrin jr, sau orice alt antrenor, la Poli Timișoara este un lot valoros și nu este nevoie de intervenții masive așa cum s-a întâmplat în cazul tehnicienilor prece-

curățeniedenți. Punctual s-ar putea s*  fie nevoie de anumite schim bări. S-ar putea, de exemplu să fim nevoiți să ne despăr țim de 2-3 extracomunitari Aici pot interveni schimbăr chiar contra voinței noastri căci toți cei pe care îi aven acum în lot sunt foarte va loroși, dar din campionatu viitor vom fi limitați dii acest punct de vedere. în afa ra problemei extracomunita rilor, va fi greu ca cineva si aducă jucători peste valoare; celor ce sunt deja în lotu nostru”, a spus Marian Ian cu.
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Vând ap. 1 cameră (01) Vând ap. 2 camere (03)

imo • decomandate, etaj 2, centrala termică, 
balcon închis, în Centrul civic Hunedoara. 
Tel. 0720/440661,0740/058333. (10/26.03)

• cameră de cămin, 21 mp. Deva, Micro 15. 
Tel. 0749/827130. (1/22.03)

• 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)
• 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 
modificată parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 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. 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, debara cămară modificări, preț 
130.000 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)

Cinematograful dumneavoastră de acasă

1Atenție, începe filmul I
Cele mai noi filme și concerte ajung mai 

ușor direct Ta dumneavoastră acasă. Dig? TV 

Satelit vă oferă prin serviciul Digi Film cele 

mai de succes filme Hsn 2005 și 2006, 24/24 

de ore, 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 

la 011 4OC 4004

Pentru detalii Suplimentare, vizitați

www dkptv m
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o.-£7.4.fiLrri
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POȘTA:• 1 lună=10,llei• 21uni=20,21ei• 3 luni= 30,3 lei6 luni= 60,6 lei ;• 12 luni=121,2 leiDA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

I DISTRIBUȚIE 
I PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 2 luni= 17,8 lei• 31uni=25,91ei• 61uni= 48,9 lei k 12 luni=89,9 lei

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber iți 
oferă acum un MARE AVANTAJ:

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

Numele__
Prenumele
Adresa: Str.________________________
Nr.___ Bl.__________ Sc.___ Ap.____
Localitatea_________________________
Telefon____________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber,

TALONUL DE TESTARE GRATUITĂ ESTE VALABIL DOAR PENTRU CEI 
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI NU AU FOST ABONAT' C'/VANTUL 
LIBER SI NICI CITITORI DE PROBA TALONUL NL C ‘ *.‘CI !JN
FEL DE OBLIGAȚII FINANCIARE DIN PARfțA C ’ ' I = . _ .

• 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
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 56 mp, decomandate, zona I. 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)
• 50 mp, 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, cil 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 suprafața, fără modificări, centrală 
termică, parchet, ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 140.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec,, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., țel. 231.800. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/15&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, 
0788/040.490,0788/158483. (A101

Cumpăr ap.2 camere (04)

• 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)
• irgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu. tel. 0740/317314. 
(A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• urgent mobilat, modificări interioare, 
fără balcon, etaj 4, zona Sala sporturilor, 
preț 100.000 lei, negociabil. Tel. 0721/421955. 
(5/26.03)

• st 70 mp, balcon închis, parchet, gresie + 
faianță et. 2, zona Gojdu, preț 1,450 mid., nego
ciabil’, tel. 0742/019418. (Al)

• decomandate, 2 băi, amenajat, totul nou, 
mobilat, etaj intermediar, zona UI pi a, preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona 22 decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet gresie, faianță, preț 80.000 euro 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, 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)
• dea, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)

Anunțul tău 
e gratuit 
în CLI
Fiecare sâmbătă îți aduce câte 
un TALON GRATUIT! Dacă ești 
persoană fizică și ai ceva de 
vândut/cumpărat/închiriat, 
completează acest talon și apoi 
depune-1 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate în următoarele puncte:

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat ■ Casa de cultură

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

§ 
Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.
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• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, 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. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona 8 preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, «au semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• Gojdu, etaj 1, balcon mare, 2 băi, parchet, 
contoritări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al) 

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

• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, p reț 
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 Carpați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

• dec, 2 bă (gresie, faianță), hol central, CT, etaj
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând case, vile (13)

~romimo.ro
• casă, 6 camere, toate utilitățile, în Simeria. 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/507819.(D 

■ casă D+P+l, în Deva, construcție nouă 
suprafață construită 700 mp, pretabilă 
pentru sediu firmă • bancă ■ pensiune ■ 
grădiniță de copii. Pentru detalii vizitați 
www.casasuper.home.ro. Tel. 0766/935328. 
(12/27.03)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• Deva, decomandată, 3 camere mari, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, canalizare, 
apă gaz, curent, 82000 euro, tel. 215212. (Al)
• Deva, zonă centrală 4 camere, bucătărie, 2 
băi, garaj, curte și grădină ST 800 mp, preț 
180000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+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, pretabi I firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Căkigărani, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7) .

romimo.ro
http://www.casasuper.home.ro
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• li Sten. 5+M. 3=190 ~c. a Darter living, 
D-câone. sae. oomnor. ga-a, a mansardă: 4 
p:<—"Dare, 2 băi. 2 Presing, termopane, CT, 
xnstnjcț>e 2006. curte cu piscină. st=800 mp, 
:xeț 170000 euro. neg, tel. 0749/268830. (A7)
• ii 5Mtah, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp> preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• laqeH Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)

• comuta 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. 
0254/613366,0788/040,490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociaoil, 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)

parte a unoi corporații internat tonale 
maarmodia care dot ine poziția da 
lldor in publicarea de ziare *1 «rvicll 
Internet in vestul Austriei, in nord- 
estul Ungariei, cât «1 In județele 
Bihor, Tlxni», Caraf-âoverln, 
Hunedoara, Arad «1 Satu Maro

• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zcna Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490, (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. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788 58.483. («10)

Ești elev, student sau pensionar?
Al dori să câștigi un ban în plus față de salariul tău, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazft-te ca

distribuitor de presă
pentru Deva și Hunedoara

(contract prestări servicii)
Cerințe:

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

Vând case la țară (17)

• casă 2 camere, grădină 800 mp, teren 2700 
mp, în Sarmlzegetusa, sau schimb cu garsonieră 
în Deva. Tel. 0722/461536, nu sunt agent. (T)
• caaă curte, grădină 90 ari, grajd, anexe, pomi, 
vie, preț convenabil, satul Rovina, comuna 
Brămșca,nr. 84. Tel. 242994, (T)
e caii In Bretea Mureșană la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• cată fi anexe gospodărești, în Almașu Seo, nr. 
46, oret neaoclabil. Tel. 233022. <T)

Vând garsoniere (19)

Oferim:

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne Ia adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570, 211275, int. 8808.

• Deva, a. Enescu, 42 mp, ușă metalică 
parchet laminat, termopane, nu sunt agent 
imobiliar, preț 95.000 Iei, negociabil. Tel. 
0722/420044. (7/23.03)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

e Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, 
amenajată, balcon închis cu termopan, boiler 
gaz, apometre, 67000 ron fix, tel. 215212. (Al)
• decomandată amendată balcon închis, 
parchet, gresie + faianță et. 1, zona Bălcescu, 
preț 770 mii. negociabil, tel. 0742/019428. (Al)
• semidecomandat^, contorizări, balcon închis, 
ocupabilă imediat, zona Eminescu, preț 68000 
ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandat^ contorizări, balcon, mo
bilată Deva, zona Maniu, preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona Astoria, 32 mp, etaj bun, contorizări, 
convertor, balcon modificat, termopan, parchet, 
gresie, faianță baie mare, preț 72.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• garsonieră zona Gojdu, semidecomandată, 
bice 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 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• in Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61300 lei. neg, tel. 
206003,230324. (A7)

• 1M00 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 V. 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7, între Simeria Veche și Orăștie, 
preț 35 euro mp. Tel. 0751/037480,0721/560918. 
CT)
• 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă de agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. (T)
• 5100 mpintravilan, zona Deva 700. Tei. 222305. (T)
• grădină in Brad, str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m, cu toate utilitățile, informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan, 3000 mp, la DN 7, Săntandrei, fs 36 
m. Tel. 0744/409692.
• Intravilan, cu acces din C.A. Rosseti și Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. (T)
• Vițel 1000 mp, fs 65 m, proiect cabană livadă 
zonă turistică la liziera pădurii, preț 5000 euro. 
Tel. 237815. (T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă, fs 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan, D.N.7, ștrand, st 900 mp, fs 40 m, 
preț negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. (A9)
• Intravlan ki Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț42.000 euro, tel. 0745/511.776, (A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511,776. (A9)
• urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776, (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
e Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/ 
158.483. (A10)
e Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tei. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040,490, 
.788/158.483. (A10)

Vând spații comerciale (25)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

• zona Eminoacu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
07M/15fi.4R9 (A10)

• urgent, Deva, 32 mp parter, cu intrare stradă, 
amenajat, ocupabil imediat, 28000 euro, tel. 
215212. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• wgant hate în Petroșani, pe 2 nivele, ST-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 neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpăr garsoniere (20)
Cumpârări spatii comerciali 
(26)

• urgent, garsonieră, zona Decebal, Gojdu, 
Mărăști, cu sau fără modificări, indiferent de 
etaj, sau amenajări, ofertă de preț la vedere, cu 
plata imediat, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• dac, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317.314. (A9)

• în Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9

Vând alte imobile (27)

Vând terenuri (21)

• 2200 mp, fs 25 m, în drum spre Almaș, preț 7 
euro mp. Tel. 0721/228446. (T)

• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

CAT
Sunteți convocați la Adunarea Generală a Casei de Ajutor Reci
proc a Pensionarilor din Deva, în data de 30 martie 2007. ora 
10,00, în sala mare a Casei de Cultură Deva, cu următoarea 
ordine de zi:
1, Raportul consiliului director
2, Bilanțul pe anul 2006 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 
2007.
3, Raportul comisiei de cenzori
4, Proiectul de hotărâri
5, Discuții
6, Adoptarea hotărârii adunării generale
7, Alegerea consiliului director

Consiliul Director

(84872)

HYPERMARKET trident
Angajează:

• Recepționer mărfi
• Casiere
• A gen ți pază L

• Stivuitorist ■
• Lucrători comerciali
• Manipulanți

CV-urile se depun la Biroul de informații din 
incinta Hypermarket Trident sau se trimit la 
numărul de fax 0254/235741. (a6e52>

Informații suplimentare la telefon: 0254/235740.

a' ■ * w

pentru chioșcuri de distribuție a presei.Salariu cu carte de munci între 
650-1500 ron/lună în funcție de vânzări. Franciza cu investiție inițială 0 
și taxa lunară de doar 89 euro. Tot ce-ți trebuie este să ai 5 mp, cu 
autorizațiile necesare, iar noi îți amplasăm un chioșc modern, completă 
utilat, îți oferim consultanță gratuită și aprovizionare zilnică. ®

ROD1PET HUNEDOARA, Piața Gării,
021318.7000/01. int: 198, 323,0744-3522 .

îgajam

vM;

>

imobile chirii (29)

rorimoro
• casă In Deva D+P+l, construcție nouă 
suprafață 700 mp, pretabilă pentru sediu 
firmă bancă, pensiune, grădiniță de copii. 
Pentru detalii vizitați www.casa- 
super.hcme.ro. Tel. 0766/935328. (12/27.03)

• ofsr da închiriat. In Timișoara In zona 
stadion Dan Păltlnișan, apartament 4 
camere, mobil at, etaj 1, str. Dr. A. Păunescu, 
nr. 121. Tel. 0721/519180,224292, după ora 
16.(1/26.03)

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

• oier spre închiriere spațiu 32 mp, tip vilă 22 
Decembrie, termopan, centrală termică grup 
sanitar, pretabil cabinet medical, birou proiectare, 
preț 400 euro/lună Tel. 0723/227569, CD
• Deva, 20 mp, bulevardul Decebal, 250 euro/ 
lună, tel. 0721/055313. (Al)
• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie faianță, preț 
150 euro/lună și similar, zona 1 Decembrie ■ 
cinema Patria, mobilat și 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 Bsjan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lel/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 t 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7) f
• zona Med Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent canalizare, pretabil producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• tona Bâkoocu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 eunj/lună, neg, tel. 0745/163445. (A7)

• zona Potram, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună ♦ TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Lk. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camera, dec., contorizări integrale^, 
amenajat, mobilat și utilat integral (Inclusiv TV“ 
color, mașinăautomată), zonaBalcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dec, mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Băicesu Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală 5-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317314. (A9)

Auto strâine (37)

• vând VW Golf 3 Variant motor 13 Diesel, af 1996, 
preț 4800 euro, negociabil. Tel. 0726/703331. (T)

SUHTtM l.

best .ro

Spitalul General CF Simeria, cu sediul în 
Simeria, str. A. Vlaicu, nr. 26, organizează, în termen 
de 15 zile de la data apariției anunțului în ziar, concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

■ ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL -1 post
- ASISTENT MEDICAL PL- 3 posturi

Dosarele se depun, în termen de 10 (zece) zile de la 
publicarea anunțului, la Compartimentul RUS.

Informații privind înscrierile și tematica se obțin de 
la sediul unității sau la tel. 0254260681.

(86883)

ANUNȚ

______________ Angajează:_______________
1) ȚINERI cu pregătire profesională sau liceală pentru a fi calificați 

(instruiți) în montarea accesoriilor la ferestre ți uși din lemn stratificat.

SE OFERĂ
- Salarizare foarte bună în funcție de performanțe
- Tichete de masă
- Asistență socială
- Condiții de muncă foarte bune

2) FEMEIE DE SERVICIU
CERINȚE:
- Persoană dinamică, motivată și responsabilă.

SE OFERĂ;
- salariu atractiv
- tichete de masă

CV-urile se depun la sediul societății din Hunedoara, str. Buituri, nr.43, 
sau la fax: 0254/713.384, 0254/710.900. Informații suplimentare la sediul 
societății sau la telefoanele 0254/713.384, 0254/710.900.

Numai persoanele selectate vor fi contactate.

(86978)

Reprezentant vânzări prin telefon (cod RVT) pentru zona Deva.

CERINȚE. J .
• Minim 6 luni experiență In vânzări, pe o poziție similară
• Studii medii (studiile superioare constituie avantaj)
• Bune cunoștințe de calculator, 1n special MS Office
• Experiența 1n piața pharma constituie avantaj
• Bune abilități de comunicare și relaționare

DESCRIEREA POSTULUI:
• RVT gestionează șl îmbunătățește portofoliul de clienți de pe zona de responsabilitate
• RVT comunică cu agentul de vânzări in scopul îndeplinirii obiectivelor companiei ce li 

sunt alocate pe zona de responsabilitate
• RVT implementează politica de vânzări la nivel de client
• RVT raportează directorului de vânzări —

BENEFICII: j
• Salariu motivant și bonusuri conform performanțelor

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV șl scrisoare de Intenție la fac 0254/22B1B7 
sau e-mall: resurseumane@remedia.ro. Vor fi contactați pentru Interviu numai canted^ 
selectați.
Relații la telefon: 0254/223260, sau la aderaa societății din Deva, str. Dorahm^or, nr. 42

ieoaic

http://www.casa-super.hcme.ro
mailto:resurseumane@remedia.ro
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Camioane, remorci (39)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând minigenerator de acetilenă și trusă de 
sudură și tăiere oxiacetilenă, preț 550 lei. Tel. 
0254/231750. (T)

Moto-velo (41)

• vând motor Aprilia RS 125, af 1997, Kit Polini, 
tobă Arrow sport, carburator sport, cauciucuri 
noi, preț 2300 euro. Tel. 0726/703331. (T)

Garaje (43)

• închiriez garaj ■ hală 60 mp, pentru 
depozit sau alte activități, Str. Plevnei, 
intrare și ieșire DN, preț 220 euro/lună, 
negociabil. Tel. 0722/307325. (2/26.03)

Mobilier și interioare (47)

• vând dmritor sculptat, deosebit, cu 
oglinzi de aristaL, set canapele piele Italia. 
TeL 0720/948386. (V13.03)

• vând canapea extensibilă stare bună preț 300 
lei, și frigider Arctic, preț 140 lei. Tel. 230459. (T)
• vând (Map, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)
e vând geamuri cu 2-3 canate, uși pentru baie și 
bol la casă hidrofor, instant pe gaz, damigene 
501. Tel. 234156. (T)

3

_________ARIUIIIȚ PUBLIC_________
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara și SG TOP A&A 

CONSTRUCT SRL Sitneria Veche, titular al proiectului „Hale producție, 
reparații, spații administrative și locuințe de serviciu", amplasate th incitata 
balastierei Simeria Veche, anunță publicul interesat că APM Hunedoara a 
luat decizia parcurgerii simplificate de avizare, prin aplicarea ștampilei tip B - 
fără acord de mecfîu pentru proiectul mai sus-menționat.

Sugestii și reclamați se depun la APM Hunedoara, Deva, str. A. Vlaicu, 
nr. 25, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția anunțului.

(86953)

QUASAR 
INDUSTRIES

o companii1 pntmiicâ, in continuă (k’zyoltaiv,-Jiti domeniul producției și diMribupei de produse din tămpBne PVC și 

aluminiuANGAJEAZĂ
LĂCĂTUȘ MONTATOR TĂMPLĂRIE PVC

Cerințe:
- Stagiul militai satisfăcut:
- Domiciliul stabil in orașul Deva;
- Disponibilitate la program prelungit:
- Permis de conducere categoria B valabil;
- 'Cunoștințele din domeniu l constnic|iilor,altâmplăriei PVC sau aluminiu constituie un avantaj:

Se oferă:
- Posibili I alea de a lucra intr-o echipă răniră. uitr-unmediu modem, profesional și in plină dezvoliare:
• Pachet de beneficii motivam și în acord cu pertonnanțek» realizate;

- Angajare cu carte de muncă:

Pmoaiiek’ cure îndeplinesc cerințele de mid sus și doresc sași depună candidatura piilr.i posturile scoase la concur# suni rugate sil 

trinuU pănti cel târziu in 30.03.2007 CV-urileți serisorilede intenție (prin posiil.tnx sau email) la adresa: Z85868)

Quasar Industries SRL, Str.22 Decembrie nr.37 Deva
Peisoanâ de contact: Ramona Fodoi ■ lel/Fax: 222 1199. email: ramona.lodoruțqii,isar.ro

Facultatea de Inginerie 
din Hunedoaraîn parteneriat cu Liga Studenților organizează, în perioada 29-30 MARTIE 2007,

„Târgul de Job-uri pentru studenți"Firmele care doresc să participe cu oferte de muncă pentru studenți (part-time sau full-time) sau cu propuneri de desfășurare a practicii pentru studenți în cadrul acestora sunt rugate să-și anunțe participarea pânăun data de 28.03.2007. la decanatul Facultății de Inginerie din Hunedoara, tel. 0254/207502.Informații suplimentare la decanatul facultății sau e-mail ligafih@zahoo.com.
(86061)

c CAI

ROCREDIT
Deva, B-dul Decebal, bl.8, parter, 

CONVOACĂ
pentru data de 19.04.2007

Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori, la sediul social, 
la ora 16,00.

Qrcjneadezl:
1. Preientarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a activității 
ficonomico-flnandare la 31.12.2006 și repartizarea profitului. Prezentarea 
raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2006.

2. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe 
anul 2006.

- 3. Prezentarea raportului de audit.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exs<d|U* *tanri  

dar 2006.
5. Aprobarea bugetului de venituri ș*  cheiturf penUu and 1307.
6. Montarea privrid stadul autorizări r^etri JJOCMDir. ți l .. j i,

Prestări servicii (72)

• mă o4er să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase: ofer și 
pretind senozitate. Tel. 0723/851439.
• Salina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71D. Relații și programări la tel. 
0721/061404.(4/22.03)
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc volum, asigur demontare șl încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701.(T)

• Europrod Service» Deva angajează urgent 
secretară pentru contabilitate primară și 
activități administrative. Cerințe: minim studii 
medii șl limba franceză, Word, Excel, Outlook, 
permis cat. B, domiciliul în Deva. Tel. 232260, 
0722/533177, CV la fax 232760, (12/23.03)

I- "i.-'Sli

• vând ieftin canapea, mobilă de bucătărie și pat 
dublu. Relații la tel. 0743/204069,0720/045687. CD

• vând mobilă dormitor formată din dulap 
cu 2 uși, vitrină toaletă, masă cu 4 scaune 
și o canapea extensibilă preț 1000 lei. Tel. 
0721/544308.(7/26.03)

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând urgent AMD Athlon 22OO+, 768 DDR, 
FX5200 128/128 DDR, 160 GB, cooler dublu, Lan, 
DVD+RW, 4 USB, DELL 19 inch, birou, boxe 5.1, 
preț 1450 lei. Tel. 0740/085289. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând colecție rochii de mireasă compusă din
10 rochii noi, modele deosebite. Relații la tel. 
0745/254749 sau 0721/957229. (13/27.03)

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)

Electrocasnice (56)

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

Plante și animale, agroali - 
mentare (57)

• vând 25 de oi cu miei, satul Ghergheș, comuna 
Cârjiți, nr. 66. Tel. 621690. (3/27.03)

• vând 2 cai buni de lucru, preț negociabil. 
Tel. 0788/259173. (7/27.03)

• vând căței rasa Yorkshire Terrier mini și 
Fox Terrier pentru companie și show. Tel. 
0721/998716,0748/093440. (1/23.03)

• vând vacă 8 ani, iapă 15 ani. Tel. 236168. (T)

instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

• cumpăr lăzi din plastic. Tel. 0723/301857. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Bolog Irimie. Se declară nul. (5/27.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Craițoiu Olivia. Se declară nul. (2/27.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gheorghe loan. Se declară nul. (11/27.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Șchiopu Costinel. Se declară nul. (8/27.03)
• pierdut chitanțe utilizate seria WLV nr. 
0330851 - 0330729 și chitanțe neutilizate de la nr. 
0330730 ■ 0330750 aparținând SC. Aquila Part Prod 
Corn SRL Ploiești. Se declară nule. (1/27.03)
• pierdut ștampilă rotundă format mic cu 
inscripția ALD 89. Se declară nulă. (9/27.03)

Licitații (64)

• Composesoratul Valea Lupului organizează 
licitație pentru lemn molid, 192 mc, volum mediu 
0,08. Licitația va avea loc la Primăria Baru, în 
data de 15.04.2007, ora 11. Informații supli
mentare și caietul de sarcini la sediul din Valea 
Lupului nr. 78. Tel. 779906. (15/27.03)

Matrimoniale (69)

• tânăr Kalian 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.

Solicitări servicii (71)

• caut familie pentru îngrijit animale (vaci, cai): 
pun la dispoziție gratuit locuință. Informații la 
tel. 0254/241237, seara și 0724/781271. (T)

• abordabl, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia și Franța, la destinație, 
cu mașini comode, climatizate, modeme. 
TeL 0740/218237,0726600804,0765/455835. 
(17/12/3)

B SOGES

Spații cu chiria subvenționată pentru activități 
de producție, prostiri servicii seu comerț

Teliucu Inferior, str. Minei nr 42, tel.ffax. 0254/738.034 e-mail: catell11c@2appmobile.ro

Primăria Municipiului Brad, județul Hunedoara 
organizează concurs 

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de 

inspector cis. I grad profesional asistent tr. 1
de la Compartimentul de Relații Publice șj Integrarea Europeană din cadrul aparatului de specia,,cate al primarului municipiului Brad, 

județul Hunedoara, în data de 25.04.2007, ora 10,00 - proba scrisă și în data de 26.O4.2O07, ora 10,00 - Interviul.

1) Condiții de desfășurare a concursului:
a) Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 13.04.2007;
b) Dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei Municipiului Brad, Str. Republicii, nr. 18, județul Hunedoara;
c) Data, ora și locul de selectare a dosarelor de concurs: 18.04.2007, ora 12,00, la sediul Primăriei Municipiului Brad, 
Str. Republicii, nr. 18, județul Hunedoara;
d) Data, ora si locul probei scrise: 25.04.2007, ora 10,00, și a interviului: 26.04.2007, ora 10,00, la sediul Primăriei 
Municipiului Brad, Str. Republicii, nr. 18, județul Hunedoara;

2) Condiții de participare la concurs:
a) funcția publică vacantă: inspector cis. I grad profesional asistent tr. 1 de la Compartimentul de Relații Publice și Inte
grare Europeană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad, județul Hunedoara.
b) condiții prevăzute de lege: să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, 
să aibă capacitate deplină de exercițiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care 
candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate, să nu aibă antecedente penale (cazier judiciar), să nu 
fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îl fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în 
ultimii 7 ani, să nu fi desfășurat activitate de poliție politică;
c) alte condiții specifice:
- studii superioare de lungă durată în specialitatea de comunicare și relații publice;
- vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;
- cunoașterea la nivel avansat a cel puțin o limbă de circulație internațională;
- abilități de operare pe calculator;
- să aibă aptitudini pentru relații publice și disponibilitate pentru munca peste proyarmd normal de luau.

Bibliografia și actele necesare pentru dosani de înscriere sunt afișate la secfaJ Primăriei Munrapmfui Brad. 
Relații suplimentare se pot obține la camera 16 - Compartxnerzd resurse umane dn cadru Pnmâne MunapuAn 

Brad, cu sediuTri Brad. Str. Reșxiidi, nr. 18, județU Hunedoara. teL/fax 0254/612665.0254612669

ser
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• fabrică de pâine angajează director vânzări și 
2 ingineri tehnologi. CV-urile se transmit la Sova- 
ialas@yahoo.com sau fax 0254/237534. 
Persoanele selectate vor fi anunțate după 15 
aprilie. (11/23.03)
• firmă de 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 Carpat Construct SRL Deva angajează 
urgent excavatoriști și buldoexcavatoriști. 
Relații latei. 0254/226650. (10/27.03)
• societate comercială angajează zidari, finisori, 
dulgheri; se oferă salariu atractiv. Relații la tel. 
0723/889196,0724/620970. (6/27.03)
• Editură școlară caută reprezentant vânzări, 
studii medii/superioare, orar flexibil, capacitate 
de comunicare, persoană organizată, motivată. 
Atribuțiile postului: promovarea, vânzarea 
produselor Editurii. Oferim câștiguri financiare 
nelimitate, strict corelate cu efortul depus. CV 
pe fax 0264/423814 sau e-mail: 
contact@odyseea.ro. (85511)
• societate de pază angajează agenți de pază 
calificați sau în curs de calificare, pentru Deva 
și Hunedoara Relații la tel. 0723/525399. (4/23.03)
• sudor, Deva, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara. 2 posturi, data limită 30.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Hunedoara, 5 posturi, data limită 14.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva 8 posturi, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara 9 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Petri la, 1 post, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Petroșani, 1 
post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Orăștie, 100 posturi, data limită 16.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer cat. B, C, cu atestat (analize medicale 
necesare) pentru distribuție marfă. Tel. 
0741/203720, CV la fax 0261/769215. (86382)
• tâmplar manual, artizanal, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată, 
TeL 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 1.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar mecanic la frezat și găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• tâmplar univeriaL Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar imfversai, Brad, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tapfter, Ind. 1 post data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• teMdan efodranecanic. Hunedoara. 45 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• tehnician electromecanic, Hunedoara. 78 
posturi, data limită 31.03. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician In industria textilă Orăștie, 1 post, 
data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tehnician mașini și utilaje, Hațeg, 1 post data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• tehnician merceolog, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• termlsMratamentist de piese semifabricate, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• tinichigiu de șantier, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16,
• topltor fontă și neferoase, Călan, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• topograf, Deva, 2 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• topograf, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tractorist, Lupenl, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

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

angajează

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

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro

Citește!

Liber
ți se

potrivește!

Cuvântul

(83179)

Informația te privește!
• tumâtoHormator, Călan, 14 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 6 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 1.04., punct 
de lucru în Geoagiu. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 14.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
e vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara. 1 post, data limită 30.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 1 post data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.04, Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
16.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Lupenl, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștle, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștle, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Orăștle. 3 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
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• vânzător, Patria 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Petroșani, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Vulcan, 4 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vopsitor Industrial, Brad, 1 post, data limită 
31.03., perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• vopsitor Industrial, Deva, 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vulcanliator piese din cauciuc la prese, Brad, 
1 post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zldar-pletrar, Deva, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• zldai-pletrar, Hunedoara 2 posturi, data limită 
15.04., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16,
• zldar-restaurator, Călan, 2 posturi, data limită 
31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Brad, 3 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 10.04., calificat. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Deva, 6 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 13 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• zldar-rosar-tencuitor, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Petroșani, 15 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• zldar-rosar-tencuitor, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• zugrav-vopsitor Deva, 7 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.

LEGENDĂ AGENȚII
a

IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant

Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A10 - Liliacul

Multicom

isar.ro
mailto:ligafih@zahoo.com
mailto:catell11c@2appmobile.ro
mailto:Sova-ialas@yahoo.com
mailto:contact@odyseea.ro
mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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• Duet. Cântărețul Justin Timberlake vrea 
să înregistreze un duet împreună cu Brit
ney Spears, pentru a o ajuta pe cântăreață 
să-și reia cariera muzicală internațională 
întreruptă în urmă cu aproape doi ani.

S-au acordat premiile Gopo

Grint, Watson și Radcliffe (Foto: epa)

Vor juca până la capăt
Londra (MF) - Trioul de actori britanici Daniel Radcliffe, Rupert Grint și Emma Watson au confirmat că au semnat pentru a juca în ultimele două filme ale seriei „Harry Potter”, adaptare a fenomenului mondial literar lansat de scriitoarea J. K. Rowling. Radcliffe va împlini 18 ani în vară. Cei trei actori sunt pe afișul seriei de la primul film, lansat în 2001. A cincea parte a seriei, „Harry Potter și Ordinul Păsării Phoenix”, va "fi lansată pe marile ecrane din America de Nord în iulie. A șasea parte a seriei, „Harry Potter și Prințul Semipur”, va fi lansată la sfârșitul lui noiembrie 2008.

Evacuați
Kiev (MF) - Echipele de salvare au evacuat luni peste 600 de mineri, a- flați într-o mină de cărbune din Ucraina, la scurt timp după izbucnirea unui incendiu, a a- nunțat Ministerul pentru Situații de urgență. Un oficial din cadrul ministerului a declarat că accidentul a fost provocat de efectuarea unor lucrări neautorizate în mină. ‘

Statuie lui 
Jackson

Las Vegas (MF) ■ O statuie a lui Michael Jackson, cu o înălțime de aproximativ 15 metri, va fi ridicată în apropierea orașului Las Vegas, în vederea unui spectacol pe care auto-proclamatul rege al muzicii pop îl va susține acolo. Statuia s- a numărat printre propunerile starului, potrivit oamenilor de afaceri locali, și din ea vor ieși raze laser.

Smith (Foto: EPA)

■ Regizorul Corneliu 
Porumboiu a fost marele 
câștigător la prima Gală 
a Premiilor Gopo.

București (MF) - Corneliu Porumboiu a fost marele câștigător al primei ediții a Premiilor Gopo, cu patru trofee câștigate pentru lungme- trajul său de debut, „A fost sau n-a fost?”.Acest film, câștigător a două premii la Cannes 2006, și-a adăugat în palmares, luni seară, trofeele Gopo pentru cel mai bun lungmetrâj, cea mai bună regie, cel mai bun scenariu și cel mai bun actor în rol principal - Ion Sapdaru. Porumboiu a scris, a regizat și a produs „A fost sau n-a fost?”, un film independent, realizat fără sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (CNC).Tot patru trofee a câștigat și lungmetrajul de debut al lui Cătălin Mitulescu, „Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii”: cele mai bune costume, cea mai bună scenografie, cea mai bună muzică originală și cel mai bun montaj. „Hârtia va
A alergat în jurul lumii

Supradoză 
Los Angeles (MF) - O supradoză de medicamente a fost cauza morții subite a Annei Nicole Smith, starleta care a încetat din viață pe 8 februarie. „Suntem convinși, bazându-ne pe studierea aprofundată a probelor, că acest caz este o supradoză accidentală, fără nici un alt element de delict implicat", a spus Charlie Tiger, șeful poliției din Seminole. Potrivit medicului Joshua Perper, nu există probe privind prezența unor substanțe interzise în corpul fostului playmate.

Londra (MF) - Un britanic în vârstă de 40 de ani a devenit oficial, ieri, primul om care a făcut turul lumii alergând, potrivit reprezentanților Guinness Book. Robert Garside, supranumit „The Runningman” („bărbatul care aleargă”), a declarat că este 
„incredibil de bucuros pentru că un proiect atât de lung s-a încheiat cu bine”. în 1996, pe când avea 29 de ani și era stu
Shrek va vorbi
■ Al treilea film din 
seria companiei Dream
Works va avea premiera 
mondială pe 18 mai.

București (MF) - Filmul „Shrek 3” va putea fi văzut la noi atât cu subtitrare, cât și dublat în limba' română, aceasta fiind a doua mare producție de animație ce beneficiază de dublaj în România în ultimul timp, după „Cars”/„Mașini” în 2006.Pe baza unor probe înregistrate la București și trimise în America, DreamWorks, producătorul seriei „Shrek”, a aprobat deja o serie de voci pentru varianta dublată, a declarat Oana Stoenescu, directorul distribuitorului Ro Image

r- Londra (MF) - Cercetătorii britanici spun că există prea puține dovezi care să sprijine teoria conform căreia unele semne zodiacale formează cupluri perfecte, în timp ce altele formează perechi dezastruoase. Rezultatele acestui studiu demonstrează că horoscopul nu are impact asupra relațiilor personale. De asemenea, semnele zodiacale nu influențează șansele de căsătorie sau de menținere a acesteia. Cercetătorii au ajuns la această idee realistă și lipsită de romantism după ce au studiat datele despre zilele de naștere ale tuturor cuplurilor căsătorite din Anglia și Țara Galilor. Specialiștii au analizat aproximativ 20 de milioane de soți și soții.

Daniel Craig (Foto epa)

Porumboiu (Foto: FAN)fi albastră” (regia Radu Muntean) și „Ryna” (regia Ruxan- dra Zenide) au primit câte două premii: pentru cel mai bun actor în rol secundar și cel mai bun sunet, respectiv pentru cea mai bună actriță în rol principal și cea mai bună imagine. „Legături bolnăvicioase” al lui Tudor Giurgiu a ieșit câștigător la categoria cea mai bună actriță în rol secundar și a primit și premiul publicului. Lui Lucian Pintilie i s-a oferit Premiul Gopo pentru întreaga Operă. Aceste premii ale industriei de cinema au fost inițiate de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR).
dent la psihologie, Garside a avut prima tentativă de tur al lumii, pornind din centrul Londrei. Abia după a patra încercare a reușit să parcurgă aproape 48.000 de kilometri, pe cinci continente și 30 de țări, prin orașe, jungle, munți și deșert. Epopeea sa s-a terminat vineri, 13 iunie 2003, la New Delhi, oraș de unde pornise cu cinci ani și opt luni mai devreme.

Shrek, unul dintre cele mai simpatice personaje de animație (Foto: epa)2000. Actorul Mihai Verbițchi își va împrumuta vocea personajului principal, Mihai Bi- sericanu - Măgărușului, Mircea Gheorghiu - Motanului în
James Bond a primit pașaport

Londra (MF) - Actorul Daniel Craig a primit primit un pașaport real pe numele celebrului personaj pe care îl interpretează, agentul secret James Bond, din partea biroului pentru eliberarea pașapoartelor din cadrul British Home Office. Pașaportul a fost oferit companiei de producție cinematografică Eon, pentru a da autenticitate filmului de succes „Casino Royale”. Pentru a în

si românește

călțat, iar Mihai Niculescu - Regelui Harold. în varianta originală, cei care dau glas acestor personaje sunt Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio 
deplini condițiile de securitate, documentul trebuie returnat autorităților de la Home Office.John Reid, secretar al British Home Office a declarat: „Serviciul pentru eliberarea pașapoartelor cere ca un asemenea document să fie returnat și distrus imediat după utilizare”. Totuși, un purtător de cuvânt din partea companiei Eon a declarat că încă nu au cerut documentul.

5Banderas și John Cleese, întregul proces de dubbing, de la selecția vocilor la, înregistrare și prelucrare, va fi supervizat de reprezentanți ai companiei DreamWorks, așa cum în cazul filmului „Mașini”, Disney s-a asigurat de calitatea dublajului. înregistrările de la București vor fi făcute la a- celași studio, Ager Film. Florian Ghimpu, vocea lui Fulger McQueen din „Cars”, va regiza dublajul la „Shrek 3”. în „Shrek 3”, personajul principal ar trebui să-i urmeze la tron regretatului său socru. Shrek n-are însă nici un chef să își asume responsabilitățile de rege, așa că pornește în căutarea unui nou monarh, în persoana unui văr al prințesei Fiona.

La rechin în parcul de distracții Roxas Boulevard din Manila .- există o copie a unui rechin, care atrage mar ales copiii, (Foto: epa)


