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Dimineața La prânz Seara

Emisiune de 
obligațiuni

Orăștie (M.S.) - Consiliul Local Orăștie va emite, în luna mai, o- bligatiuni municipale în valoare de 12 milioane lei, sumele fiind destinate realizării unor lucrări de interes pen- tru locuitorii orașului. Obligațiunile vor putea fi cumpărate de toți cei interesați, iar dobânda va fi de aproximativ 9 la sută, /p.3 

împotriva 
violentei

A

Deva - Fundația Co- riexiuni, preocupată de susținerea financiară a acțiunilor de prevenire și combatere a violenței în familie, a contribuit alături de Grupul Român pentru Apărarea Drepturilor Omului (GRADO) și de alte nouă ONG-uri partenere, 
u membre ale Coaliției 
|r Naționale împotriva Violenței, la monitorizarea efectuată la nivel național a bugetelor publice în legătură cu fenomenul amintit, în România. /p.5

Pasiune

Leneșii la 
sport, 
eliminați 
Orăștie (C.B.) - Minis
terul Educației și Cer
cetării (MedC) a 
hotărât să găsească 
o modalitate prin 
care să se reducă 
numărul elevilor care 
au scutire la sport. 
Cu toate că școlarii 
au scutire medicală 
asta nu înseamnă că 
scapă de mișcare. 
Deși dețin actul care 
demonstrează că 
sunt bolnavi, elevii 
sunt nevoiți să par- 
tidpe activ la orele 
de educație fizică.
Chiar dacă planul mi
nisterului ar fi trebuit 
să intre în vigoare 
chiar la începutul a- 
cestui an, unii profe
sori de sport din șco
lile din județul Hune
doara nu au primit 
niciun act oficial din 
care să rezulte pro
grama orelor de 
sport și estimarea e- 
fortului făcut de co
pii. Profesorii spun că 
nu știu ce exerciții 
suplimentare trebuie 
să le recomande ele
vilor în funcție de 
boala pe care aceștia 
o au. /p.6

sunt dependente de 
părinții lor pentru 
aproape orice mișcare.Hondol (M.F., Ș.S., I.B.) - Februarie 2002. Este luna în care familia Purtător din satul hunedorean Hondol „s-a

Deva (M.I., C.P.) - Un licean din Deva, Sorin Vlad, pasionat de automobilism, are un catalog cu sute de proiecte de design auto realizate de el. O parte dintre desene au devenit... postere,iar altele au fost vândute unor pasionați ai genului. Visul său este să.aibă tin Mercedes Benz E Classe. /p.3

Românii preferă lactatele

Mezeluri

- creștere Io vânzări fald de anul trecut -

fată de anul trecut, cele măi vândute produse alimentare 
•r românia au fost lactatele, urmate de salamuri și ciocolată^

Upte ___________ ___________ 71,4%

Grarca: Cuvântul Liber; Sursa- COFACE

cu aripile frântemărit” cu încă... trei membri: Mihaela, Roxana și Nicoleta. Trei îngeri născuți în aceeași zi. Trei fetițe pe care, din nefericire, destinul s-a grăbit să le încerce mult prea devreme. Astăzi, la cinci ani de la naștere, se uită temătoare în ochii mamei, întrebând printre lacrimi: „Mami, eu de ce nu

pot să merg”? Tragedia tripletelor a început la un an și două luni de la naștere. „Fetele se uitau <în cruciș> așa că le- am dus la un control oftalmologie. Atunci medicul le-a diagnosticat cu strabism, dar și- a dat seama că și alte grupe de nervi sunt afectate. Așa că ne-au recomandat un control

amănunțit”, povestește mama lor. în urma noilor analize, diagnosticul avea să cadă ca un trăsnet asupra familiei Purtător. Fetele au fost diagnosticate cu tetrapareză (flasco)- spastică. Adică nu se pot deplasa. Inițial am crezut că vom rezolva această problemă”, spune mama fetelor, /p.3

MpllCațiil practică realizată; 
de Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență Orăștie a vizat 

'modalitatea de acționare în 
icaz de accideni Chimic. 
(Acțiunea s-a desfășurat în pre
mieră pentru municipiu. 1 
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Se face primul sens giratoriu
■ Lucrările încep de as
tăzi în zona Lido, circu
lația va fi deviată pe alte 
rute până la 15 iunie.

Deva (M.S.) - Lucrările de execuție la primul sens giratoriu din municipiul Deva, zona LidO, Vor începe astăzi, construcția având toate atributele unui proiect arhitectu

ral complex. „Sensul giratoriu va avea un diametru de 44 m, iar în mijloc va fi construită o fântână arteziană cu diametrul de 25 m. în mijlocul fântânii va fi instalat un stâlp pe care se va așeza o sferă cu diametrul de cinci metri, tot ansamblul fiind prevăzut cu o instalație de iluminat arhitectural”, a declarat viceprimarul Devei, Florin Oancea. Deoare

ce construcția sensului giratoriu impune o desfășurare .importantă de utilaje și muncitori, circulația autovehiculelor va fi deviată pe rute ocolitoare, de la intersecția Bulevardului 22 Decembrie cu strada Carpați, până la intersecția străzilor Zamfirescu și Liliacului. Costurile de realizare ale proiectului se ridică la 2 milioane de lei.
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Ecarisaj în stil european
Hunedoara (I.D.) - Municipiul Hunedoara este primul din județ care aplică o soluție... umană în problema câinilor vagabonzi. La propunerea Federației Naționale de Protecție a Animalelor, Primăria municipiului a

încheiat un parteneriat cu Fundația austriacă Vier Pho- ten. Programul a început de o săptămână și, în acest timp, au fost prinși și tratați 122 de câini. Fundația austriacă își desfășoară activitatea în șapte țări europene, /p.6
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• Proiect aprobat. Guvernul britanic a luat măsuri urgente pentru a aproba acordul istoric anunțat în Irlanda de Nord, privind o împărțire a puterii între protestanți și catolici, Tony Blair salutând încă o dată o mare zi pentru o șansă de pace durabilă. Proiectul de lege fixează, la 8 mai, intrarea în activitate a Guvernului semi-autonom al provinciei.

Nimic despre restructurare

Evacuați
Ierusalim (MF) - Poliția israeliană a evacuat, ieri, peste 450 de activiști dintr-o colonie a- bandonată, din Cisiordania.

Anchetă 
prelungită

New York (MF) - Consiliul de Securitate al ONU a aprobat, marți, o rezoluție care prevede prelungirea cu 12 luni a anchetei în cazul asasinării fostului premier libanez Rafie Hariri. Coordonatorul anchetei, belgianul Serge Bram- mertz, va putea să continue ancheta în ceea ce privește uciderea lui Hariri și a altor 22 de persoane, la 14 februarie 2005, până în iunie 2008. Săptămâna trecută, a- cesta anunțase Consiliul că are nevoie de mai mult timp pentru finalizarea investigației. Rezoluția Consiliu-^— lui de Securi- tate prevede și ~ » faptul că „mandatul poate lua sfârșit mai re pede în cazul în care comisia anunță că și-a îndeplinit mandatul”.

Zalmay Khalilzad
(Foto: EPA) 

A părăsit 
Irakul
Bagdad (MF) - Am
basadorul american 
în Irak, Zalmay Khalil
zad, care urmează să 
devină reprezentantul 
SUA la ONU, a pără
sit Bagdadul, după o 
perioadă de 21 de 
luni în acest post, a 
anunțat marți amba
sada. Khalilzad, mu
sulman sunnit origi
nar din Afganistan, a 
fost ambasador în 
Irak începând din 
iunie 2005. El a avut 
un rol important în 
această țară, în spe
cial în negocierile 
.pentru noua Consti
tuție irakiană și pen
tru formarea Guver
nului de uniune na
țională. Dacă nomi
nalizarea sa va fi ac
ceptată de Senatul a- 
merican, el îl va înlo
cui la Națiunile Unite 
pe John Bolton, care 
a demisionat în de
cembrie 2006, după 
ce nu a reușit să ob
țină aprobarea Sena
tului.

S Guvernul: Premierul și 
miniștrii nu au discutat 
despre restructurare în 
ședința de ieri.

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al Executivului, Camelia Spătaru, a declarat că în ședința de ieri a Guvernului nu s-a discutat despre restructurarea Cabinetului, precizând totodată că nu are nici o informație legată de momentul în care premierul Tăriceanu va anunța modificarea structurii guvernamentale.înainte de începerea ședinței de Guvern, surse democrate au declarat că liderul PNL,

premierul Călin Popescu Tăriceanu, s-a întâlnit, marți seara, la Palatul Victoria, cu președintele executiv PD A- driean Videanu, pentru o discuție în care a fost abordată și tenia restructurării Guvernului, prlmul-ministru spu- nându-i lui Videanu că mai a- re nevoie de timp pentru o decizie.Videanu a mers la sediul Guvernului in calitate de primar general al Capitalei cu un proiect de finanțare a lucrărilor la Stadionul Național, interesându-se însă și de intențiile premierului Tăriceanu pentru restructurarea Cabinetului.Adriean Videanu și-a infor

mat colegii din PD asupra întâlnirii cu Tăriceanu, spunân- du-le că, din discuția avută, a simțit că noul Guvern va fi format exclusiv din PNL și UDMR, potrivit surselor citate.
Nici o acțiuneSursele PD au mai declarat că democrații așteaptă decizia premierului și nu au de gând momentan să întreprindă vreo acțiune politică proprie, având în vedere că „mingea e în terenul premierului”, ci doar vor reacționa daca va fi cavzul. Unii dintre liderii PD s-ar putea întâlni, vineri, cu președintele Traian Băsescu pentru o scurtă discuție privind situația actuală, au rela

tat sursele, precizând că l cazul în care Întâlnirea va vea loc printre participan vor fi cu siguranță Emil Bc și Adrian Videanu.Pe de altă parte, surse Pfj au declarat, ieri dimineață, t majoritatea liderilor libera nu se mai implică deloc în d cizia privind restructurare Guvernului, hotărârea apari nând în exclusivitate premi rului Tăriceanu, care se sf tuiește cu consilierii săi. Tăi ceanu va fi responsabil pei tru hotărârea privind comp nența politică a Guvemulu iar după decizie ceilalți lide liberali se vor implica doar 1 stabilirea miniștrilor, au spi sursele citate.

Uciși pe capeteMosul (MF) - Mai multe persoane înarmate au pătruns într-un cartier sunnit din orașul Tal Afar, situat în nord-vestul Irakului, provocând moartea a peste 50 de persoane, într-o aparentă reluare a atentatelor asupra unei zone șiite, au declarat ieri oficialii irakieni. Atacul a avut loc în cartierul sunnit al-Wahda din Tal Afar, unde tensiunile s-au intensificat între locuitorii șiiți, sunniți arabi și turemeni.
OPINIA IE lEIBSSi

Vreau lecții de nesimțire
Miron Beteg
mironbe teg@yahoo.com

A fi elector în România a de
venit o meserie la fel de stresan- 
tă și de periculoasă precum cea 
de pilot pe un MIG 29. Sunt me
serii trase la indigo. Caraghios 
de asemănătoare. Le apropie și 
faptul că, oricât te-ai strădui, în 
ambele, tot la nivelul solului a- 
jungi până la urmă și, evident, 
pe prima pagină a ziarelor. Pilo- 
ții, dacă au șansa să nu rostească 
niciodată fraza „Doar culturile 
agricole sunt deasupra noastră" 
se retrag, pe la patruzeci de ani, 
cuminți, la țară. Eu sunt elector 
de douăzeci și ceva de ani. Pot 
ieși, liniștit, la pensie. Pot sta, fă-, 
ră să-mi mai bat capul, cu o cin
zeacă nainte, în vreme ce restul 
țării se va înghesui la urne. Gata. 
Nu mai am spirit civic, nu mai
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Copiii luați ostatici au fost eliberați
B Autorul luării de osta
tici dorea gratuitate 
pentru cazarea și educa
ția copiilor defavorizați.

Manila (MF) - Directorul centrului de recreere din Manila, care a luat ieri dimineață ostatici 31 de copii aflați în grija sa, i-a eliberat la puțin timp după ora 11.00 GMT.Autorul luării de ostatici, Amando Ducat, și cei doi complici s-au predat poliției după ce ținuseră captivi 31 de copii și doi profesori, cerând gratuitate pentru cazarea și educația copiilor defavorizați.Ducat a contactat un post de radio din Manila, cerând gratuitate privind cazarea și educația pentru un grup de
Cei 31 de copii au fost eliberați în urma negocierilor (Foto: epa)145 de copii de la centrul Musmos, pe care îl conduce și care se află într-un cartier de favorizat al capitalei. Această cerere s-ar referi și la copiii aflați la bordul autobuzului.

Ciocniri la Paris
Paris (MF) - Două persoane au fost ușor rănite într-o serie de ciocniri, desfășurate într-un interval de mai multe ore, între forțele de ordine și zeci de tineri, într-una dintre principalele gări din Paris. Cel puțin nouă persoane au fost arestate, a anunțat poliția, în timp ce confruntările sporadice continuau în subsolul gării de Nord și al unei stații de metrou în plin centru al capitalei.Calmul a fost restabilit în jurul orei locale 01.00, în momentul în care forțele de ordine au dispersat ultimul grup de manifestanți.

Londra îngheață relațiile cu Teheranul
■ UE și-a exprimat spri
jinul total pentru Marea 
Britanie, în cazul arestă
rii a 15 militari britanici.

Londra (MF) - Londra a- nunță înghețarea relațiilor cu Teheranul din cauza crizei declanșate de capturarea a 15 militari britanici, de către forțele iraniene, a anunțat ministrul de Externe, Margaret Beckett. Ministrul britanic,

Margaret Beckett, a precizat că relațiile bilaterale dintre Londra și Teheran vor fl suspendate până la rezolvarea crizei celor 15 militari britanici arestați în Golf.„Suntem într-o nouă fază. Trebuie să ne concentrăm toate eforturile în această etapă pentru rezolvarea acestui dosar”, a declarat Beckett. „Vom impune, așadar, suspendarea tuturor afacerilor oficiale bilaterale cu Iranul, pâ

nă la rezolvarea acestei situații”, a declarat ministrul în fața deputaților de la Londra. 
M............................. ..........
Nimeni eu trebuie să. se Woiwă
& senozitatea pe care o acotd&m 

acestor eswaaente.
Margaret Becker

•.....................................MUn număr de 15 militari britanici au fost arestați, vineri, de forțele iraniene, în

timp ce efectuau o misiune c rutină. Londra susține că ceștia au fost reținuți ilege în timp ce se aflau în ape irakiene, dar Teheranul pr tinde că militarii - 14 barba și o femeie - pătrunseseră il gal în apele iraniene.UE și-a exprimat sprijini total pentru Marea Britani în cazul arestării a 15 milita britanici de către Iran, i Golf, a declarat cancelari german Angela Merkel.

trăiesc senzația că votul meu 
contează, nu mă mai las păcălit 
de societatea civilă care-mi vâră 
zi de zi în creier ideea că votul 
meu are o legătură cu viitorul a- 
cestei țări, nu mă mai interesea
ză nici mesajele subliminale ale 
serviciilor secrete. M-am hotărât 
să fiu;stângaci, plictisit și nesim
țit. Mai ales nesimțit. Vreau să 
ating-perfecțiunea în nesimțire. 
Așa că n-am să mă mai duc la 
vot Voi fi primul elector român 
ieșit la pensie. Sper ca guvernul 
să-mi Recompenseze cei două
zeci de ani cât m-am chinuit în 
„câmpul electorilor". Mâine de
pun cererea de pensionare.

Prima oară când am ales un 

președinte, lista cuprindea un

singur nume: Nicolae Ceaușescu. 
Eram de tot june. Se zvonea că 
lipsa de la alegeri ar fi fost inter
pretată ca un protest împotriva 
regimului și că Securitatea făcea 
liste cu toți cei care absentau. 
Secția de votare fusese instalată 
într-o școală tipic comunistă: nu 
avea nici apă, nici canalizare, 
nici încălzire centrală. Te întâm
pina în schimb un panou imens 
pe care scria ceva cu „Trăias
că...". Vecinii mei de mahala se 
îmbrăcaseră toți la patru ace - 
asta însemnând, înainte de toate, 
cămăși albe. Nu pot să uit că 
unii erau de-a dreptul fericiți. O 
fericire tâmpă, inutilă. Aveau 
senzația că sunt luați în seamă. 
Că au devenit, pentru o zi, 
importanți. în unele biserici, cât 
ține slujba, țârcovnicii se cred 
mai importanți decât Dumnezeu. 
Unele babe urlă atât de tare de 
alungă îngerii. Cucoanele au 
cocuri imense, dar care miros a 
ceapă prăjită. Primele alegeri la 
care am participat au semănat cu 
o astfel de slujbă. Aș minți să

spun că nu l-am ales pe Nicolae 
Ceaușescu. Era prima dată când 
alegeam, deci trebuia să aleg! 
Poate am fost și mândru de asta, 
naiba mai știe...

La ultimele alegeri, eram un 

om ajuns. Conduceam un săptă
mânal pe care nimeni nu-l băga 
în seamă. Din partea patronatu
lui, puteam să fac propagandă și 
unui partid neonazist, tot nu 
cred că ar fi băgat în seamă asta. 
Sau că l-ar fi interesat. Eram deja 
trecut prin viață și bănuiam că 
pricep mai multe. Guvernarea 
PSD mă exasperase, aflam lu
cruri tot mai scârboase despre 
„micile afaceri" locale ale oame
nilor lui Năstase, rămâneam per
plex când îmi dădeam seama 
cum se împart funcțiile și cum se 
câștigă licitațiile în județ. în con
secință, fără să mi-o ceară ni
meni, repet asta, am dus cea mai 
deșănțată, cea mai scârboasă 
campanie electorală pro-Băsescu 
și pro-Alianța D.A. din câte se 
puteau duce. Săptămâni la rând,

imaginea actualului președinte < 
ocupat prima pagină a respecti
vului săptămânal. în duminicile 
alegerilor, la miezul nopții, am 
scris editoriale incendiare. Acu
ma mă pufnește râsul. Chiar ere 
deam că fac un bine țării. Ce-a 
ieșit, vedem cu toții. Simțim cu 
toții. Că am o strângere de ini
mă, nu mai salvează nimic.

Am fost un elector neinspiral 

Un elector ratat. Vreau să ies la 
pensie djn meseria asta. în situa 
ția mea mai sunt vreo câteva 
milioane de români. Unii mai a 
puterea să spere. Eu nu. Domni 
le Filip, domnule Kiss, domnule 
Bar: când vă veți mai face cam
panie electorală, nu vă mai gân 
diți la mine. E inutil. Pentru că, 
vă jur!, eu am încetat demult să 
mă mai gândesc la dumneavoas 
tră.

***
Punctele de vedere exprimate d 
colaboratorii ziarului nostru în 
rubricile de opinii nu coincid 
neapărat cu cele ale redacției.
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Ieri, la Sala Logos Deva, a avut loc întâlnirea cu fosta actriță Monica Fermo, devenită Monahia Ecateri- na, care a susținut prelegerea intitulată „O întâlnire cu Hristos" și a participat la lansarea cărții de convorbiri cu Maica Ecaterina, „Metanii de dor", semnată de Romeo Petrasciuc (Ed. Agnos - Sibiu).

Copilărie trăită în genunchi

Târg de job-uri 
pentru studenți

Hunedoara (I.J.) - Facultatea de Inginerie Hunedoara, în partene- riat cu Liga Studenților organizează în perioada 29-30 martie. Târgul de Joburi pentru studenți. „Firmele care au oferte de muncă pentru tineri și-au anunțat deja prezența la târg în regim full-time sau part-time, însă mai așteptăm să se anunțe și în cursul zilei de astăzi. Acțiunea va avea loc la decanatul facultății noastre din Hunedoara”, declară prof. Tatiana Duță, din partea organizatorilor manifestării. Informații suplimentare se pot obține la decanatul facultății sau la e-mail li- gafih@yahoo.com.

Incursiune 
artistică
Deva (S.B.) - Muzeul 
Civilizației Dacice și 
Romane Deva orga- 
nizeză, cu prilejul 
Sfintelor Sărbători de 
Paști, expoziția de 
icoane pe sticlă și 
carte veche intitulată 
„Incursiune artistică 
în spațiul creștin". 
Expoziția va fi ver
nisată vineri, 30 mar
tie 2007, ora 11.00, 
în clădirea „ Magna 
Curia, și va fi 
deschisă în perioada 
martie - aprilie. Pro
gramul de vizitare 
este de marți până 
duminică, între orele 
9.00 -17.00. Icoa
nele provin din de la 
Nicula, Laz, Făgăraș, 
Lancrăm, Săliștea 
Sibiului, Maierii Albei 
lulia și Țara Oltului

■ Trei fetițe au nevoie 
de ajutorul nostru pen
tru a merge pe propri
ile picioare.

Mădălina Furca______________
Iulia Băiașu__________________
Ștefan Stoica

Hondol ■ Fericirea familiei Purtător din satul Hondol de a avea triplete a fost umbrită la numai un an și două luni de la nașterea celor trei fetițe. A fost ziua în care părinții au aflat o veste care i-a cutremurat: Mihaela, Roxana și Nicoleta suferă de o boală care nu le permite să se deplaseze. Cu toate acestea, dincolo de lacrimi, dincolo de durere, cei

Tripleții familiei Purtător

doi părinți au încercat tot posibilul pentru a reda zâmbetul pe fețele copiilor lor. Le- au purtat prin toată țara în speranța că vor găsi un tratament care să le permită fetelor să se deplaseze. Iar dorința lor de a face primii pași îi ambiționa și mai tare. „Dacă una din fete încearcă să meargă, și celelalte două, prin ambiție și curaj, nu vor să se lase mai prejos”, povestește bunica fetelor.
Prima SperanțăAnul trecut, tripletele de la Hondol au fost operate la Mangalia. „înainte de operație stăteau numai pe vârfurile picioarelor, iar acum reușesc să stea pe toată talpa dar nu- și pot ține echilibrul. Cel mai groaznic lucru care i se poate întâmpla unui părinte este să- și vadă copilul cum, pe măsură ce crește, îl întreabă de ce nu poate merge ca toți ceilalți. Nu mai vorbesc de faptul că orice pas pe care îl fac trebuie supravegheat”, spune, cu lacrimi în ochi, mama fetițelor. Pentru a intra în contact cu lumea fetițele au înce

Mihaela, Roxana și Nicoleta nu se pot deplasa normal (Foto: cdput să „meargă” la grădiniță. Sunt transportate cu mașina de tatăl lor și sunt foarte bucuroase. încă nu reușesc să înțeleagă că sunt deosebite de ceilalți colegi. Sunt fericite că pot desena și că învață cântecele. Dar pe părinți efortul financiar de a le duce lună de lună la Oradea pentru tratamente i-a secătuit. în plus, a mai apărut un licăr de speranță. Există posibilitatea unei operații în Italia dar... costă.

Plecând de la această poveste dramatică și fiind convinși că în sufletul fiecăruia dintre noi Sfintele Paște va aprinde lumina bunătății, Cuvântul Liber lansează un apel către cititorii săi dornici să ajute această familie. Aveți posibilitatea de a acorda acestor trei îngeri șansa de a avea o viață normală. Contul în care familia Purtător poate fi sprijinită este BCR Deva RO 65 RNCB 5080C. 45921982344.
Vrea să vândă design auto

j ANL-iști din județ, unîți-vă!Deva (T.S.) ■ în urmă cu trei ani, Gabriela Oprișa, din Deva, avea 29 de ani și a depus o cerere pentru a obține un apartament într-un bloc ANL. Avea speranța că până la urmă problema ei locativă se va rezolva. Anii au trecut însă și Gabriela se află în aceeași situație ca în urmă cu trei ani. Stă în chirie împreună cu soțul și un copil și încearcă din răsputeri să primească H locuința promisă. „în 2004 primarul Mircia mi-a spus că dacă îl votez problema locuinței se va rezolva. Ieri, când am fost la LOCATO mi s-a spus că povestea cu blocul ANL care se va construi la Bejan este o vrăjeală. Așa că m-am hotărât să înființez o Asociație a Tinerilor care au depus actele pentru o locuință și care s-au săturat de minciunile primarului. Oricine este dispus să intre în această asociație mă poate contacta prin intermediu] ziarului Cuvântul. Liber”, spune Gabriela.

■ Un liceean devean a 
desenat în trei ani 
câteva sute de modele 
de autoturisme.

Clara Păs 
Mihai Iovan

Deva - Sorin Ivan este elev în clasa a Xl-a a Colegiului Tehnic „Transilvania” din

Sorin Ivan (Foto: Traian Mânu)

Deva, la secția operator tehnică de calcul. Până aici, nimic neobișnuit! Ceea ce-1 face special pe Sorin este faptul că e pasionat de grafica automobilistică. Are un catalog cu desenele sale. Primul desen 1- a făcut în 2003... „cam stângaci”. La o planșă lucrează, în medie, trei ore. Unele planșe le-a făcut cadou colegilor, altora le-a desenat, la comandă, postere cu mașini, iar unele lucrări le-a vândut. Anul trecut a luat premiul I la un concurs de profil organizat în Colegiu. Hobby-ul lui l-a făcut cunoscut în liceu: „De când au aflat, profesorii discută mai mult cu mine, mă întreabă ce am mai făcut. D-na Mihaela Cioc, profesoara noastră de educație antreprenorială, mi- a spus să nu renunț la pasiunea mea. Acum am mai

O parte din machetele realizate de Sorin (Foto: Traian Mânu)

Gabriela Oprișa (Foto: Traian Mânu)

Le-au închis magazinul
■ Sătenii din Ormindea 
sunt supărați că maga
zinul cooperației din 
satul lor s-a închis

Hannelore Acîrnulesei

mulți prieteni, cunoștințe”, spune Sorin. Chiar, dacă nu are încă o mașină adevărată, deține cea mai mare colecție de bolizi pe patru roți, fapt pentru care a reușit să atragă și admirația fetelor, lucru pe care l-a recunoscut cu sfiala

adolescentului. Sorin Ivan locuiește în satul Săliște, tatăl său lucrează ca strungar, iar mama este casnică. Visul lui Sorin este să aibă un Mercedes Benz E Classe 430 I și să călătorească mult. Și vrea să profeseze în țară.

Emisiune de obligațiuni
Orăștie (M.S., A.B.) - Consiliul Local Orăștie va emite, în luna mai. obligațiuni municipale în valoare de 12 milioane lei, sumele fiind destinate realizării unor lucrări de investiții în interes comunitar, a anunțat primarul localității, Iosif Blaga. Obligațiunile vor putea fi cumpărate atât de persoanele fizice, cât și de cele juridice, iar dobânda oferită va fi de aproximativ 9 la sută. „Banii din obligațiunile municipale vor fi destinați pentru modernizarea unor străzi, a centrului istoric al orașului, reabilitarea unei clădiri și transformarea ei în hotel, regularizarea Canalului Morii și con

strucția unei stații pentru gestionarea 
deșeurilor", a afirmat primarul Blaga. 
Potrivit acestuia, primăria dorește să aibă 
un hotel propriu in care să fie cazate dele
gațiile care sosesc la diferite instituții din 
municipiu, acesta putând să aducă și sume 
la bugetul local. în ceea ce privește proiectul stației pentru gestionarea deșeurilor, 
acesta va include o colectare selectivă a 
gunoiului, triere și compostare, toate ur
mând să se desfășoare in CT Zona Orăștie.

Ormindea - Locuitorii satului Ormindea sunt nemulțumiți deoarece conducerea cooperativei de consum Deva le-a închis magazinul. Oamenii spun că magazinul a fost ridicat de ei și părinții lor, cu bani și mâncare din sat, cu munca oamenilor. Conducerea cooperativei spune că a închis magazinul pentru că nu aducea profit. Oamenii se tem, însă, că magazinul va fi vândut iar ei nu se vor alege cu nimic. Iar situația juridică a magazinului este incertă. „A fost proces pentru magazinul ăsta. Dar nu l-or putut dobândi. Când s-o schimbat președintele cooperativei, s-or pus pe distrus, pe vândut. Dar nu știu ce acte au, să ne arate ce acte au pe el”, spune revoltat loan Clej, unul dintre sătenii nemulțumiți.Intențiile celor de la cooperativă ar fi să închirieze spațiul fostului magazin. Sătenii, însă, vor și ei același lucru. „Noi am avea și noi dreptul, în caz de vânzare. Dar acest magazin s-o făcut cu un scop,

să rămână al satului, nu să-i dea altă destinație sau să-l vândă”, susține loan Clej, unul dintre sătenii nemulțumiți. „De ce să nu-1 dăm să-l închirieze, să facă o mică făbricuță acolo. Se poate face o micuță fabrică de procesare a laptelui, că nu au oamenii unde să ducă laptele”, e de părere alt sătean. Ceea ce nu știu sătenii din Ormindea este faptul că ei sunt cei care trebuie să vină la Deva și să- și caute drepturile de proprietate asupra imobilului. Din păcate, mulți dintre ei și-au pierdut calitatea de membru cooperator din neștiință. Sute de cotizanți din Deva și din comunele Vețel, Băița și Șoimuș au rămas cu buzele umflate pentru că nu și-au întregit anul trecut contribuția la cooperativă. Dintre foștii cooperatori, doar 40 dețin legal calitatea de membru. Iar dintre aceștia din urmă, cei mai mulți sunt angajați la Consumcoop Deva.

loan Clej (Foto. CLI

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

I 
I 
I 
I

Nume........
Adresa .....
Localitatea

.....Prenume
............. Tel. .
Votez pentru desenul

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

O N

CONCURS

mailto:li-gafih@yahoo.com
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


joi. 29 martie 2007
1878 - S-a născut Elena Paximade, cunoscută ca 
poett sub numele de Elena Faraqo.________________

- A fost creată băutura răcoritoare Coca-Cola.

Papathanassiu).

1912 - S-a născut academicianul 
matematician Caius lacob (m. 
1992)._________________________
1941 - S-a născut poeta Con- 
stanța Buzea. ____________
1943 - S-a născut compozitorul 
grec Vangelis (foto) (Evangelos

1957 - S-a născut actorul francez Christopher Lam
bert_____________________________________________
1971 - A decedat academicianul Dimitrie Panaitescu
(Perpessicius), poet și critic literar (n. 1891).________
1982 - A murit compozitorul german Carl Orff 
(„Carmina Burana") (n. 1895),_____________________
1999 - Indicele Dow Jones al Bursei din New York 
depășește, pentru prima dată în istoria celei mai 
mari burse din lume, nivelul de 10.000 puncte acu
mulând10006,78 puncte (40,94 p. în 1896)._______
2004 - România a devenit membru al NATO, alături 
de alte șase state est-europene invitate la summitul 
de la Praga din noiembrie 2002.

0°
minim

11°
maxim

Prognoza pentru astăziCer partial noros. Maxima va fi de 11°C, iar minima de 0°C.
Prognoza pentru două zile
Vineri. Cer preponderent noros. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Cer partial noros. Temperatura maximă va fi de 12°C. Minima va fi de 1°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox____________
Sf. ier. Mc. Marcu al Aretuselor și cei împreună cu dân
sul; Cuv. Mc. lona, Varahisin și cei împreună cu dânșii.

I
Calendar Romano-Catolic
Sf. Eustasie, abate.

Calendar Greco-Catolic________ _____
Ss Marcu ep. m., Ciril d.m. și însoțitorii lor.

Soluția Integrantei din numărul precedent: C - T - CAT - POLITIE - EB - MARE - 

ALI - FOTOLIU - B - DULAP - IL - AER - LAURI - P - AV - CR - O - AO - AG - SOT 

- BIROU - DE - MIEI - ATAC - EDAM - VIA - AC - Bl - TAIN - RIGLE - VIER
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber I" 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te I 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- ! 
gramele apărute în această perioadă, realizează I 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple- I 
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, !
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o j 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie. |

IU 20 APRILIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
.......................Tel........................ 
Localitatea................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber? 

DA □ NU □

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

HP

a*

Berbec
Intenționați, să începeți o activitate nouă dar vă Rpsejte 
simțul practic. S-ar putea să aveți mici probleme de
sănătate. Este ceva foarte trecători

Taur
Dimineață sunteți foarte sensibil și nu sunteți mulțumit de 
nimic. încercați să depășiți această stare pentru că poate 
să vă afecteze relațiile cu familia.

Gemeni
Se pare că nu sunteți foarte inspirat în ceea ce privește 
relațiile sociale și profesionale. S3 sfătuim să nu faceți 
investiții, chiar dacă vi se oferă ocazia.

Rac
S-ar putea să nu vă simțiți în formă și să nu puteți termi
na ce ați început. Nu este momentul foarte potrivit să vi 
asumați noi responsabilități.

Leu

Dimineață, un prieten vă cere o mână de ajutor în afaceri 
și veți avea de câștigat dacă nu îl refuzați. Vă recomandăm 
să evitați orice fel de speculații.

Fecioară
Nu refuzați ajutorul celor din jur! Sfaturile unei persoane
mai în vârstă vă sunt oe mare folos pentru a lua o decizie 
importantă în relațiile sentimentale.

Balanță
Dimineață este posibil să aveți mici dificultăți pe plan sen
timental dar le puteți rezolva. Cu o vorbă bună puteți 
dezamorsa o discuție pornită din nimic.

Scorpion
Se pare că intuiția nu prea vă ajută astăzi. fine| cont de 
sfaturile unei persoane din familie. Odihniți-vă mai mult și
căutați să vă destlndeți!

Săgetător
După-amiază primiți o importantă sumă de bani. Este oosi- 
bil să aveți discuții cu partenerul de viață, referitor la bani.
Nu neglijați investițiile pentru casă!

Capricorn c
Dimineață aflați că o cunoștință s-a îmbolnăvit grav. Vă 
implicați șl, astfel, faceți mai multe drumuri scurte. Sfaturile 
unei rude mai în vârstă vă ajută mult.

Vărsător
Sosirea unor musafiri din altă localitate vă obligă să vă 
schimbați planurile pentru azi. Dacă vă roagă să îi ajutați
cu ceva, vă sfătuim să nu îi refuzați.-

Pești
Dacă vi se propune să vă asociați într-o afacere vă sfătuim 
să nu ezitați. Cu puțin efort și riscuri minime puteți să 
redresați bugetul familiei destul de repede.

*

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

Energie electrică__________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 
orele:
10.00-13.00 în Deva, str. Vulcan, Minerului, E. Văcăres- 
cu, D. Sturdza, Tonitza (parțial);

I 8.00-15.00 în Șoimuș, zona Eurovenus - Târgul de 
Mașini; Bratea, Hărțăgani;
8.00-14.00 în 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 
(Banița), cătunul Jitoni; Vulcan, cartierul Sohodol.

i Gaz ________ ■ _____________ _______
i Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă

Apă____________________________ ________
I Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Salată de vinete
Ingrediente: 3 vinete potrivite proaspete, o ceapă, sare 
și 200 ml ulei.
Mod de preparare: Vinetele se spală bine, le așezăm 
pe plita încinsă la foc mare aproximativ o jumătate de 
oră, timp în care le învârtim pe toate părțile. După ce 
s-au copt le lăsăm la răcit, după care le decojim și apoi 
le tocăm. Așezăm salata într-un bol, adăugăm sare și 
amestecăm ușor, timp în care punem ulei după gust, 
ceapa tăiată mărunt și adăugăm câteva felii de roșii. 
Fiind o rețetă de post, adăugăm maioneză de post.

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

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

Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson 

8:55 Vacante de vis -
B Madeira (doc., ep. 2, 

Austria, 2006)
9:10 Dis-de-seară (r) 

10:20 Arhiva de serviciu.
Soljenfțîn

10:30 Ochiul magic (r) 
11:30 Războiul umbrelor (r) 
12:00 Ne vedem la... TVRI 
13:00 Nevastă-mea și copiii

El(s, comedie, SUA) 
13:30 Desene animate. Club 

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

limba geimană 
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 în mintea lui Adolf

Hitler, (partea a ll-a) 
(doc. Anglia, 2005) 

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

Loto 5/40 
19:00 Jurnalul TVR

’Foto am/Yâ)Poftă bună!

20:20 Telednemateca:
H Portretul unei doamne 

(dramă, Anglia/SUA, 
1996). Cu: Nicole Kid
man, John Malkovich 

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Prim plan
24:00 Viaja ca-n filme (ep.

B 73 ultimul, comedie, 
SUA, 1990). Cu: Brian 
Benben, Denny Dillon. 
R.: David Crane, Marta 
Kauffman

0:35 Mafiotul (thriller,
O SUA, 2004). Cu:: Leo 

Rossi, Robert Costan
zo, Johnny Williams, 
Tamela D'Amico.R.: Sal 
Mazzotta

225 Jurnalul TVR (r) Sport 
Meteo

330 în mintea lui Adolf 
Hitler (r)

4D0 Pe ce dăm bana? (r)
430 hteres general (r)
5.-10 Viața sâftăi (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Om sărac, om bogat

B(r)
11:15 Walker, polițist texan 

(s, r)
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13B 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) 

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 lisus din Nazareth (ep.

1, dramă, Italia/Marea 
Britanie,. 1977).

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

Vremea

20:30 Fugarele
Ș (acțiune, Canada, 

2004). Cu: Erika Eleni- 
ak, Kim Coates, Brigit- 
ta Dau, Stacy Keach 

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

0:15 CSI: Miami (s, SUA,
B2002). Cu: David Caru

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

1:15 Meseriașii (r) 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile ProTv 
245 CSI: Miami (s, r) 
345 Fugarele (film, r) 
600 StiU Dana Cuzino (r) 
630 Te vezi la Știrife ProTv 

(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 (serial, Italia,

B1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati 

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

Gherghe
13:45 Opt reguli simple

B (serial, comedie, SUA, 
2003). Cu: Katey 
Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 
Spanjers, James Gard
ner, Suzanne Pleshette 

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

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

faci
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:30 Test de fidelitate
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii (serial, 
Bdramă, România, 

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

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

24:00 Zonă de acțiune 
(acțiune, SUA, 1999). 
Cu: Michael McCIel- 
lond, Frank Zagarino, 
Joe Lara, Billy Drago. 
R.: J. Christian Ingvord- 
sen

2D0 Concus nteractiv
3 DO Vivere (s)
330 9595 (r)

9:00 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:25 Decoratori 
la mâna a doua (doc. r) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Spell
binder: tărâmul dragonului (s) 
12:00 Natație. Campionatul 
mondial de la Melbourne. 
Transmisiune directă 14:30 
Tribuna partidelor parlamen
tare 15:00 împreună in Euro
pa! Emisiune în limba maghia
ră 16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regio
nal 18:30 Lege și ordine (s) 
19:25 0 lume nouă (doc. Fr.) i 
20:00 Arena leilor 21:00 Ora 
de știri 22:10 Proces de 
conștiință (partea a V-a) (dra
mă, Italia, 2005) 23:50 Total 
Recall (s) 0:50 Familia mea 
dementă (d. a.) 1:20 Lege și 
ordine (s, r)

8:00 Malcolm și Eddie (serial) 
9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Unhappily Ever 
After (s, Statele Unite ale 
Americii, 1995). în distribuție: 
Frank Lloyd, Benjamin Shelfer, 
Allan Trautman 12:20 Look 
who is winning 14:30 Miezul 
problemei (r) 16:30 Bărbatul 
din vis (serial). In distribuție: 
Daniela Alvarado, Raul Amun- 
daray, Susana Benavides 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri 20:00 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Croni
ci paranormale (s)

12:00 Misterele planetei 
albastre (r) 13:00 Fetițele 
Powerpuff (s) 1330 Taz-Ma- 
nia (s) 14:00 Misterele pla
netei albastre (s) 15:00 Enter
tainment News (r) 15:15 Small- 
ville (r) 16:15 Entertainment 
News (r) 16:30 Fii pe fază! (r) 
17:00 Povești extraordinare (s) 
1800 Verdict: crimă! (s) 19D0 
Smallville (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Schimbul 
trei (s) 2130 Fii pe fază! (s) 
22D0 Arta în acțiune: Artele 
marțiale in fikn (doc.)

9:00 Gitanas (s) 10:00 
Culoarea păcatului (s) 1230 
Inocență furată (s) 13:30 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Iubire ca în 
filme (s, r) 21:30 Zorro (s) 
22:30 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s) 
24:00 Jurământul (r) 1:00 
Poveștiri adevărate (r) 2:00 
Iubire ca în filme (r) 3:00 
Poveștiri de noapte (r) 3:30 
Rețeta de acasă (r) 345 Mu
zica de acasă (r)

MH ia i 1 r r W NjMB i .......
8:00 Sport cu Florentina 825 
Casa noastră (r) 945 Al 7-lea 
cer (s,r) 10:45 Tele RON 1225 
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Dacă ești lângă mine ; 
(dramă romantică, Austria/ 
Germania, 1993) 1625 Al j
7-lea cer (s) 1725 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 1800 Focus 1930 ' 
Camera de râs 20:00 Super 
Nanny 21:30 Ciao TV 22:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 28) 
2230 Focus Plus 23:30 
Medium (ep. 2, dramă, SUA, 
2005) 0:30 Focus (r) 1:30 
Dacă ești lângă mine (film, r) 
3:00 Trăsniți în N.A.T.O. (r)

■

7:00 Viața dimineața 9:00 
Film artistic (r) 11:00 Ne pri
vește. Talk-show pe teme so
ciale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 1230 Teleshopping 1305 
Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 14:35 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jurnal 
european (r) 16:00 Nașul.: 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20.00 Film 
artistic 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 2400 
6! Vine presa! (r)

0630-0700 Observator (r)
1630-1645 Știri locale

1130 Citește și plângi (come
die, SUA 2006). 12:50 Pe pla
tourile de filmare 13:20 Re
zervele (comedie, SUA 2000). 
1520 Mireasa moartă (ani
mație, Marea Britanie, 20C ) 
1635 Herbie - Mașina budu.- 
cașă (aventuri, SUA, 2005). 
18:15 Beauty Shop ( medie. 
sua, 2005). 20:00 Viziuni 
întunecate (honor, Marea Bri
tanie, 2005). 21:35 Ocolul 
Pământului In 80 de zile 
(aventuri, SUA 2004). 2335 
Exorcistul: începutul (horror, 
SUA 2004).

I

11:00 Deschide lumea 1200 
Realitatea de la 12:00 1320 
EU, România 14:50 Realitatea 
bursieră 5:20 Fabrica 16:50 
Marfă. Cu Dragoș Bucur 1700 
Realitatea de la 17:00 1745 
Editorii Realității 18:00 Reali
tatea de la 18:00 18:50 Rea
litatea zilei. 2000 Realitatea 
de la 20:00 20:05 Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 100%. Cu Robert 
Turcescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

9:00 Automobile americane 
recondiționate 10D0 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Porsche 911 Tanga 
12:00 Construcții colosale: 
Cea mai lungă cale ferată din 
lume 1300 Confruntări și fiare 
vechi 14:00 Brainiac 1500 
Cum se fabrică diverse lucruri? 
16:00 Curse 1700 Mașini pe 
alese: BMW 635csi 1800 
Motociclete americane 1900 
Vânătorii de mituri 2000 Cian 
se fabrică diverse lucruri? 
2100 Ora zero 2200 Dosarele 
FBI 2300 Rable și reparată 
2400 Cwn se fabrică dverse 
lucruri? 100 MegamnsUuckrri
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www.forum.romedic./o
Den (C.P.) - Portalul este In fapt un forum medical,

„Accident chimic" la Orăștie
unde se pot primi sfaturi medicale online. Una dintre
specializările medicale Incluse pe forum este stoma
tologia, Iar tn cadrul acesteia se abordează tema pri
vitoare la Importanța dinților sănătoși în menținerea 
stării de sănătate a organismului.

L------------ ---------- ....... .......... ■ •

1 euro_____________________________ 3,3675 lei
1 dolar american 2,5239 lei
1 gram aur 54,6404 lei

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

SNP_______________________ 0.5700____________ o
SIF1_______________________ 2.9300_________ 1,38
BRD______________________21,3000________ -1,84
BIOFARM__________________ 0.6900________ -1,43
ANTIBIOTICE_______________ 1,8500_________ 1,09
ROMPETROL_______________ 0.0946________ ^25
SIF5_______________________ 3.2000_________ 2J24
SIF2 2.8600 1,78

■ Un exercițiu de alar
mare în caz de acci
dent chimic a avut loc 
în premieră la Orăștie.

Ina Jurcone__________________
lna.jurcofiiflnformmadli.rc

Orăștie - După o oră de teorie, la sală, în care personalul SC Chim Sport SA Orăștie a luat cunoștință despre un accident chimic, a urmat o aplicație practică. Aplicația s- a desfășurat în două etape: prima a constat în simularea unui incendiu la o presă hidraulică, dar flăcările n-au putut fi stăpânite și au cuprins și alte utilaje. Forțele interne ale operatorului economic au încercat să stingă focul. Pentru că intervenția lor nu a remediat situația, au intrat în acțiune ajutoare

Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.! 
221277.

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 „Tacoml - Humanitas II", str. Aleea Transil
vaniei, bl. 7. ©-» 211949.

Campanii antiTBC de la
Crucea Roșie

Deva (I.J.) - 50 de bolnavi internați la secția de pneu- mologie a Spitalului Județean Deva au primit pachete din partea filialei Deva a Crucii Roșii cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva TBC. „Campaniile susținute de luptă împotriva tuberculozei, începute în 2004, reprezintă un pas crucial în realizarea scopului propus de Organizația Mondială a Sănătății, adică aceea ca incidența TBC să se fi oprit din creștere și să fi început să scadă. în cadrul acestei acțiuni, voluntarii noștri au distribuit pliante și fluturași în Deva”, de

externe: ISU, Poliția comunitară care a dirijat circulația, Jandarmeria care a asigurat paza bunurilor, Crucea Roșie și Ambulanța Orăștie. „O situație reală ar fi creat probleme pentru că Orăștie are opt sirene de alarmare, din care funcționează șase. Și acestea sunt acționate necentralizat. Aici ar fi nevoie de achiziționarea unei sirene moderne, electronice, cu comenzi vocale”, declară lt.col. Mircea Draga, ofițer specialist în cadrul ISU Hunedoara. Din cadrul exercițiului a făcut parte și evacuarea a două străzi presupuse a fi acoperite de norul toxic produs în urma arderii izocianatului aflat pe platformă. „în accident au fost rănite șase persoane. Unele au fost prinse sub dărâmături, altele s-au sufocat cu gaz toxic. Operativ, echipa SMURD

clară Elisabeta Ciorobea, director al Crucii Roșii Hunedoara.

Elisabeta Ciorobea

(Foto: T.Manu)Au fost „rănite" șase persoane a acordat primul ajutor și a transportat victimele grave la spital”, explică dr. Lucian Bîlea, medic specialist urgențe în cadrul ISU Orăștie. Exer-
Proiect educațional

Deva (S.B.) - Finalizarea proiectului educațional “Pregătim un Paște luminos”, derulat la Grădinița P.P. nr. 4 Deva, este prilejul cu care, în data de 30 martie, ora 10.00, la sediul instituției (Deva, ' Piața Unirii, nr.16), va avea loc evaluarea. Aceasta se va derula sub formă de scenete înmănuncheate sub titulatura proiectului, la care vor participa părinți, școlari, colegi ai inițiatorilor proiectului (ed. Gabriela Berbeceanu, ed. Mariana Constantinescu și dir. Smărăndița Poșta - 

cițiul a fost o premieră pentru municipiul Orăștie și a evidențiat problemele pe care le- ar putea întâlni într-o situație reală.
coordonator), cadre didactice, reprezentanți ai bisericii și comunității. Sceneta copiilor de la grădinița implicată va cuprinde prezentarea de versuri despre animalele pădurii, care se pregătesc să adune ouă și să sărbătorească Paștele în pădure, dar și scenete pe teme religioase. După prezentarea scenetelor se vor constitui mai multe ateliere de lucru unde copiii împreună cu părinții și invitații lor vor realiza diferite lucrări (pictură, decorare de ouă, felicitări etc.).

k
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Amplasarea radarelor în data de 29.03.2007:
- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad;
- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Regulii:

în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

ÎNCEPĂTORI

2
8 5

6

4 6 1 7 3

6 4
3

3

4
2 1

6 9

7 8 6 9 1
5 4

1 2

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Nici un ban împotriva violenței domestice

48695 1327 
719283465
2 3 5 6 7 4 8 1 9
1 5 2 3 98 6.. 7 4
397426581
8 6 4 5 1 7 2 9 3
6 4 1 8 3..9.. 7 5 2
9 2 3 7 6 5 1 4 8
5 ,8 1 4*2 9 3 6

începători

934:68 1 527
716235948 
258:4793 16 
182:563479
5 6 7:9 2 4 8 3 1
349:817265
4 9 13 5 6 7 8 2
625:748193
8 7 3 1 9 2 6 5 4

Avansați

■ Autoritățile județene 
nu sunt preocupate de 
finanțarea serviciilor de 
combatere a violenței.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedja.ra

Deva - La monitorizarea efectuată în acest sens a contribuit, pentru județele Hunedoara și Gorj, Fundația Conexiuni Deva. „Ne-am propus să realizăm o imagine reală asupra finanțărilor acordate pentru sprijinirea activităților de prevenire și combatere a violenței în familie, sau a serviciilor sociale destinate victimelor. Din păcate CJ Hunedoara nu consideră violența în familie ca un segment prioritar la nivel de județ. Fundația Conexiuni a făcut un proiect pentru cofinanțarea
Bani pentru exportatori
S Promovarea 
exporturilor va fi 
finanțată de la buge
tul de stat.

Deva (C.P.) - Suma alocată este de maximum 200 de mii de euro, acordați pe durata a trei ani consecutiv, în conformitate cu normele europene privind ajutorul de stat, a anunțat ministrul delegat pentru Comerț, Iuliu Winkler. Vor fi finanțate de la buget inclusiv participarea la târ

Centrului de Consiliere pentru Victimele Violenței în Familie de către Consiliul Județean, dar acesta a fost respins pe motiv că nu sunt fonduri, deși același Consiliu Județean și-a luat un astfel de angajament în fața Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, care a înființat acest Centru și l-a susținut financiar timp de trei ani (până în anul 2005). Consiliul Local Deva susține financiar Centrul de urgență, dar a limitat accesul numai la victimele care au domiciliul în Deva. Le-am propus să încheie un parteneriat cu celelalte consilii locale pentru decontarea cheltuielilor, dar încă nu s-a întâmplat nimic”, precizează președinta Fundației Conexiuni, Lenuța Angalita. Rezultatele preliminare ale monitorizării naționale arată că în 2006, la nivel național,
guri și expoziții în țările unde nu există firme românești și activitățile de constituire a mărcilor sectoriale. Tot pentru promovarea exporturilor va fi înființat dn portal de comerț exterior. Ministrul a declarat că bugetul total pentru promovarea exporturilor românești este de 423 de mii. lei în 2007. Programul de promovare a exporturilor al Ministerului Agriculturii are un buget de 35 de mii. lei, iar Agenția pentru EMM - opt milioane de lei.

Violența în familie trebuie combătută!au fost înregistrate 9372 cazuri de violență domestică, din care 151 s-au soldat cu decesul victimei. în perioada 2005 - 2006 nici una dintre primăriile
Controale de Paști

5

Deva (C.P.) - Medicii veterinari și jandarmii, în echipe mixte, vor efectua controale de rutină în piețele din județ pentru a permite direcționarea crescătorilor de animale spre punctele autorizate de sacrificare a mieilor, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, a declarat Marius Lăzărescu, directorul DSVSA Hunedoara. în acest sens, în nouă piețe din județ vor funcționa puncte autorizate destinate tăierii mieilor respectând condițiile sanitar- veterinare. în paralel, echipe mixte ale DSV, OPC și DSP Hunedoara vor controla calitatea lactatelor niiălnr ci 

monitorizate nu a alocat sume de bani de la buget pentru decontarea actelor juridice și/sau a certificatelor medico- legale.
cărnii comercializate în magazine.

mailto:sanda.bocaniciu@informmedja.ra


• Datorii. Proiectul de aprobare a Ordonanței de Urgență care scutește de la plata datoriilor către stat 34 de societăți 
comerciale, printre care și Compania Națională a Huilei Petroșani, ar putea fi adoptat tacit de Senat, în condițiile în care termenul a expirat ieri. (M.S.)

Ecarisajul intră si în combinat
5

Trafic de 
persoane

Tulcea (MF) - Polițiștii tulceni au anihilat o rețea de traficanți de persoane care a obligat o tânără să se prostitueze timp de cinci luni în Spania, traficanții obținând în acest fel 75.000 de euro. Petre C., zis „Pică” (24 ani), din municipiul Hunedoara, cu antecedente penale și Maria A. (50 ani), din comuna tulceanâ Mihail Kogălniceanu - au recrutat-o pe tânăra de 26 de ani în municipiul Tulcea, promițându-i că o ajută să se angajeze ca menajeră în Spania. Banii obținuți din practicarea prostituției au fost luați de membrii rețelei de traficanți. Polițiștii tulceni i-au reținut pe Petre C („Pică”) și pe Maria A., pentru trafic de persoane și constituire și asociere în grup organizat, în vederea săvârșirii de infracțiuni grave, fiind dispusă judecarea în stare de libertate a acestora.

luliu Winkler

■ Echipa de ecarisaj ce
re autorităților permisiu
nea de a acționa și în 
curtea întreprinderilor.

Ioana Dan

Fonduri la 
școli
Deva (M.S.) - Bugete
le locale ale primării
lor din județul Hune
doara vor beneficia 
de o suplimentare cu 
16,59 mil. lei a fon
durilor destinate fi
nanțării unor lucrări 
de reparații la 140 de 
școli și licee, potrivit 
unei Hotărâri de Gu
vern aprobate ieri. 
Actul normativ mai 
prevede că șase uni
tăți de învățământ 
preșcolar vor putea 
realiza lucrări de in
vestiții în valoare de 
1,4 mii. lei. „in pe
rioada imediat urmă
toare, județul Hune
doara va mai benefi
cia de alocații buge
tare de peste 10 mii. 
iei pentru finanțarea 
altor lucrări de infra
structură școlară", a 
declarat luliu Winkler.

Hunedoara - Timp de 3 luni, șapte membri ai fundației s- au... mutat în Hunedoara pentru a trata câinii maidanezi. „Am stabilit un termen inițial de 3 luni, pentru că numărul estimat de câini vagabonzi (fără a lua în calcul cei aflați în incinta zonelor industriale) este de circa 2000 - declară Ciprian Hodor, directorul Grădinii Zoologice Hunedoara. Parteneriatul a fost soluția pentru a împăca cele două tabere: protegiuitorii câinilor, și cei atacați de aceștia. Tratarea unui câine (cu tot ce implică acest lucru: prindere, hrană, materiale sanitare, etc)

ar ajunge la peste 60 de lei. Primăria nu avea de unde să aloce acești bani. Acum aceste cheltuieli sunt preluate de către Fundația Vier Photen. Administrația se ocupă doar de cazarea și masa echipei”.Programul a început de o săptămână și, în acest timp, au fost prinși și tratați 122 de câini. „îi prindem, îi sterilizăm, îi vaccinăm. îi tatuăm și apoi îi eliberăm în locurile de unde i-a găsit” - spune coordonatorul acestui proiect, medicul veterinar Cornel Stoe- nescu. Prin această metodă se va putea controla numărul de câini existenți pe străzi și, mai mult acesta se va reduce, în timp. Mai mult, după castrare, câinii sunt mai blânzi, sunt oricum vaccinați, și nu mai reprezintă un pericol atât de mare pentru comunitate. „Rezultatele acestei campanii vor fi vizibile după doi ani, iar
Adio chiul cu scutire
■ Importanța scutirii 
medicale pentru elevii 
farsori e mai mică odată 
cu implicarea MEdC.
CĂLIN BlCĂZAN

calin.bicazan@infarmmedia.ro

Cățelul este pregătit pentru sterilizarenumărul de câini va scădea la jumătate după patru.„Altfel nu aveam control asupra înmulțirii lor, și prezentau un real pericol pentru oraș; și nici să-i euta- nasiem nu era uman - completează dl. Hodor. Vom iniția în curând o hotărâre pe care o vom supune atenției Consiliului Local, pentru a se lua

(Foto: D I) măsuri similare în incinta întreprinderilor. în zona fostului combinat sunt foarte mulți câini vagabonzi, de exemplu.”Fundația Vier Photen își desfășoară activitatea în șapte țări europene, printre care și România. în țara noastră până acum au tratat astfel până acum peste 20000 de câini.

Pentru a i invita pe consilierii locali 
la lansarea sa oficială cvartetul 
“Huniadi Cantorss” a cântat în 
descniderea ședinței de ieri a Consiliu
lui Local. (Foto:!). i >

<_________________ )

Orăștie - Pentru că riscul chiulului cu ajutorul scutirii medicale a devenit din ce în

lemina Porojnicu

ce mai mare, MEdC a pus piciorul în prag și îi obligă pe elevi să participe activ la orele de educație fizică din școli. Participarea activă lasă, însă, loc de interpretări deoarece profesorii de sport nu au fost avertizați asupra exer- cițiilor pe care trebuie să le recomande copiilor care suferă de anumite boli.„Nu am primit niciun act oficial prin care să mi se spună ce exerciții fizice trebuie să facă copiii care au scutire medicală. Ei și până acum erau prezenți la oră, dar nu activ. Am avut cazuri de elevi cu mâna ruptă care erau prezenți la oră însă doar asistau la desfășurarea acesteia. Acum dacă îmi vine un elev cu piciorul rupt ce să-i fac? Să-l pun să stea în mâini doar ca să fie activ?”, se întreabă Nicolae Andrei,

Nicolae Andreiprofesor de sport la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” din Orăștie.Pentru că mulți dintre colegii lor își iau scutire la-' sport doar pentru că la a- ceastă materie primesc note mici, elevii din Orăștie consideră că eliminarea „leneșilor” e binevenită. „Mulți elevi sănătoși își luau scutire medicală doar pentru a avea acoperire să fugă de la școală. Mi se pare bine că s-a luat

Băieți, se poartă roz!
Deva (S.B.) - Forumiștii și-au spus părerea despre ultima noutate în moda masculină din liceele hunedorene, purtarea îmbrăcă- minții de culoare roz. Tinerii din ziua de astăzi încearcă să se adapteze tendințelor în modă, cultură, 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. Articolul care tratează această temă în „Cuvântul Liber”, a stârnit reacții, mai ales din partea vizitatorilor tineri ai portalului nostru www.huon.ro. Intervențiile de acest fel pot fi citite integral pe portal.

* * *„Super tareeeeee. Deci eu zic scurt pe doi: roz la băieți=super tare, trandy, în vogă, un pic gay... da repet, nu trebuie să generalizăm și să exagerăm. Totuși trebuie să fii curajos să porți o culoare dedicată exculsiv fetelor până acum puțin timp. Gata, că deja mă plictisește subiectul ăsta!!!!” (Manea, 27.03.2007, ora 23.21) * * *„Prea tare. Precum zice al meu tovarăș Octav este prea tare această culoare și chiar dacă unii cred că are tendințe homosexuale... tot noi cei care t purtăm ieșim în evidență mai mult decât unul îmbrăcat în negru... ..(Johnny (SirSlax). 27.03.2007, ora 22.40)

întârzieri ANI
Orăștie (A.B.) - Lucrările la cele două blocuri ANL din municipiul Orăștie sunt întârziate cu trei ani de zile, a declarat ieri primarul localității, Iosîf Blaga. Unul dintre imobile este finalizat în proporție de 90 la sută, în timp ce lucrările la al doilea bloc se află intr-un stadiu de numai 40 la sută. „Lucrările au fost subevaluate de primul contractant. -Valoarea din contract nu acoperă costurile. în plus, fostul executant a decontat lucrări pe care nu le-a făcut”, a afirmat primarul din Orăștie. El a menționat că, în prezent, lucrările au fost preluate de o altă firmă, care asigură execuția construcției din fonduri proprii. Primarul a apreciat că este nevoie însă de o suplimentare a fondurilor din partea ministerului de resort, în așa fel încât construcția blocurilor ANL să nu se mai blocheze, din nou.La Primăria din Orăștie sunt depuse o sută de cereri pentru locuințe ANL și alte două sute pentru locuințe sociale. Autoritățile se confruntă și cu problema romilor care locuiesc la Stadionul Mecanica și în mai multe barăci.

Iosif Blaga

Robert Crișanaceastă decizie pentru că astj fel se preîntâmpină multe , lucruri negative. Nu știu ce exerciții vor face cei cu adevărat bolnavi, dar e bine c^, toată lumea să fie prezentă ls|k ora de educație fizică”, e de părere Robert Crișan, elev la Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, completat de lemina Porojnicu care afirmă că „trebuie să stai la școală chiar dacă ai mâna în ghips sau piciorul rupt”.

TALON DE PARTICIPARE

Telefon

Nume: _ 
Prenume: 
Adresa: _

CUVÂNTUL LIBER TE RASFATA!

REGULAMENT:
La acest concurs nu pot participa angajații S.C. Inform 
Media S.R.L. și nici rudele acestora de gradele I și II.
Premiul nu se poate preschimba în bani!

Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

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.
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Quasar va juca în Liga a ll-a!
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■ • Rugby. în partea a doua a Diviziei Naționale de Rugby, Știința Petroșani a început tot cu o înfrângere. Și scorul nu este oricare. Ci 40-0! Echipa care i-a înfrânt de data aceasta pe studenți chiar la Petroșani este Olimpia București. în seria a doua valorică, petroșănenii ocupă ultimul loc. (V.N.)
• lacob la națională. Alexandru lacob, de la FC Corvinul 2005 Hunedoara, a fost titular și căpitan de echipă la naționala de juniori Under 19 a României care a învins, ieri, la Mogoșoaia, echipa similară a Poloniei cu scorul de 2-0. (C.M.)

Victorie la masa verdeDeva (C.M.) - FC CIP Deva a câștigat cu 3- 0 partida pe care trebuia să o dispute, ieri, cu United Galați, în cadrul etapei a 24-a a Ligii I, pentru că formația de la Dunăre nu s-a prezentat la meci. United a anunțat din timp FRF și clubul devean despre intenția de a nu veni la Deva, astfel că meciul nu s-a mai organizat. Campionii nu au fost obligați astfel să se prezinte la sală și să aștepte împreună cu arbitrii cele 15 minute prevăzute de regulament pentru cazul în care o echipă nu se prezintă neanunțată la joc.
Adversari incomozi în optimi

Deva (C.M.) - Cele două echipe hune- dorene din Liga I de futsal s-au ales cu adversari incomozi după tragerea la sorți a optimilor de finală ale Cupei României, desfășurată ieri la sediul FRF. Campionii de la FC CIP vor juca, miercuri, 4 aprilie, cu Informatica Timișoara, o echipă imprevizibilă care are șanse la calificarea în playoff, în fața căreia CIP e totuși favorită. .Quasar va întâlni pe Athletic Club București, o formație de pe podium în fața căreia devenii pornesc cu șansa a doua.

■ După ce au pierdut 
ieri pe teren propriu, 
devenii nu mai au nici 
o șansă de salvare.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Cu siguranță, Quasar Deva nu a prins o zi bună pentru partida decisivă de ieri, din Liga I de Futsal, cu Clujana Cluj-Napoca. Deve- nilor le trebuia neapărat o victorie pentru a avea șanse de salvare de la retrogradare, iar clujenii voiau puncte pentru a prinde play-off-ul. Cu toate acestea, meciul a fost destul de șters, cu puține faze spectaculoase.La acest lucru au contribuit din plin gazdele, care au făcut una dintre cele mai slabe partide de pe teren propriu din ultima vreme. Iar acest lucru s-a văzut cel mai 
Tudorache
■ Antrenorul de la Jiul 
Petroșani spune că a 
primit mai multe oferte 
din Arabia Saudită.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Marin Tudorache, antrenorul Jiului Petroșani, a declarat că a primit mai multe oferte de a antrena în străinătate și din acest motiv nu știe dacă își va mai prelungi contractul cu gruparea din Petroșani, care expiră în a- ceastă vară.„Trebuie să spun că încă nu m-am gândit dacă îmi voi prelungi sau nu contractul. La vară voi avea o discuție

clar pe tabela de marcaj. Scorul final a fost de 4-9, după un meci în care jucătorii de la Quasar s-au întrecut în ratări. Goran a fost cel care a ratat cel mai mult, el deschizând șirul acestora încă din primul minut de joc. Doar primele minute au fost mai echilibrate, atunci cînd și tabela de marcaj arăta 1-1. Apoi, încet, încet oaspeții au început să-și facă jocul, iar la pauză ei conduceau cu scorul de 4-2.Și în repriza a doua Quasar s-a complăcut în același joc fără vlagă, dar cu multe ratări. Practic, în fața porții devenii nu mai știau ce să facă, ei ratând cu seninătate ocazii clare de joc. Așa s-a ajuns ca în minutul 33, oaspeții să conducă cu scorul de 7-2. A fost cea mai mare diferență de pe tot parcursul meciului. „Cu toate că scorul de 4-9 mi se pare exagerat, 
ar merge în serioasă cu cei din conducere. Desigur, aș fi tentat să plec în Arabia Saudită, de unde am primit mai multe oferte. Adevărul este că pentru mine nu ar fi nicio problemă să rămân să antrenez pe Jiul.și în liga a doua. Nu mă tem de muncă, dar sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le discut cu ofcialii clubului”, a spus Tudorache. Antrenorul a mai declarat că noul manager general loan Sdrobiș a primit undă verde din partea conducerii pentru a se implica în alcătuirea echipei, ceea ce înseamnă că pentru rezultate va răspunde atât antrenorul, cât și managerul general: De asemenea, Tudorache a anunțat că atacantul Alin Lițu va

Devenii au ratat cât pentru două meciuritrebuie să spun că astăzi am ratat foarte mult. Ne-a lipsit angajamentul și clarviziunea în momentele decisive. Acum
(Foto CL) șansele noastre de salvare sunt nule” - ne-a declarat la sfârșitul partidei, Marius Sîr- bu, antrenorul devenilor.

străinătatereveni la echipă, după ce a fost accidentat mai mult timp.

Marin Tudorache (Foto: ci)

Inițiative
Deva (V.N.) - loan Sdrobiș, managerul general al Jiului Petroșani, are mai multe inițiative de când a sosit în Vale. El a avut o discuție cu antrenorii de la Centrul de Copii și Juniori al clubului. Sdrobiș a transmis tehnicienilor că va fi a- proape de acest Centru, iar copiii vor beneficia de cele mai bune condiții pentru a face performanță. „în maxim trei ani de zile, acești copii trebuie să facă pasul spre echipa de seniori și să devină o .certitudine”, le-a spus „.Sdrobiș antrenorilor.

- mâinile'' goale. El îți aduce niște premii speciale! Câștigă

> J1IL JPJ/.isau >>. .< D

. ■ tru o luni (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu min-

, după chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți 

. ■ Liber1

JURNAL ott

minut
de
300
de 
secunde

la-ți orice opțiune cu 180 de minute în rețea șî timp de 6 luni vorbești până 
la 900 de minute în rețea, începând cu 2 euro/lună.
în plus, ai:

e apeluri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni

• 200 de minute naționale, valabile 6 luni

« 2Q de minute naționale lunar, pe viață

» 5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni

• abonament gratuit, 3 luni

SfigwnrmtflâX Alcatel GT-E205 Naksa 1â00 Samsung X510 Motorola W375 L6KE280 Sony Eriossm WStOi 
gratuit gratuit 15 EU A 55 EUH 59EUR 115BJR WEUR.

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

prețui jncîud TVA: oferta /nat U până ia b mai panbu abonamentul (le 3 auro. pe 2 ani, oferta pentru apeluri HfemațDeiafe esfe 
valabilă pentru Europa - rețe® fixe SUA și Canada: Wcane dispense ti Isnita stocului: prețuri pentru LG KE260, Motorola W375 
și Samsung X519 vaiabte pen&u abonament pe î «L cateLTu prațm sunt «uhlite pentru abonat neri pe 2 ax Saiy Encss» i WiG
este .ivryn*  la 3'- mart»- oferta este vaWMfc h șt >ipbețX Wnvși Brașov ('Jtfnș Constanța Oâmbrw#».
Gtztu Goo Hnedoaa «sfemița și uniș

1S
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PE SCURT Arbitru important la derby• Campioni, Echipa masculină a Ger
maniei, formată din Timo Boll, Dmitri 
Ovșarov și Christian Suss, a câștigat finala 
Campionatului European de tenis de masă 
de la Belgrad, învingând în finală, cu 
scorul de 3-0, reprezentativa Croației.

Iarăși victorieBucurești (MF) - Echipa națională a Braziliei a învins, mărfi, cu sco rul de 1-0 (1-0), reprezentativa Ghanei, intr-un meci amical disputat la Stockholm.Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Vagner Love. în minutul 17.
Adebayor

(Foto: EPA)0 carte
Deva (MF) - Doi jurnaliști din Bistrifa, Mariana Pop și Tiberiu Iri- mia, lucrează la o carte despre viața fostei atlete Maria Cioncan.Cartea, care va fi ilustrată cu fotografii, va cuprinde pe lângă palmaresul și momentele de referință ale carierei fostei sportive, impresii, întâmplări și povestiri inedite, relatate de familie sau colegi.

Maria Cioncan (Foto, fan)

Amenzi
Londra (MF) - Chel
sea și Arsenal au fost 
amendate cu câte 
150.000 de euro, 
pentru incidentele 
produse la sfârșitul 
finalei Cupei Ligii 
Angliei, disputată 
între cele două 
echipe pe 25 februa
rie. Pe finalul meciului 
dintre cele două 
echipe a izbucnit o 
încăierare între 
jucătorii celor două 
echipe, iar jucătorii 
Obi Mikel (Chelsea), 
K. Toure și Adebayor 
(ambii de la Arsenal) 
au fost eliminați în 
urma acelui incident, 
calificat de FA drept 
„grav, inacceptabil și 
care a adus atingere 
imaginii fotbalului".

8 Meciul Rapid - Steaua 
va fi condus de slovacul 
Lubos Michel, un viitor 
euro-parlamentar.

București (MF) - Lubos Michel este nu doar un nume important în arbitrajul european, ci și un personaj marcant al vieții politice din Slovacia. Arbitrul desemnat de CCA să conducă derby-ul Rapid - Steaua (duminică, etapa a 24-a) face parte din Consiliul National al Republicii Slovacia, cu alte cuvinte, Parlamentul de la Bratislava, anunfă 7plus.A pătruns în acest for în vara anului trecut, dar nu s-a prezentat la validarea G- uvernului de către președintele Ivan Gasparovici, deoarece se afla în Germania, fiind delegat să arbitreze la Cupa Mondială. Membru al Uniunii Creștin-Democrate din Slovacia, Lubos Michel este propus de către șefii partidului său pentru un post de euro-parlamentar, la Bruxelles. în alcătuirea Consiliului National al Republicii Slovacia, Uniunea Creștin-Demo- crată este principala formațiune politică din Opoziție, cu 31 de locuri din 150, primind 18,35% din voturile cetățenilor, la alegerile de anul trecut.
Românii merg mai departe

REZULTATE DIN
Washington (MF) - Rezultate înregistrate, marți, în liga 
profesionistă nord-americană de baschet (NBA):

Indiana - Cleveland 94-105
New Orleans - Dallas 89-105 

’ Minnesota - Seattle 106-114
L.Al Lakers - Memphis 86-88

Belgrad (MF) - Trei perechi de jucători români s-au calificat în turul doi al probei de dublu mixt din cadrul Campionatelor Europene de tenis de masă de la Belgrad.Andrei Filimon și Elizabe- ta Samara au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 3-1 (11-3, 12-14, 11-7, 11-5), cuplul portughez Joao Monteiro/ Paula Goncalves și vor juca, în turul doi, cu perechea austriacă Robert Gardos/Veroni- ka Heine.Adrian Crișan și Daniela Dodean au trecut, în primul tur, cu scorul de 3-0 (11-3, 11-9, 11-7), de cuplul Istvan Moldovan/Anna Berner și vor juca, în faza următoare a competiției, cu perechea sârbă Boris Vukelici/Gordana Plavsici.Lucian Filimon și Iulia Ne- cula au învins, în runda inaugurală, cu scorul de 3-0 (11-1, 13-11, 11-7), cuplul moldovean Igor Ni/Natalia Troian și vor
■ Suporterul care a 
vrut să-l lovescă pe 
Lampard a primit inter
dicție pe stadioane.

Federer și Șarapova, out!Principalii favorifi ai turneului de la Miami, elvețianul Roger Federer și jucătoarea rusă Maria Șarapova au fost eliminați, marți, in optimile de finală, de către argentinianul Guillermo
Canas, respectiv americanca SerenaWilliams. (Foto: EPA)

Londra (MF) - Un tribunal din Londra i-a interzis timp de trei ani- accesul pe stadion suporterului care a intrat pe teren la finalul meciului Chelsea-Totten- ham, din Cupa Angliei, și care a încercat să-l lovească pe jucătorul formației londoneze, Frank Lampard.Student la arhitectură, Timothy John Lawrence Smith (18 ani) a intrat pe teren la finalul meciului pierdut de Tottenham, cu scorul de 1-2, în fața formației Chelsea, în sferturile de finală ale Cupei Angliei, și a încercat să-l lovească cu pumnul pe mijlo- 

în trecut - profesor, 
în prezent - bancherNăscut în 1968, la Stropkov (Slovacia), Michel a fost cadru didactic timp de doi ani, din 1990 până în 1992, predând limba slovacă la un liceu din Bratislava. Ulterior, a renunțat la profesorat pentru a se dedica activității de arbitru, dar în paralel s-a înscris și la cursurile unei facultăți de management financiar-con- tabil, pe care a absolvit-o în 2000. Acum, Lubos Michel este bancher, iar în timpul liber se ocupă de societatea „Talent”, o fundație pe care a inființat-o cu scopul de a ajuta tinerele talente ale fotbalului slovac.
„Coșmarul” românilorNumele centralului slovac produce fiori suporterilor Stelei. Cu Michel la centru, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu a ratat calificarea în finala Cupei UEFA (ediția trecută), pierzând manșa retur de la Middlesbrough cu 2-4, după ce la pauză scorul indica 2-0 în favoarea românilor, în minutul 90, slovacul nu a acordat bucureștenilor o lovitura de la 11 metri, pentru un hent comis în careu de un apărător englez. Tot Michel a ieșit în evidentă și la Oslo, indicând lovitură de la 11 

Dana Dodean nu se dezminte (Foto: EPA)juca, în turul doi, cu perechea estoniană Vallot Vaimula/ Katlin Latt.în schimb, Constantin Cioti și Andreea Mămăligă au fost
trei anicașul Frank Lampard, dar internaționalul englez a reușit să se ferească.în fata tribunalului, suporterul a recunoscut fapta.Smith are interdicție' de a asista la vreun meci desfășurat în Anglia și Țara Galilor, în perioada respectivă, și va trebui să predea la politie pașaportul înaintea unui meci international.După producerea incidentului, gruparea Tottenham a decis să-i interzică pe viată accesul pe stadionul White Hart Lane lui Timothy John Lawrence Smith.Un alt suporter, care de asemenea a intrat pe teren și care era susținător al formației Chelsea, a primit aceeași pedeapsă din partea tribunalului londonez.

Lubos Michel vine să arbitreze 
Middlesbroughmetri în confruntarea din preliminariile Euro 2004, Norvegia - România (scor 1-1), când 

învinși, în primul tuf, cu scorul de 3-1 (11-8, 18-16, 6-11, 11-7), de cuplul israelian Shimon Rabinovitz/Marina Krav- cenko.
Hănescu revine

București (MF) - Tenisma- nul Victor Hănescu a reușit calificarea în turul doi al turneului challenger de la Napoli (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 85.000 de euro.Hănescu, jucător venit din calificări, l-a învins, în rundainaugurală, cu scorul de 6-3, la scorul de 6-2, 1-0, pentru^ argentinian.6-1, pe germanul Bjorn Phau și va juca, în faza următoare

Victor Hănescu pare a-și reveni din eclipsa de formă în care s-a 
aflat (Foto: FAN)

♦
i

(Foto: EPA)John Carew a atins mingea^ cu mâna, dar slovacul a văzut hent comis de Cristi Chivu.
Pare indecis

Roma (MF) - Fundașul i român Cristian Chivu a declarat, într-un interviu / acordat publicației II Ro- manista, că negocierile privind prelungirea contractului său cu echipa AS Roma vor fi reluate la finalul sezonului, considerând că acum nu este momentul potrivit pentru a discuta acest subiect.„Le-am spus celor de la club că nu este un moment potrivit pentru a discuta despre asta” - a spus Chivu.

Chivu (Foto: EPA)

a competiției, cu francezul Nicolas Devilder, cap de serie numărul 3, care a trecut, cu scorul de 6-3, 6-4, de portughezul Frederico Gil.Jucătorul Dacian Crăciun a ratat calificarea în turul doi al turneului challenger de la Fes (Maroc), prin abandon,în partida cu Diego Junquera,



• dtaana**,  etaj 2. centrală termică, 
oaicor inctis. ir Centrul civic Hunedoara. 
Tel. 0720/44066L 0740/058333. (10/26.03)

• 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 UIpia. preț 61000 
euro, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• zona22 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 termică termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită, preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498.0745/302200,232809. 
(A4)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, 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)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)

• senstecomandat balcon rents, parchet cor> 
tonzări. gresie + faianță, zona Minerului, preț 
27000 e>jra neg. teL 0742/019418 (Al)
• Gojdu, etaj L st 55 mp, bucătărie modificată, 
centrală termică, balcon închis, preț 133000 ron, 
teL 0726(710903. (Al)
• semidecomandat centrală termică, termopa- 
ne, 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)
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Atenție, irxcpc filmul!

• semidec, amenajat contorizări. AL Coșului, 
preț 120000 RON. tel 0743/549654. (A2)
• semidec, gresie, faianță, gaz 2 focuri. 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)
• yesie, faianță, balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
60 mp, zona Lie. Auto, cu balcon mare, bine 
întreținut, contorizări, vedere pe 2 părți, preț 
140.000 ron negociabil, tel. 0730/474275,0740/ 
535095. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, 1 tip logie, bine 
întreținut, contorizări, vedere la bulevard, fără 
modificări, igienizat preț 42.000 euro negociabil, 
tel. 0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zona 
bună, ideale pt. spațiu comercial, sau de locuit, 
50 mp, și 50 mp, cu centrală termică, bucătărie 
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)
• 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 L Creangă, etaj 
intermediar, cu vedere în 2 părți, balcon modi
ficat cu bucătărie și hol, termopan, parchet 
gresie faianță, geam la baie, ocupabil imediat 
preț 164.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, usă metalică, uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• urgent apartament 2 camere, etaj 2, deco
mandate, 56 mp, str, Zamfirescu, cu balcon, 
boxă, acces la uscătorie, parchet gresie, faianță, 
preț 145.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal - piață, 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafața, fără modificări, centrală 
termică, parchet ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 140.000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona piața centrală, etaj 3, cu balcon, 50 mp, 
parchet, gresie faianță, modificări, sisteme 
rigips, preț 140.000 ron negociabil, merită văzut, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 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. 
231300. (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., tel. 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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483,(A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/153.483. (A10)

• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483.1 * *10)

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)
• agent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, Mărești, 
Dorobanți, Zamfirescu, teL 074(/31Z314(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)

• frad, cu mobilă cu imtxxiâtăori. lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 07884)4(1490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AID)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. (A9)

• etaj 4, acoperit, zonă centrală lângă piață și 
teren intravilan, Cârjiți. Tel. 0751/546296. (T)
• Gojdu, etaj 1, balcon mare, 2 băi, parchet, 
contoritări complete, preț 56000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• in Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7j

• 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 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj
1, zona Progresul, Deva/ preț 60.000 euro, tel. 

0740/317.314. (A9)

Vând case, vile (13)
• casă 6 camere, toate utilitățile, în Simeria, 2 
corpuri, teren aferent 1026 mp, preț 95.000 
euro.Tel.0788/507819.(T)

• casă în Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. a) •
• 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 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=5O0 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Căkigăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

O, COMOD Șl SIGUR
MJMPIA TRAVEL

742-121148.0749 037604

• ta Saaeria, P+M. s=U30 ~c. a aarsr. i’.rg. 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, ia mansardă: 4 
dormitoare, 2 bău 2 dresrng, termopane. CT. 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mc 
preț 17(1000 euro, neg, tei. 0749/268830. (A7)
• ta SMMm, 5 camere, baie, bucătărie, fivng 
terasă construcție relativ nouă CT, cute. ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel 0745/51L778 (A9)
• urgent în Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231300. 
0740/317314. (A9) .
• in Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ȘT - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231300; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
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. 0254/613366/ 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040,490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 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. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (Â10)

• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire . 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Vând case la țară (17)
• casă in Bretea Mureșană la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă în comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. a)

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

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

Ești abonat 
CL? Fiecare 
lună din 2007 
îti aduce noi 
și noi 
câștiguri!

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

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

Fii Abonatul lunii 
Martie!
Cu CL, ai numai de 
câștigat!

REGULAMENT: La acest concurs nu 
pot participa angajații S C. Inform 
Media S.R.L, și nici rudele acestora 
de gradele I și li. Extragerea se va 
desfasura la redacția Cuvântul 
Liber, în 30 martie, ora 14 și se va 
face în mod aleator, din baza de 
dale a abonaților CL. Relații supli
mentare la tel'. 21 1275, int. 8806.

■m «ffliiM.
RECLAME



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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență in vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.

• 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 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec, laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)

Prezintă avantaj:

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

• Brad, pădure fag. 6 ha. zona Blă/eni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366. 0788/040.490.
0788/158483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (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, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• 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.

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

Vând terenuri (21)

Vând spații comerciale (25)

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

E-mail: roland.vinkler@informmedia.ro
(83179)

• decomandată, amenajată, balcon închis, 
parchet, gresie + faianță, et. 1, zona Bălcescu, 
preț 770 mii. negociabil, tel. 0742/019428. (Al)
• semidecomandată, contorizări, balcon închis, 
ocupabilâ imediat, zona Eminescu, preț 68000 
ron negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• semidecomandată, contorizări, balcon, mo
bilată, Deva, zona Maniu, preț 79000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

• zona Astoria, 32 mp, etaj bun, contorizări, 
convector, balcon modificat, termopan, parchet, 
gresie, faianță, baie mare, preț 72.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• garsonieră zona Gojdu, semidecomandată, 
bloc de cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, 
ocupabilă imediat, urgent, preț 68.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

o 1&000 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 v; 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, situat 
pe DN7, între Si meri a Veche și Orăștie, preț 35 euro 
mp. Tel. 0751/037480,0721/560918. (T)
e 2200 mp, fs 25 m, în drum spre Almaș, preț 7 
euro mp. Tel. 0721/228446. (T)
• 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă de agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. (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, 3600 mp, la DN 7, Sântandrei, fs 36 
m. Tel. 0744/409692.
• Intravilan, cu acces din C.A. Rosseti șl Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă, canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. (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 B«Jan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel.0745/511.776. (A9) 
o Mravlan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 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) 
o parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (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)
• urgent hală 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, S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

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

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Biăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366 0788/040.490,0788/158.483. A10)

Imobile chirii (29)

• ofer de închiriat, în Timișoara în zona I 
stadion Dan Păltinișan, apartament 4 ca
mere, mobilat, etaj 1, str. Dr. A. Păunescu, 
nr. 121. Tel. 0721/519180,224292, după ora 
16. (1/26.03)

• închiriez apartament 2 camere decomandate, 
parter, vizavi de poliția județeană contorizări, 
semimobilat, pentru sediu firmă preț 250 
euro/lună. Tel. 0751/124696,0354/104446. (T)

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

• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
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Computer 
Troubleshooter?

1

Probleme cu calculatorul ?
Service, reparații, rețele, g 

vânzări calculatoare, | 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

OCOLUL SILVIC VALEA
Organizează, în data de 10.04.2007, de la ora 1O.OO. licitație de 

masă lemnoasă fasonată, loco depozit Orăștie, pentru un volum 
total de 660 mc, din care 650 mc specia Fag și 10 mc specia Paltin 
de munte, producția anului 2007

Licitația este publică, deschisă, cu preselecție, cu ofertă scrisă și 
va avea loc în data de 10.04.2007. la sediul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, din municipiul Orăștie, str. Nicolae Bălcescu, nr. 16 (în 
clădirea spitalului vechi din centrul istoric, la etajul 1 dreapta).

Preselecția agenților economici va avea loc în data de 
05.04.2007, între orele 9.00-15.00.

Solicitarea de participare la licitație, împreună cu documentația 
de preselecție se vor depune la secretariatul Ocolului Silvic Valea 
Orăștiei, pană cel târziu 06.04.2007. ora 16.00, conform 
H.G.85/2005.

(87119)

IN ATENȚIA PERSOANELOR JURIDICE $1 FIZICE 

CJAS HUNEDOARA - DEVA ANUNȚĂ: 
începând cu data de 01.04.2007, declarațiile privind obligațiile de plată 
către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 
(FNUASS) și evidența nominală a asiguraților care au beneficiat de 
concedii și indemnizații (Ordin 141/24.03.2006) și listele privind 
evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către Fondul 
național unic de asigurări sociale de sănătate (Ordin 142/24.03.2006), 
se vor depune NUMAI ON-LINE prin intermediul aplicației SAO, 
disponibilă la adresa: www.cjashd.ro/sao.
Informații detaliate privind procedura de lucru pot fi găsite pe site-ul 
CJAS Hunedoara, www.ciashd.ro - secțiunea Raportări on-line, la 
telefon 219280, 219283 sau prin e-mail la adresa:
CKantehds>£jasbd,ro.

(86487)
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Conducător auto TIR
Cerințe;
- permis categoriile B, C, E
- atestat
- experiență în domeniu
- vârsta între 25 - 35 ani
Seoferâ:
- telefon mobil
- salariu în funcție de realizări
Conducător auto distribuție
Mecanic utilaje
Mecanic întreținere utilaje 
Muncitori necalificați

(87078)

ANGAJEAZĂ

CV-urile se transmit, până la data de 5.04.2007, la fax 
0254/219300 sau la adresa de e-mail agercom@agercom.ro.

Coordonator șantier
cerințe:
- studii superioare
- experiență în domeniu
- disponibilitate la program prelungit
- disponibilitate la deplasare
Segferă:
- mașină de serviciu
- telefon mobil
- cazare pentru deplasare
- pachet salarial motivant

Maistru șantier
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- experiență în domeniu
- disponibilitate la program prelungit
- disponibilitate la deplasare
Se_oferă:
- mașină pe timpul deplasărilor
- telefon mobil
- cazare pentru deplasare
- pachet salarial motivant

Operator calculator
Cerințe:
- studii superioare sau medii
- obligatoriu cunoașterea limbii engleze
- disponibilitate la program prelungit
Se oferă:
- telefon mobil
- posibilitate promovare
- pachet salarial motivant f7P79)
O.'-u-Te se transmit, până la data de 5 04 7UO7, îs ~ G.'r 

adresa de e-mail agemo-1

mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
http://www.cjashd.ro/sao
http://www.ciashd.ro
mailto:agercom@agercom.ro
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parte a unei corporații internatkoiale 
toi, bKK-TTM*ri  ia rara rtețing poziția de 
lider în publicarea de ziare și servicii 
Internet în vastul Austriei, în nord 
estul Ungariei, cAt și tn județele 
Bihor, Timiș. Caraș-Sevorin, 
Hunedoarp. Arad șl Sa tu Mare

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

lucrând doar 3 ore/zl? Angajează-te ca

distribuitor de presa 
pentru Deva și Hunedoara 

(contract prestări servicii)
Cerințe:
• Abilități de comunicare;
• Disponibilitate la program matinal;
• Seriozitate.

Oferim:

• program de lucru flexibil;
• venituri în funcție de realizări;
• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau Ia tel. 
0720/499570, 211275, int. 8808.

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

• 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 
Mărăștiul 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 Bc|an, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=2S0 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Mail Dallas, hală s=100 mp, H=35 m, apă 
gaz, curent canalizare, pretabil producție, depozit 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. (A7)

soces . 8
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INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 
HUNEDOARA

DEVA, sir. G. Barițiu nr.2, tel. 213315, 215755, fax: 215034

ORGANIZEAZĂ CONCURS pentru ocuparea 
următoarelor posturi

- consilier la Compartimentul financiar-contabil 
- inginer constructor la Compartimentul 

tehnic-investiții

Dosarele de concurs se depun la secretariatul Inspectoratului 
Școlar al Județului Hunedoara, la sediul mai sus-menționat, până In 
data de 12.04.2007, ora 16.00.

Condiții de participare la concurs: studii superioare de specialitate.
Informații suplimentare privind înscrierea la concurs, condițiile de 

participare, tematica și bibliografia pentru concurs se pot obține de la 
secretariat și vor fi afișate la sediu.

(87094)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
S.C. REAL 2003 S.A. 

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, 
modificată și completată 

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. REAL 2003 S.A. 

Deva, pentru data de 11.04.2007, ora 14.00, la sediul societății din Deva, b- 
dul Decebal, bl. 8, parter + mezanin, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și 
pierdere, repartizarea profitului pe anul 2006

2. Prezentarea și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de 
Administrație pentru anul 2006

3. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 
2006

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru exercițiul finan
ciar 2006

5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2007 și 
programul de investiții

6. Casarea obiectelor de inventar
7. Aprobarea vânzării spatului din localitatea Petroșani, Str. Oltului 

nr.1, jud. Hunedoara, înscris in t.F. la nr. 369 a loc. Petroșani, nr. topo al 
parcelei 209/311.244/4

8. Revocarea Consiliului de Administrație al S.C. REAL 2003 S.A. și 
alegerea noului Consiliu de Administrație al S.C. REAL 2003 SA

Dacă la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal. Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor va fi convocată în data 12704.2007. ora 
14.00, la sediul societății din Deva, b-dul Decebal. bl. 8, parter.

Materialele ce vor fi dezbătute ■ ădunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor se găsesc ți pot fi consistate de către acționari la sediul societății 

j sau se pot elibera copii in conformitate cu prevectene Legă 31/1990 repu- 
1 blicată, modificată și completată.

In cazul participării prin reprezentare, proarie vor fi dsxse ‘m original 
la sediul sodetătî, până ia data d» 07 *M7.  or»Dm n cooioninate

| cu art. 125 (3) an Legea 31/1990 reput*caa.T»a6aU  ți completată.
Data de referirii: 23 martie 2007

• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)

• zona Mc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camere, dec., contorizări integrale, 
amenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună tel. 0740/317.314. (A9)

• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu 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 S-50C mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toa|etă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)
• vând urgent uacia 1310, af 1991. acte la zi, în 
stare buna de funcționare, casetofon, alarmă, 
închidere centralizată preț negociabil. Tel. 
0724/012735. (T)

Auto străine (37)
■ vând Flat Punto 1,2 i, benzină af 2000, preț 
5400 euro, negociabil. Tel. 0722/260046. CD
• vând MaHz, af 2002, roșu, full, stare 
impecabilă, preț negociabil, 61.000 km. Tel. 
0788/045115. (T)
• vând pentru dezmembrare Ford Escort 3 
combi, af 1991, gri-metalizat. Tel. 0743/141190, 
0254/776064.0)
• vând VW Golf 3 Variant, motor 1.9 Diesel, af 1996, 
preț 4800 euro, negociabil. Tel. 0728703331. (D

Moto-velo (41)
• vând motor Aprilia RS125, af 1997, Kit Polini, 
tobă Arrow sport, carburator sport, cauciucuri 
noi, preț 2300 euro. Tel. 0726/703331. (T)

Garaje (43)
• ofer spre închiriere garaj sub bloc, zona 
Astoria-Eminescu, preț 50 euro/lună Tel. 
0721/262970.(T)

• închiriez garai - 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 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)

• vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T) ..... .

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând irgnt AMD Athlon 2200+, 768 DDR, 
FX5200 128/128 DOR, 160 GB, cooler dublu. Lan, 
DVD+RW, 4 USB, DELL 19 inch, birou, boxe 5.1. 
preț 1450 lei. Tel. 0740/085289. CD

Materiale de construcții (53)
• vând scânduri, fereastră in 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)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• cumpăr miel, plata pe loc. Tel. 0788/ 
941271.(4/28.03)

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

• donez un câine bun de pază la curte, Metis 
Labrador, 8 luni, vaccinat, carnet de sănătate, 
unui stăpân iubitor de animale; plec din locali
tate. Tel. 0254/215126. (T)
• vând pord 80 ■ 100 kg, scrofițe apte de montă 
rasă de carne, posibilitate de sacrificare la soli
citare. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând vacă 8 ani, iapă 15 ani. Tel. 236168. (T)

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

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Pușa Gheorghe. Se declară nul. (5/28.03)

• pierdut carte verde nr. 104787 pentru auto
turism Opel Astra. Se declară nulă (1/28.03)
• pierdut certificat de înregistrare, eliberat de 
Camera de Comerț și Industrie, al SC Flora Farm 
SRL cu sediul în Certeju de Sus. Se declară nul. 
(6/28.03)

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

Solicitări servicii (71)
• caut familie pentru îngrijit animale (vaci, cai); 
pun la dispoziție gratuit locuință. Informații la 
tel. 0254/241237, seara șl 0724/781271. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, tramport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia și Franța, la destinație, cu 
mașini comode, ciimatizate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

• Fundația MuncH Deva organizează imediat, la 
cele mai mici prețuri, cursuri de calificare: zidar- 
pietrar-tencuitor, tâmplar universal, tapițer, 
brutar-patiser-preparator produse făinoase, 
bucătar, ospătar, lucrător comercial (vânzător), 
înscrieri imediat. Tel. 216138, 0722/358138, 
0744/472002. (3/2803)
• mă olar să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• Salina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71D, Relații și programări latei. 
0721/061404. (4/22.03)
• tramport moblă cu auto acoperit de 1,21 și
14 mc velum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578 0744/934462,
0726/551701. (T)

Oferte locuri de muncă (74)

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

Informația te privește!

Direcția pentru Sport a Județului 
Hunedoara

va organiza, 1h perioada 05.-06.04.2007, concurs pentru ocuparea funcției publice

- nnriUer I superior 1 - responsabil buget finanțe, 
________ pe perioad*  determinată - 2 ani.________
1. Cerințele minime:

- studii universitare de specialitate - economist - contabilitatea 
instituțiilor publice;

- minim 9 ani vechime de specialitate
- operare PC la un nivel peste medie - programe de contabilitate, 

WORD, EXCEL
2. Programul și locul de desfășurare a concursului:

- 05.04.2007 ora 10:00 - proba scrisă
- 06.04.2007 ora 10: 00 - interviul

3. Depunerea dosarelor se face ia compartimentul Resurse Umane dn cacW 
DSJHd., fri perioada 29.03. - 03.042007.

Condițiile de participare la concurs, bibliografia ți actele sofidtate 
ondHațlor pentru dosană de mscriera sunt afișate la sediul DSJ Hd.

• 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 vânzătoare 
pentru cofetărie. Relații la tel. 0722/275410. (2/2803)
• societate comercială angajează zidari, finisori, 
dulgheri; se oferă salariu atractiv. Relații la tel. 
0723/889196,0724/620970. (6/27.03)

• sodetate de pază angajează x xi 
calificați sau în curs de calificare, perei. De-a 
și Hunedoara. Relații la tel. 0723/525398. ATKj
• Sodetate comertiaiă cu sediul în San. Mare 
angajează electromecanic, cu domiciliul stat>. 
în Deva, pentru montarea aparatelor de service 
auto pe zona județelor învecinate. Se asigură 
auto și telefon mobil. CV la fax nr. 0361/411082. 
(86707)

• șofer cat. B, C, cu atestat (analize medicale 
necesare) pentru distribuție marfă Tel. 
0741/203720, CV la fax 0261/769215.(86382)

Suntem nr. 1 
în județul 

Hunedoara
.4

LIBER

I Consumcoop Dobra Societate Cooperativă,N CLi sebiul în Dobra, Piața Victoriei nr. 1, înregistrată la | Registrul Comerțului sub nr. C20/10/2005, organizează, înu uaîa de 36.042007. la sediul cooperativei, licitație publică11 cu strigare în vederea vânzării unui activ, proprietatea | B1 cooperativei, care a fost aprobat de A.G.A. spre vânzare și
■ publicat în M.O.

I Informații suplimentare la telefonul 0723/684992,
I iKIO0!
AsocIbȘIb tfMMitRră EtEnaitro Franța

____________ angajează____________  

animatori sodo-educatlvl
în cadrul unui proiect educativ pentru tineri francezi în dificultate, 

cu vârste cuprinse între 13 șl 18 ani.

Criterii de selecție:
■ Formare profesională în domeniul educației
■ Experiență semnificativă în domeniul educației
■ Cunoscător al limbii franceze (scris și vorbit)
■ Permis de conducere

Cererile de angajare se depun la sediul Asociației Umanitare Renaître 
România, din Orăștie, Str. Pricazuiui, Creșa Spitalului.

(87076J

•>*-  — II «te- - •*  mmj — — ... WHIiU.in

Consiliul de Administrație al Consumcoop Dobra Societate 
Cooperativa, cu sediul în Dobra, Piața Victoriei nr. 1, înregistrata la 
Registrul Comerțului sub nr. C20/10/2005, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12.04.2007, ora 
10.00, la sediul Cooperativei, și Adunarea Generală Extraordinară a 
Acționarilor pentru ora 11.30.

Ordinea de zi și materialele sunt afișate la sediul cooperativei.
(87100)

CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI 
C.E.C. S.A. BUCUREȘTI

SUCURSALA DEVA
organizează

________ Licitații deschise cu strigare pentru________
Vânzarea autoturismului Dacia 1310 Berlină:
Prețul de pornire a licitației: 2.993 lei (exclusiv T.V.A.).
Garanția de participare la licitație este de 30,00 lei.
Contravaloarea dosarului de prezentare la licitație este de 18,00 lei 

(inclusiv T.V.A).
Ziua și ora licitațiilor: 12 aprilie 2007. ora 12.
Dosarul de prezentare va putea fi achiziționat până la data de 

11.04 2007 (inclusiv), între orele 9.00 - 16.00, de la sediul Sucursalei 
6.E.C. Deva, B-dul 22 Decembrie, nr. 90, bloc 26 parter.

Informații la telefoanele 0254/218461 sau 0254/225201 lnt.223.
(87113)

CONVOCATOR
Administratorul S.C. Atelierele Centrale S.A. Crișcior 

având C.I.F. RO 2093863, nr. înmatriculare O.R.C. J20/1952/1992, cu sediul în Str. 
Uzinei nr. 1, Crișcior, jud. Hunedoara, tel. 0254/617009, 617012, fax 0254/617010, e- 
mail office@actc.ro. convoacă Adunarea Generală a Acționarilor la data de 29.04.2007, 
ora 10.00, și în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la data de 30.04.2007, ora 10.00, la 
sediul societății din Str. Uzinei, nr. 1, Crișcior, jud. Hunedoara, pentru toți acționarii 
înregistrați la S.C. „Registrul Miorița" S.A. Cluj-Napoca, până la sfârșitul zilei de 
15.04.2007, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar al anului 2006
2. Aprobarea raportului de gestiune al administratorului pentru exercițiul finan

ciar al anului 2006
3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar al anului 

2006
4. Aprobarea contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar al anului 

2006
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007
6. Alegerea a 2 cenzori supleanți
7. Diverse

(87100

ANUNȚ
as. tas Sutu aAiiaa&aa

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

(instruiți) în montarea accesonilor 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.

ialas%25c2%25aeyahoo.com
mailto:office@actc.ro


jot 29 martie 2007
B'estival, 36 de ore de muzică

• Undă verde. Circumcizia, care permite reducerea riscului transmiterii virusului HIV/ SIDA de la femeie la bărbat, trebuie să facă parte din strategiile de prevenire a acestei maladii, potrivit recomandărilor experților, publicate ieri de Organizația Mondială a Sănătății și ONUSIDA.
Tori Amos, la București

București (MF) - Tori Amos va susține un concert pe 13 iulie, la Sala Polivalentă, în cadrul turneului de promovare a albumului „American Doll Posse”, au declarat reprezentanți ai organizatorului concertului de la București, Fundația Phoenix. „American Doll Posse”, cel de-al nouălea album de studio din cariera artistei, va fi lansat pe 1 mai, la Epic Records. Turneul mondial de promovare va începe pe 28mai, la Roma, și va mai cuprinde orașe ca Florența, Milano, Paris, Amsterdam, Varșovia, Praga, Bratislava și Budapesta, conform site-ului oficial www.toriamos.com .
Tori Amos (Foto: EPA)

S-au bocat
București (MF) - Site- urile www.ticketpoint.ro și www.dol.ro, de pe care pot fi achiziționate biletele pentru concertul pe care formația Rolling Stones îl va susține pe 17 iulie, la București, s-au blocat, ieri, din cauza numărului prea mare de utilizatori. Reprezentanții Diverta Online, care dețin www.dol.ro, au declarat că „momentan se lucrează la site” și că se fac toate demersurile pentru ca acesta să fie deblocat.

Vine Bob Sindar
București (MF) - Bob Sinclar, DJ-ul și producătorul francez cunoscut mai ales pentru hiturile „Love Generation” și „World, Hold On”, va concerta la București pe 23 iunie, se arată pe site-ul oficial al artistului. Potrivit unor surse din industria muzicală, concertul acestuia va avea loc la Arenele Romane.

Whitaker (Foto: epa)

■ B'estival este cel mai 
scump eveniment muzi
cal organizat până acum 
în România.

București (MF) - B'estival 2007 va aduce pe cele trei scene care vor fi amenajate în cadrul complexului Romexpo 30 de trupe din zece țări, organizatorii estimând că cel puțin 50.000 de oameni vor veni la festival în weekend-ul 29 iunie - 1 iulie. Potrivit organizatorului, Emagîc Entertainment, festivalul va însemna circa 36 de ore de muzică în aer liber.Capetele de afiș sunt Faithless, Morcheeba, Hooverphon- ic, Pink, Kasabian, Reamonn, Alice Cooper, Marilyn Manson și Wu-Tang Clan. Lor li se alătură Chicks on Speed (Germania), Raining Pleasures (Grecia), D2 (Bulgaria), Zdob și Zdub (R. Moldova), au anunțat, ieri, organizatorii, într-o conferință de presă. Din România, numele confirmate până acum sunt Omul cu Șobolani și Șuie Paparude. Onorariile artiștilor cumulează 1,5 milioane euro,

Marilyn Manson (Foto: epa)în timp ce bugetul de producție este de 750.000 euro, făcând astfel B'estival cel mai scump eveniment -muzical organizat până acum în România.Festivalul va găzdui și o arenă denumită Future Heroes, care va prezenta publicului cinci trupe românești din „noul val”. Până pe 15 aprilie, artiștii interesați pot trimite demo-uri pe adresa booking@bestival.ro, urmând ca în perioada 15 aprilie - 15 mai, zece propuneri să fie afișate pe site-ul www.besti- val.ro și supuse votului public, precum și al unui juriu.
Premiu pentru Bee Gees

Thriller 
polițist 
Los Angeles (MF) - 
Forest Whitaker, re
compensat anul 
acesta cu un premiu 
Oscar, și Keanu 
Reeves vor juca 
împreună într-un 
thriller polițist, „The 
Night Watchman". 
Scenariul Iva fi sem
nat de James Ellroy 
C,Dulcele sărut al 
Dhaliei"), iar regia va 
fi asigurată de David 
Ayer, scenaristul 
fillmelor „Furios și 
Iute" și „S.WA.T - 
Trupe de elită". 
Filmările vor începe la 
mijlocul lunii mai.

Los Angeles (MF) - Grupul Bee Gees, celebru pe scena muzicii disco a anilor '70 datorită hiturilor „You Should Be Dancing” și „Stayin' Alive”,va fi premiat pentru contribuția la dezvoltarea muzicii, în cadrul celei de-a 55-a ediții a Pop Awards, decernate de Broadcast Music Inc (BMI).Premiul Icon, care recompensează compozitorii și pu- blisherii care au stat în

spatele unor hituri, va fi decernat pe 15 mai, în cadrul ceremoniei Pop Awards care va avea loc la Los Angeles.BMI Icons (Simbolurile BMI) sunt selectate pentru „influența unică asupra mai multor generații de muzicieni”. Printre câștigătorii din anii anteriori se numără Crosby, Stills & Nash, Paul Simon, Merle Haggard, Brian Wilson, James Brown, Carlos Santana și Dolly Parton.
Dan Brown scapă basma curată
■ „Codul lui Da Vinci" 
nu este un plagiat, a 
confirmat ieri justiția 
britanică.

jisnnu și lenzm sunt doi pui de urs panda roșu, care s-au născut la Taronga Zoo din Sydney pe 8 ianuarie.

Londra (MF) - Justiția britanică a confirmat în apel, ieri, că autorul american Dan Brown nu a plagiat doi scriitori britanici, Michael Baigent și Richard Leigh, pentru a scrie bestseller-ul „Codul lui Da Vinci”.înalta Curte de Justiție din Londra a confirmat verdictul dat în primă instanță, în aprilie 2006, potrivit căruia Dan Brown nu a copiat tema centrală a cărții „The Holy Blood And The Holy Grail” publicată în 1982 de Michael Baigent și Richard Leigh.
Autorul american Dan Brown nu a plagiat (Foto: epa)Cartea lui Baigent și Leigh lansa teoria că Iisus și Maria Magdalena au fost căsătoriți, că au avut un copil și că urmașii lor trăiesc și în ziua

de azi. O temă similară are și bestseller-ul lui Dan Brown. „Codul lui Da Vinci” a fost numită cartea anului la British Book Awards, a fost vândută

în peste 30 de milioane de exemplare, în 40 de limbi străine, și l-a transformat pe Brown în multimilionar.Lucrarea lui Baigent și a lui Leigh, a fost tot un best-seller, la vremea publicării ei. Cei doi scriitori au susținut întotdeauna că romanul lui Brown explorează o idee similară cu a lor și constituie „furt de proprietate intelectuală”.Cei doi scriitori au dat în judecată și editura Random House, care a publicat ambele cărți. în urma procesului, scriitorii au fost obligați să plătească 85% dintre cheltuielile de judecată ale Random House, estimate la suma de 1,3 milioane de lire sterline, dar și propriile cheltuieli legale, o sumă care se apropie de prima.
(Foto: EPA)

Premiile revistei Empire
Londra (MF) - Daniel Craig a primit titlul de cel mai bun actor, pentru rolul lui James Bond din superproducția „Casino Royale”, în cadrul galei de decernare a premiilor oferite de prestigioasa revistă de cinema Empire în - urma voturilor a peste 50.000 de cititori. „Casino Royale” a primit premiul pentru „cel mai bun film”. Eva Green a primit titlul de „cea mai bună actriță debutantă”, pentru rolul din „Casino Royale”, în timp ce Brandon Routh a primit premiul pentru „cel mai bun debut masculin”, pentru rolul din „Superman Revine”. Penelope Cruz a primit premiul pentru cea mai bună actriță, pentru „Volver”, „Zborul United 93” a luat premiul pentru „cel mai bun film britanic”, iar „Labirintul lui Pan” a fost numit „cel mai bun film fantastic”. Christopher Noian a fost primit premiul pentru cel mai bun regizor, pentru „Prestigiul”.

Emisiuni TV cu Bindi Irwin
New York (MF) - Bindi Irwin (8 ani), fiica „vânătorului de crocodili” Steve Irwin, va lansa, în 9 iunie, o serie de emisiuni de televiziune în care vor apărea și imagini cu tatăl său, au indicat reprezentanții Discovery Kids Channel.Exuberantul naturalist australian și fiica sa au început să filmeze o serie de emisiuni de televiziune, sub titlul „Bin

di: The Jungle Girl” (Bindi: Fetița junglei), la începutul anului 2006, cu scopul atragerii atenției copiilor asupra conservării faunei. Irwin a murit, însă, în septembrie 2006, după ce o pisică de mare i-a străpuns inima. După moartea lui Irwin, la vârsta de 44 de ani, fiica sa și mama acesteia, Terri, au decis să termine filmările pentru emisiunea lui Bindi.
Legoland Sâmbătăse va deschide, la Berlin, centrul Legoland Discovery. Firma daneză producătoare a jucăriilor Lego a investit cinci milioane euro în acest centru.

(Foto: EPA)

http://www.toriamos.com
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