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Dimineața La prânz Seara

Milităria atrage studenții
"Șansele au crescut mult"Deva (MF) - Victor Pițurcă crede că echipa națională a României se află în fafa unui moment bun, iar șansele de calificare la Euro-2008 au crescut considerabil după meciul Cu Luxemburgul, /p.8

■ Sute de studenți par
ticipant! la târgul de 
job-uri optează pentru 
cariera militară.

Hunedoara (I.J.) - Primul târg de job-uri creat special pentru studenți în cadrul Universității de Inginerie Hune

doara s-a dovedit a fi un real succes. Oferta teoretică a agenților economici n-a fost privită cu multă încredere de cei prezenti, însă lista concretă a locurilor de muncă puse la dispoziție pentru ei a creat o adevărată isterie. Cel mai asaltat stand s-a dovedit a fi cel al Centrului Militar 

Deva. „Noi venim cu prima ofertă concretă. Oferim școlarizare gratuită atât pentru liceu cât și pentru facultate și apoi absolventul are un loc de muncă sigur, cu un salariu atractiv și motivant”, declară lt. col. Nicolae Dincă, Centrul Militar. Decanul facultății, Nicolae Rusu, consideră că

acțiunea e binevenită pentru studenții care își găsesc mai greu o slujbă pentru studii superioare pe piața muncii. „Reprezentați o marfă importantă pentru angajatori. Toți vor să vă cumpere. Nu ratați ocazia pentru că o ofertă de muncă nu trece de două ori pe lângă voi”, spune Rusu. /p.5

Azi, Jurnal TV, color, 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
Artă la liceu

Deva (S.B.) - O expoziție a elevilor claselor a IX-a și a X-a Textile de la Liceul de Muzică și Arte Plastice “Sigismund Todută” Deva, a fost vernisată, ieri, în holul de la intrarea în liceu. Expoziția prezintă exponate deosebite, rod al muncii creative de concepție a elevilor și a profesoarei lor, Maria Miertoiu. /p.5

Spânzurat
Șoimuș (M.T.) - Un 
bărbat de 54 de ani, 
din municipiul Vul
can, a fost găsit ieri 
spânzurat în spatele 
clădirilor fostului 
C.A.P. din localitatea 
Șoimuș. Oto loan G. 
a locuit o perioadă 
cu chirie în sat, însă a 
fost dat afară din 
casă de proprietari. 
Astfel, s-a mutat într- 
o baracă situată în 
spatele fostului CAP 
din localitate. Trăia 
din mila localnicilor și 
ca să mai câștige un 
ban repara televi
zoare și aparate 
radio. Ieri, acesta a 
fost găsit spânzurat, 
de un localnic care îi 
adusese ceva de 
mâncare. Polițiștii 
au stabilit că în 
cauză nu sunt suspi
ciuni de comitere a 
vreunor fapte 
penale.
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■ Peste o lună, la 
Hunedoara, se va face 
primul incinerator de 
deșeuri primare în județ.

Hunedoara (I.D.) - Investiția se va ridica la 120 milioane euro, 70% din această sumă urmând a fi acoperită din fonduri europene. Firma italiană care a încheiat un parteneri- at cu Consiliul Local Hune

doara, prin înființarea societății New Eco HD, se angajează să dea investiția la cheie în cel mult un an și jumătate. Tot italienii vor asigura know- how-ul și restul de 30% din fonduri. Practic, primăria hu- nedoreană nu va investi nici un ban în acest proiect; ea va concesiona doar cele 5 ha necesare construirii fabricii. „Proiectul presupune tratarea prin termovalorizare a peste'

100.000 t de deșeuri primare anual. Instalația poate trata deșeuri industriale solide sau lichide de tip special sau periculos, inclusiv deșeurile rezultate din activitatea spitalicească. O parte din capacitatea instalației va fi utilizată pentru tratarea deșeurilor din depozitul de la Hășdat" - spune Leucio Giuseppe D’Er- amo, consilier tehnic pentru investiții la nivel european.

Terase
Deva (M.S.) - Proprietarii teraselor din Deva vor trebui să ceară acordul asociațiilor de proprietari în cazul în care acestea se află în vecinătatea blocurilor de locuit. Noul regulament interzice muzica pe terase și limitează orarul de funcționare al acestora. /p.6

Cercetat pentru ultraj
Cei mai aprigi fumători
Anul trecut, românii ai- iteltuftaproape 53 de dolari pe cap 
de?locuitor Wju tutun, cu 'oăte că prețul țigărilor nu este 
frică, aliniat.

■ Raita Endre, capul 
unui grup cercetat în 
dosarul Hidra a fost 
audiat ieri la Parchet.

Hunedoara (M.T.) - Liderul unuia din grupurile cercetate în dosarul fierului vechi de la Hunedoara, Hidra, a fost reținut aseară de către ofițeri ai Biroului de Combatere a Crimei Organizate Alba-Iulia. Raita este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj contra bunelor mora

vuri, șantaj, încălcarea interdicțiilor de a intra în anumite localuri de pe teritoriul municipiului Hunedoara. Conform declarațiilor unor surse, Raita Endre ar fi provocat, luni și marți, scandaluri intr- un local din municipiul Hunedoara, unde ar fi pierdut la jocuri de noroc mai mulți bani. El a fost cercetat aseară la Parchet, fiind trimis Tribunalul Hunedoara cu propunerea de arestare preventivă pentru un număr de 29 de zile.

Tinerii hunedoreni spun că scuterul este una din cele mai eficiente atracții pentru fete. La ora actuală, în Deva, sunt în circulație aproape 100 de scutere.
/p.3

(Foto. T. Mânu)
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• Elogiu. Eurodeputații au elogiat, miercuri, activitatea cancelarului german Angela Merkel, după adoptarea la Bruxelles a Declarației de la Berlin care stabilește obiectivul elaborării unui nou Tratat constituțional în 2009. „Ați dovedit Că Europa nu constă numai în discursuri și legi, ci și în bucurie și emoții", a declarat Joseph Daul, președintele grupului conservator al PPE.

Adriana Săftoiu a demisionat

Alarmă falsă
Berlin (MF) • Poliția a evacuat ieri dimineață principala gară din Berlin, după o amenințare anonimă cu bombă, însă a redeschis-o la scurt timp, după ce, în urma verificărilor, nu a fost descoperit nici un obiect suspect. O persoană anonimă a sunat, susținând că o bombă va exploda la ora 02.15 GMT. Gara, deschisă înainte de Cupa Mondială la fotbal din 2006, a fost evacuată și toate serviciile feroviare au fost suspendate pentru circa o oră.

Putin se opune
Moscova (MF) - Președintele rus Vladimir Putin (foto) i-a transmis omologului său american, George W. Bush, că se opune rezolvării problemei provinciei Kosovo fără acordul Serbiei, „în ceea ce privește Kosovo, partea rusă a reamintit poziția sa de principiu de opoziție față de scenariile impuse de alte (țări), dar de susținere față de elaborarea unui compromis care ar fi acceptabil pentru Belgrad și Priștina”,

Carlos „Șacalul”
(Foto: FAN) 

Absolvit 
de o 
acuzație 
Fferis (MF) - Teroristul 
Hid Ramirez Sanchez, 
cunoscut sub numele 
de Carlos „Șacalul", a 
fost absolvit de 
Curtea de Apel din 
Paris de acuzația de 
apologie a actelor de 
terorism. Sanchez 
(56 ani), care execută 
în Franța o pedeapsă 
cu închisoarea pe 
viață, fusese acuzat 
în legătură cu inter
viul pe care l-a acor
dat postului TV M6 
și în care s-a referit la 
atentatele de la 11 
septembrie 2001.

■ Purtătorul de cuvânt 
al Administrației prezi
dențiale a invocat 
motive personale.

București (MF) - Purtătorul de cuvânt al Administrației prezidențiale, Adriana Săftoiu, a anunțat, ieri, că și-a depus luni demisia din funcția de consilier prezidențial, din motive personale.Decretul de eliberare din funcție a Adrianei Săftoiu urmează să fie semnat de președintele Traian Băsescu, iar demisia să intre în vigoare la 1 aprilie.Adriana Săftoiu a chemat ziariștii prezenți la Cotroceni pentru ședința CSAT în biroul său și le-a spus că și-a depus demisia încă de luni, că

Demisia Adrianei Săftoiu intră 
în vigoare la 1 aprilie (Foto: fan)motivele acestui gest sunt strict personale și nu au nicio legătură cu tot ce a apărut în presă legat de „email-uri, mesaje și interceptări”.„Vreau să cred că după atâția ani de colaborare nu am nevoie de țapi ispășitori pentru un astfel de gest”, a spus Săftoiu. Ea a ținut să sublinieze că gestul nu Înseamnă

nimic mai mult decât o demisie dintr-o funcție administrativă.Săftoiu a spus că președintele Traian Băsescu urmează să semneze decretul de eliberare din funcție, anunțul oficial urmând să se facă după această semnare.Ea a spus că informația privind demisia sa era știută de oameni din presă, că ar fi preferat ca „povestea să nu se fi terminat așa”, dar că înțelege faptul că nu poți obliga un ziarist să nu publice astfel de informații. Săftoiu a susținut că nu a dat „pe surse” informația privind demisia sa.„Nu dați crezare surselor extraordinare care și-au făcut din minciună o virtute. M-a dezamăgit plăcerea surselor. Repet, în esență este doar o

demisie”, a spus Săftoiu.Ea a făcut aceste precizări într-o întâlnire cu jurnaliștii.^ în biroul său de la Cotroceni,^ cărora le-a spus că sunt una
M.......................................
Văd în Trarân .Băsescu același om.
Am aceeași încredere in Traian

Băsescu și In proiectele lui.

Adriana Săftoiu

........... ..................  w dintre cele mai bune echipe de ziariști acreditați pe Gotro- ceni. „Președintele a avut un noroc extraordinar cu voi”, a spus Săftoiu.Conform acesteia, informația brută care a plecat de la Cotroceni a fost corectă, problemele apărând ulterior, în momentul în care acestea au început să fie comentate.
CSAT a aprobat strategia 
națională de apărare

Trupe su* 
ptanentate 
lerusaim (MF) - Is
raelul și-a suplimen
tat trupele detașate 
în Podișul Golan, ca 
măsură de precauție, 
deși Siria, țara înveci
nată, nu pare să 
plănuiască un atac, a 
declarat un general 
israelian de rang 
înalt. Israelul a cap
turat de la Siria 
Podișul Golan, un 
teren strategic, în 
războiul din 1967 
din Orientul 
Mijlociu, anexându-l 
ulterior printr-o 
inițiativă care nu a 
fost recunoscută 
pe plan interna
țional.

■ Strategia de apărare, 
legile siguranței, retrage
rea militarilor din Basra, 
toate în ședința CSAT.

București (MF) ■ CS^T a aprobat, in ședința de ieri, Strategia națională de apărare, care va fi trimisă Parlamentului azi, a anunțat președintele Traian Băsescu.Conform șefului statului, Consiliul suprem de Apărare a Țării a aprobat și Strategia privind folosirea forțelor armate la misiuni în afara teritoriului țării.Băsescu a mai spus că CSAT a discutat și despre contractul de achiziții de produse și servicii cu firma BAE SYSTEMS, despre bilanțul Ministerului Justiției privind lupta anticorupție pe 2006. Membrii CSAT s-au întrunit, ieri, în prima ședință pe 2007.Președinția anunța, marți, că pe ordinea de zi a ședinței

CSAT este inclusă și o „informare privind retragerea, din Basra - Irak, a contingentului românesc (100 de militari) destinat pentru protecția personalului și locației Misiunii ONU, în urma finalizării, astăzi, 27 martie a.c., a consultărilor cu aliații”.
Despre retragereCei 100 de militari români de la Basra sunt sub comandă ONU și țin de planurile de operațiuni făcute la nivelul 
organizației internaționale, nu de deciziile de la București. Militarii asigură paza UNAMI, care și-a limitat, încă de anul trecut, prezența în trei orașe din Irak: Bagdad, Erbil și Basra, din cauza insecurității sporite, conform documentelor de la reuniunea Consiliului de Securitate ONU din 11 decembrie 2006.Ședința a avut loc în contextul conflictului politic deschis dintre președinte și pre-

Conform regulamentului CSAT, deciziile Consiliului se iau prin con
sens (Foto: FAN)mier și dintre PNL și PD.Printre subiectele de pe ordinea de zi a ședinței s-au numărat câteva în legătură cu care Băsescu și Tăriceanu s-au atacat reciproc în repetate rânduri: legile siguranței și prezența militară în teatrele de operațiuni din afara granițelor.Consiliul Suprem de Apărare a Țării este autoritatea administrativă autonomă învestită, potrivit Constituției, cu organizarea și coordonarea unitară a activităților care

privesc apărarea țării și siguranța națională. Președintele României îndeplinește funcția de președinte al Consiliului, iar premierul pe cea de vicepreședinte.Membrii CSAT sunt: ministrul apărării, al administrației și internelor, al afacerilor externe, al justiției, al economiei și comerțului, al finanțelor publice, directorul SRI, directorul SIE, șeful Statului Major General și consilierul prezidențial pentru securitate națională.
Criza îraniano-brîtanică se adâncește

Atacați cu bombe chimice
Fallujah (MF) - Insurgenți la bordul a două camioane în care se aflau bombe pe bază de clor au atacat, miercuri, un imobil al autorităților din Fallujah, în vestul Irakului, provocând rănirea a 15 irakieni și membri ai serviciilor americane de securitate, a anunțat armata Statelor Unite, citată de Reuters.„Numeroși militari și polițiști irakieni sunt tratați pentru simptome precum dificultăți respiratorii, greață, iritații ale pielii și stare de vomă provocate de inhalarea clorului”, se arată într-un comunicat al forțelor americane.Textul precizează că nu au existat victime în urma acestui „atentat complex”.„Poliția irakiană l-a identificat pe primul atentator sinucigaș și a deschis focul asupra camionului, declanșând detonarea bombei”, adaugă documentul.„Militarii irakieni au observat cel de-al doilea camion-capcană care se apropia și au deschis focul, ceea ce a determinat detonarea bombei lângă intrarea la punctul de control.”Comandanții americani și Guvernul irakian au acuzat militanții al-Qaida că au comis recent o serie de atentate cu bombe pe bază de clor.

■ Londra cere sprijinul 
Consiliului de Securitate 
pentru eliberarea milita
rilor capturați în Iran.New York (MF) - Misiunea britanică la ONU a propus miercuri un proiect de declarație care să exprime sprijinul Consiliului de Securitate pentru cererile Londrei privind o eliberare imediată a militarilor capturați de Iran, au declarat mai mulți diplo- mați. Proiectul de text, „de

nunță detenția, de către Guvernul iranian, a 15 militari britanici”, precizând că aceștia au fost capturați în timp ce „activau în apele teritoriale irakiene în calitate de membri ai forței multinaționale în Irak, trimisă prin rezoluția 1723 a Consiliului de Securitate”.în text se adaugă faptul că membrii Consiliului de Securitate „susțin cererile de eliberare imediată a acestor 15 militari”.A treia în ordinea impor

tanței textelor emise de Consiliul de Securitate, după rezoluția și declarația prezidențială, declarația pentru presă are nevoie, pentru a fi adoptată, de unanimitate.Marea Britanie a anunțat miercuri înghețarea relațiilor cu Iranul, cu excepția celor care vizează rezolvarea crizei provocate de capturarea celor 15 militari britanici în Golf, în apele irakiene, potrivit Londrei.iranul a dat la rândul său asigurări că ancheta dovedeș

Câțiva studenți iranieni au cerut ieri ia Teheran uciderea militarilor britanici, pe care ii consideră 
spioni (Foto: EPA)

te faptul că echipa se afla în apele sale teritoriale, afirmând că acest lucru fusese recunoscut de mai mulți dintre cei 15 militari.Televiziunea iraniană a transmis miercuri seară primele imagini care îi înfățișează pe cei 15, singura femeie din grup părând să recunoască faptul că au intrat în apele iraniene.
Nu se lasăGuvernul britanic a anunțat că este „complet inacceptabil” ca televiziunea iraniană să prezinte imagini ale celor 15 militari britanici capturați săptămâna trecută și a cerut acces imediat la aceștia.„Nu există nici un dubiu că militarii noștri au fost arestați în apele teritoriale irakiene unde aveau dreptul de a se afla”, a declarat un purtător de cuvânt al Foreign Office.Secretarul Consiliului suprem de securitate națională din Iran, Aii Larijani, a declarat ieri că militarul britanic Faye Turney, a cărui eliberare fusese anunțată de Tehe ran, nu va fi pus în libertate din cauza „atitudinii incorec te” a Londrei.
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Giratoriu cu arteziană la Deva
postului de radio Reîntregirea, consilier mass-media, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba lulia), care a pus în dtscupe întrebarea „Ce este omul?" (S.B.)

• Mkge. Sala Logos din Deva a găzduit, ieri, o întâlnire de suflet a deve- nilor cu Părintele Sabin Vodă (redactor al ■ Lucrări de infrastruc
tură pentru fluidizarea 
traficului în Deva: 
primul sens giratoriu.

• Expoziție. Azi, la Deva se deschide, la ora 14, un târg de nunți intitulat generic i „Mariaj Fest". Manifestarea, organizată de Avangard Advertising Agency, este în fapt o expoziție cu vânzare dedicată nunților și evenimentelor speciale. Expoziția este găzduită de Casa de Cultură din Deva. (M.l.)

Sanda Bocaniciu
sanda.bacaniciu@infornimedia.ro

V-ați plătit 
impozitul?

Deva (M.l.) - Hune- dorenii trebuie să plătească până la 31 martie prima rată a impozitelor locale pentru clădiri, terenuri și autovehicule. Conform Codului Fiscal, intrat în vigoare la începutul anului, există doar două termene de plată a impozitelor și taxelor locale, respectiv 31 martie și 30 septembrie, față de patru termene valabile până anul trecut, ratele fiind egale. Impozitele sub 50 de lei, inclusiv, vor fi achitate integral până la 31 martie. Pentru plata cu anticipație, până la 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an, contribuabilii beneficiază de o bonificație, ce a fost stabilită de fiecare consiliu iocal.

Premieră 
la Bârcea
Bârcea Mare (M.T.) - 
Două mame, închise 
în Penitenciarul 
Bârcea Mare, au 
petrecut ieri două 
ore în compania 
copiilor lor. Acest 
lucru a fost posibil 
datorită protocolului 
încheiat între Peni
tenciar și Direcția Ge
nerală de Asistență 
Socială și Protecția 
Copilului Hunedoara. 
Astfel, femeile private 
de libertate au avut 
ocazia să-și vadă 
copiii aflați în îngri
jirea asistenților 
matemali. „Această 
întâlnire s-a desfășu
rat în incinta unității, 
în prezența asis
tenților matemali și a 
reprezentanților 
Direcției pentru Pro
tecția Copilului. Per
soanele condamnate 
au vârste cuprinse 
între 19 și 31 de ani, 
au fost condamnate 
la 4 ani de închisoare 
pentru fapte care 
aduc atingere propri
etății. Copiii con
damnatelor au vârste 
cuprinse între 1,8 și 
4 ani", a declarat 
putătorul de cuvânt 
al Penitenciarului, 
inspector principal 
Gabriel Vesa.

Deva - Astăzi au început lucrările la primul sens giratoriu ce se va amenaja în Deva în acest an. Vicepri-. mărul Florin Oancea precizează că „acest proiect cuprinde de fapt trei etape tip proiect. Spun asta pentru că este vorba despre: 1) devierea conductelor de apă, gaz metan și a celor electrice; 2) amenajarea sensului giratoriu (proiect de infrastructură); 3) amenajarea fântânii arteziene și iluminatul zonei. Acest
După ce var fi 
realizate aceste 
sensuri giratorii 
in toată Deva, 
municipiul va 
arăta altfel!

Florin Oancea

sens giratoriu va fi finalizat în maximum trei luni”.Executantul lucrării, prezent ieri la organizarea șantierului, a fost, însă, neplăcut surprins de necolaborarea
Scuterul, alternativa mașinii

La rând, la plată

■ în Deva circulă 
aproape 100 de scu
tere, majoritatea cum
părate la mâna a doua.

Andrei Blăgăilă-Lazăr •______
Mihai Oprișiu________________
Sorin Izdrescu

Mort la venirea salvării
Călan (A.S.) - Seara de ieri a fost ultima pentru Vasile V., 54 de ani, din Călan. Aflat pe palierul de la etajul patru al blocului unde locuia, acesta s-a dezechilibrat, posibil pe fondul consumului de alcool, și a căzut 10 metri în gol zdrobindu-se de ciment. Alertați, vecinii au chemat ambulanța. Echipajul a urcat victima în mașină, dar după câteva minute a repus-o jos, în casa scării, intrigând martorii la tristul eveniment. Conform declarației lui Emil Stoica, director executiv la Ambulanță, în acest caz nu a fost vorba de o abandonare a bolnavului așa cum ar fi părut la o primă privire: „Echipajul a urcat victima în mașină în vederea stabilirii cu certitudine a decesului acesteia. Acesta a fost confirmat de medicul de pe salvare, după care cadavrul a fost depus înapoi în casa scării. Ambulanța nu este abilitată să transporte cadavre”, precizează Emil Stoica.

Deva - într-un trafic intens, în continuă dezvoltare, vehiculul personal reprezintă o necesitate. Având în vedere faptul că tinerii nu își permit o mașină, scuterul este o alternativă foarte bună și relativ ieftină în comparație cu mașina. Un scuter nou costă
Agroexpo la
■ La Deva s-a deschis 
ieri Agroexpo, un târg 
de echipamente și uti
laje pentru agricultură.

MlHAI lOVAN

Deva - în acest an, numărul participanților este de 20, firmele fiind din România și Ungaria. Târgul este unul cu vânzare, produsele putând fi cumpărate de producătorii agricoli, persoane fizice sau asociații, în numerar sau prin credite bancare. Firmele participante expun mașini, echipamente și produse destinate agriculturii: tractoare, pluguri, echipamente de erbici- dat, cositori mecanice, semănători de cereale păioase, utilaje pentru ferme zootehnice,

Agroexpo este la cea de-a XVI-a ediție

Proiect al sensului giratoriu de la Lido Circulație restrânsă (Foto: cl)cetățenilor care au fost avertizați în scris, prin afișare lângă parcări, să nu parcheze în zona de lucru. Deși rugămintea a fost adresată în scris și afișată vizibil în zona de la intersecția Str. 22 Decembrie cu strada Zam- firescu (mai ales), muncitorii s-au pomenit că trebuie să mute pe brațe autoturisme.
Nu mai parcați!El cere insistent și prin intermediul publicației noastre ca mașinile să nu mai fie parcate în zona stradală de pe 
aproximativ 2000 euro, iar dimensiunile reduse ale scuterului permit „strecurarea” lui printre mașini. Unii îl cumpără strict pentru transport, pe când alții sunt mari pasionați. „Este ideal pentru a atrage atenția fetelor”, spune Vlad Cornean, un tânăr din Deva. „Riscăm mult, zilnic, deoarece șoferii nu ne acordă tot timpul prioritate în trafic”, afirmă Sergiu Gabor, elev la Colegiul Tehnic Transilvania.
100 de scutere în Devaîn Deva circulă aproximativ 100 de scutere, potrivit unor statistici neoficiale. Majori-

Devainstalații de muls, tancuri de răcirea laptelui, utilaje pentru culturi legumicole, pomicultură și viticultură, instalații de irigare, semințe, furaje, produse organice și naturale. La acest târg, un tractor poate fi achiziționat cu 15.000 de euro, iar o mașină care permite erbicidarea cu 1500 de lei (poate fi transportată de om și are un randament de 3 ha/zi). Un interes deosebit s-a manifestat pentru mini-instalația care îți permite să cultivi ciuperci în casă.Organizatorii târgului sunt CCI Hunedoara în colaborare cu Agromec Deva. Expoziția este găzduită de sediul Agromec, din Deva, Str. Depozitelor, nr. 10 și poate fi vizitată până în data de 2 aprilie, între orele 9 - 17. 

tronsonul de la intersecția str. Zamfiescu, către Piața Centrală, pe o lungime de cel puțin 100 de metri. Ampla lucrare de infrastructură, inițiativă a Consiliului Local Deva, face parte dintr-o serie de nouă astfel de proiecte ce vor fi realizate în municipiu pe parcursul acestui an. Primul sens giratoriu, ale cărui lucrări au demarat ieri, va avea un diametru de 44 de metri în care va fi inclusă o fântână arteziană cu un diametru de 25 de metri, în mijlocul căreia va fi fixată o

Vlad Cornean Sergiu Gabor (Foto: cotatea scuterelor sunt la mâna a doua din cauză că foarte mulți tineri nu-și permit să cumpere unul nou. în ceea ce privește prețul vehiculelor second-hand, acesta variază între 500 și 1300 de euro. Pen
Iepurașul desenează!

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și a serbării Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație 
proprie). Desenele pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau Tn 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.

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

CUVÂIB JURNAL

sferă cu diametrul de cinci metri. Ea va funcționa formând în jurul ei o pânză de apă fină, ce va fi pusă în evidență prin lumini. Investiția totală este estimată la suma de două milioane de lei. Deoarece 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.

tru a conduce un scuter este necesar ca posesorul acestuia să aibă permis auto subcate- goria Al. Acesta se obține după vârsta de 16 ani, în urma unui examen similar celui pentru carnetul de șofer.

mailto:sanda.bacaniciu@infornimedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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1633 - S-a născut cronicarul Miron costin.____________
1746 - S-a născut pictorul spaniol Francisco Jose de

1844 - S-a născut poetul francez 
Paul Verlaine._____________ _________
1853 - S-a născut pictorul olandez 
Vincent van Gogh._________________
1867 - Statele Unite ale Americii 
au cumpărat Alaska de la Rusia, 
pentru suma de 7 200.000 S.

1879 - A fost înființată Academia Română.___________
1912 - A încetat din viață scriitorul germăn Karl May, 
autor al seriei de romane de aventuri în Vestul ame
rican ce au ca eroi pe căpetenia apașilor Wînnetou și 
prietenul său alb Old Shatterhand.___________________ _
1937 - S-a născut actorul și regizorul american War- 

ren Beatty.______________________________________________ •_
1945 - S-a născut muzicianul Eric Clapton (foto).

1989 - A decedat Nicolae Steinhardt, eseist și proza- 
tor („Jurnalul fericirii") (n. 1912)._______________________
1993 - A decedat criticul literar Edgar Papu (n. 1908). 
2003 - A murit actrița de comedie Vasilica Tastaman 

(n. 1933).

1°
minim

12°maxim
Cer partial noros. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer preponderent noros. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 1°C.
Duminică. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 14°C. Minima va fi de 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Cuviosul loan Scărarul.

Calendar RomancrCatolic
Sf. loan Climac (Scărarul), abate.

Calendar Greco-Catolic
S loan Scărarul, c.

j Energie electrică _______ _________ ________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
9.00-18.00 în localitățile Almașu Mic, Almașu de Mijloc, 
Podul Ionului, Poiana, Poienița, Oprișești;
8.00-14.00 în Hațeg, str. Viilor; Gurasada; Călan, str. 
O. Densușianu, str. Furnaliștilor, str. 1 Mai și bloc 6 
Orașul Nou; Sălașu de Sus, Tuștea și Baru Mare (str. 

Bărișor).
8.00-15.00 în Hărțăgani.

I Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Aviatorilor, satul Dănuțoni

1 (Banița), cătunul Jitoni, și zonele Stația de betoane 

COMPET - Livezeni, respectiv S.C. Royal - Livezeni;

Gaz ___ _____________j 1

Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă____ ___ ______________________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8.00 - 1.4.30 în Hunedoara, Micro 4, Micro 5 (parțial, 
între strada Mureșului și Eroilor), B-dul Dacia, strada 
Buituri (parțial) și strada Lătureni (parțial), din cauza 
unei avarii la blocul ANL din Micro 4. De asemenea, 
tot în Hunedoara se va întrerupe furnizarea apei pota
bile între orele 8.00-14.00, la blocurile K1, K2. K3, K4, 
K5, K6, str. Munteniei, Transilvaniei, M. Viteazul 
(parțial), din cauza unei avarii pe strada M. Viteazul.

■EȚETA ZILEI

Sandvișuri cu ciuperci
Ingrediente: 250 g ciuperci, 1 linguriță de ulei, 1 lin
guriță de făină, 1/2 litru lapte, 100 ml smântână, 1 
pâine tăiată felii, sare, piper măcinat, 1 legătură de 
pătrunjel verde.
Mod de preparare: Se călesc ciupercile curățate și 
tă.ate în rondele subțiri în ulei cu sare și piper, până 
când scade zeama. Se adaugă pătrunjelul tocat, se 
presară făina, se stinge cu lapte și se fierbe puțin. 
Se ia de pe foc, se adaugă smântână. Feliile de 
pâine se prăjesc pe uscat, se ung cu compoziția de 
mai sus și se servesc imediat.

Poftă bună! (Foto: arhivă!
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Soluția Integrantei din numărul precedent: V - F - I - E - HIBERNARE - SALA - REN
- AER - PESTE - P - EMOȚIE - AA - TREN - 0 - TB - TR - UD - CIOC - NANI - 
PAUSAL - H - CIRCA - ION - A - EU - OCHI - MR - RS - EPIC - VLAGA - ETUI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
In perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber ' 
vrea să continui să-l demonstrezi cât de ușor te ! 
potl juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Inte- I 
gramele apărute în această perioadă, realizează ! 
o colecție ;l trimlte-o alături de talonul comple- | 
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, | 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o j 
în cutiile spedale Cuvântul liber, până în 19 aprilie, j

IN 20 APRILIE, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

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

DA —I NU □ .

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

în cursul dimineții primiți bani dintr-o activitate extrapro- 
fesională. De asemenea, o persoană mai In vârstă vă pro
pune o nouă colaborare.

Sunteți hotărât să începeți o nouă etapă în viața dum
neavoastră profesională. Azi sunt favorizate comunicare?1 
și relațiile cu persoanele tinere.

Gemeni

După-amiază sunteți tentat să cheltuiți mai mult decât vă 
permite bugetul familiei. Fiți cumpătat și consultați-vă cu 
partenerul de viață!

Rac

Capacitatea de comunicare este excelentă. Puteți să începeți 
o nouă afacere, cu condiția să finalizați mal întâi lucrările 
începute de multă vreme.

Leu

La o întâlnire cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoană 
mai în vârstă, care vă va ajuta în afaceri personale. Mețl 
obține beneficii materiale!

Fecioară

Un prieten vă propune să vă asociați într-o afacere. Nu vă 
grăbiți să luațl decizii care vă pot afecta pe dumneavoas
tră și pe partenerul de viață.

Balanță

Aveți rezultate deosebite pe plan social șl în afaceri. Spre 
seară primiți o veste bună, în urma căreia viața dumnea
voastră se schimbă total.

Scorpion

Este posibil să plecați într-o călătorie în interes de servi
ciu, care va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O per
soană vă destăinuie câteva secrete.

Săgetător

Relațiile cu anturajul sunt favorizate astăzi. în cursul 
dimineții vă întâlniți cu o veche cunoștință. Este o zi bună 
pentru rezolvarea problemelor.

Capricorn

Zi favorabilă schimbărilor majore, mai ales pe plan senti
mental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, 
consolidarea relațiilor sentimentale.

Vărsător

Partenerul de viață vă oferă un cadou de care vă bucurați 
foarte mult. Un prieten foarte bun de familie vă invită să 
petreceți după-amiaza împreună.

Pești

Aveți posibilitatea să faceți schimbări importante pe pian 
social și în privința relațiilor sentimentale. Este un moment 
bun pentru a încheia contracte.

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-1645 Știri locale
7:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

B Cu: David James 
Elliott, Catherine Bell, 
John M. Jackson, 
Tracey Needham, 
Patrick Labyorteaux 

8:55 Vacanțe de vis -

B Madeira (doc., ep. 3, 
Austria, 2006)

9:10 Dis-de-seară (r)
10:15 Negocierea (dramă, 

Franța, 2003)
11:55 Atenției Se cântă din 

nou (r)
13jM Nevastă-mea și copiii 
“ (s, comedie, SUA, 

2003)
13:30 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15:00 Teleshopping
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Interes general 
18:00 Dis-de-seară
19:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo

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

21:50 Spirala (ep. 3, dramă, 

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

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:20 Fără destin (dramă, 
Ungaria, 2005). Cu: 
Marceli Nagy, Bella 
Dora, Bâlint Pentek. R.: 
Lajos Koltai

1:45 Mai mult decât bizar 
B(ep. 12, doc. SUA, 

1997)
235 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
340 Stele de... 5 stele (r) 
500 Interes generai (r) 
540 Garantat 100%

(reluare)
630 Vacanțe de vis - 

Madeira (i)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

0g lisus din Nazareth (s, 

11:15 Walker, polițist texari 
(s, r)

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

13:00 Știrile ProTv 
1630 La Bloc (r) 
14:15 Crimele din Midsomen 

O Moartea în travesti
(crimă, Marea Britanie, 
1997). Cu: John Net
tles, Daniel Casey 

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

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

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

q 2, dramă, Italia/Marea 
Britanie, 1977). Cu: 
Robert Powell, Anne 
Bancroft

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

Vremea

2030 Dansez pentru tine 
2330 Ucideți-I pe Smoochy 

(comedie/crimă, 
Statele Unite ale 
Americii, 2002). 
în distribuție: 
Robin Williams, 
Edward Norton, 
Danny De Vito, 
Catherine Keener, 
Michael Rispoli, 
Vincent Schiavelli. 
Regia: 
Danny De Vito

1:45 Apropo Tv
(reluare)

245 Icstrim Tivi (r) 
3:15 Ucideți-I pe Smoochy 
H(film, r)

5:0u Crimele din Mid- 

El șomer Moartea Tn 
travesti (crimă, Marea 
Britanie, 1997). 
în distribuție: 
John Nettles, 
Daniel Casey 
(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, 
01999). Cu: Sara

Armentano, Raffaella 
Berge 

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

Gherghe
1345 Odisea (partea I)
g (aventuri, SUA, 1997). 

Cu: Eric Roberts, 
Armand Assante, 
Christopher Lee, 
Vanessa L. Williams, 
Isabella Rossellini, 
Geraldine Chaplin, 
Irene Papas. R.: Andrei 
Konchalovsky 

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

fad 
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport i
Meteo

20:30 Folclorul contraatacă
(divertisment)

2330 Retrograde 
(acțiune/SF, 
Statele Unite 
ale Americii, 
2004) 
în distribuție: 
Dolph Lundgren, 
Silvia de Santis, 
Joe Montana, 
Gary Daniels. 
Regia: Christopher 
Kulikowski

130 Concurs interactiv
230 Vivere
El (film serial)

4:00 9595, te învață 
ce să fad
(reluare)

545 Vivere

B (film serial, reluare)

9:00 Jurnalul Euronews 9:25 
0 lume nouă (doc.) 10:00 
Tonomatul DP2 1130 Spell
binder: tărâmul dragonului (s) 
12:00 Natație. Campionatul, 
mondial de la Melbourne. > 
Transmisiune directă 14:30 
Dincolo de hartă (r) 15:00 
împreună în Europa! Magazin 
interetnic 16:00 Jurnalul TVR 
(r) 1630 Autostrada TVR. 
Magazin regional 18:00 Jur
nal regional 18:30 Lege șl 
ordine (s) 19:25 Ray Mears - 
Lecția de supraviețuire (doc.) 
20:00 D'ale lui Mitică 21:00 
Ora de știri 22:10 Campi
onatul de comedie 22:40 
Home made.ro 23:15 Pas în 
doi. Making of - DanceMas- 
ters 2007 2345 Escrocii (s) 
045 Ray Mears (doc., r) 1:15 
Campionatul de comedie (r)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s) 1330 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Francesca 
și Nunziata (dramă, Italia, 
2001). Cu: Sophia Loren, Gian
carlo Giannini 23:15 O lume 
a fiarelor (s) 1:15 Jurământul 
(r) 2:15 Poveștiri adevărate (r) 
3:15 Acasă în bucătărie (r) 
2:30 Extravaganta Anastasia 
(r) 4:15 Extravaganta Anasta
sia (s)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After 
(film serial, SUA, 1995). Cu: 
Frank Lloyd, Benjamin Shelter, 
Allan Trautman 12:20 Look 
who is winning 1430 Miezul 
problemei (reluare) 1630 
Bărbatul din vis (film serial), 
în distribuție: Daniela Alvara
do, Raiil Amundaray, Susana 
Benavides 1730 Naționala de 
bere 1830 Știri 20:00 țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Film artistic 22:15 Film 
artistic

7:00 Camera de râs 730 
Dragoste și putere (r) 8:25 
Imobiliare blitz (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 1045 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Inelul fericirii 
(comedie, SUA, 2000) 1625 
Al 7-lea cer (s) 1725 Dezas
tre în lumea sportului 18:00 
Focus 1930 Camera de râs 
20:00 CSI - Investigații (s) 
21:00 4400 (s) 22:00 Trădați 
în dragoste 23:00 Cavalerii 
argintului (acțiune, Hong 
Kong, 1969) 1:00 Călătorie în 
trecut (dramă romantică, SUA, 
2003)

730 Jack (comedie, SUA, 
1996) 925 Eminescu versus 
Eminem (satiră, România, 
2005) 10:50 O mamă fai
moasă (romantic, Marea Bri
tanie, 2005) 1235 Magia 
zăpezii (dramă, SUA 2005) 
1405 Lună de miere cu mama 
(comedie, SUA, 200Ș) 1535 
Garfield (aventuri, SUA 2004) 
18:00 Academia D.E.BS. 
(acțiune, SUA, 2004) 2000 
Annapolis (dramă, SUA 2006) 
21:45 Hoții de diamante 
(crimă, SUA, 2004) 2325 
Răpire de persoană (thriller, 
SUA 2004)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 900 Realitatea de la 9:00 
9:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 1320 EU, 
România 14:50 Realitatea 
bursieră 1500 Realitatea de la 
15:00 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:45 Editorii Realității 
18:00 Realitatea de la 18:00 
18:50 Realitatea zilei 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali-- 
tatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:00 Tănase și 
Dinescu 2300 Ultima oră

10:00 Verdict: crimă! (r) 12:00 
Misterele planetei albastre (r) 
13:15 Fetițele Powerpuff (s 
animație) 13:45 Taz-Mania (s) 
14:15 Entertainment News (r) 
1430 Smallville (r) 15:30 
Entertainment News (r) 1545 
Fii pe fază! (r) 16:15 Dru
mul spre Cordura (western, 
SUA, 1959) 19:00 Smallville 
(s) 20:00 Entertainment News 
2020 Schimbul trei (s) 2130 
Fii pe fază! (s) 22:00 Fără
complicații (comedie, SUA) 
2400 Dosarele X (s) 1.00 
Schimbul trei (r)

7:00 Matinal 10:00 Euro- 
maxx (reluare) 1030 Jurnal 
european (reluare) 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale 12:00 Știri 
13:05 Euromaxx 1335 Fab
ricat în Germania (reluare) 
14:35 Lumea cărților 1535 ; 
Hobby Mix 16:00 Essentze 
(reluare) 17:00 Hobby Mix. 
Cu Irene Pârvu 1730 Pasul 
Fortunei 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 19:00 Știri 19:20 
Hobby Mix 20:00 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 
22:00 High Life. Cu Moni
ca Stan 23:00 Film artistic

9:00 Automobile americane 
recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 11:00 Mașini pe 
alese: Jeep CJ7 1200 Cele mai 
mari superlative: Mașini de 
vânătoare 13:00 Confruntări 
și fiare vechi 14:00 Istoria 
invențiilor 1500 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1600 
Curse 1700 S-a născut in 4x4 
1800 Motociclete americane* 

19:00 Vânătorii de mituri 
2000 Cum se fabncă Averse 
lucruri? 2100 Nostradamus 
2200 Fenomene strane 2300 
Mașini pe alese: Corvette C4 
2400 Istoria invențiilor Î0Q 
Mașini pe alese: Corvette C4

made.ro
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Dm (IJ.) - Liceenii, câștigători al concursurilor de Miss 
$i Mister Boboc de la toate liceele din județ s-au înscris 
la cursa care-l va desemna pe cel mal buni dintre ei. 
Pentru premiul de Miss și Mister Popularitate, organi
zatorul competiției a creat un site unde doritorii pot 
vota. Votul se poate acorda o singură dată pentru 
fiecare participant în parte.

www4iniigos.ro Unii studenți n-au chef de job

1 euro 3.3658 iei

1 dolar american 2,5222 lei

1 gram aur 53,9199 lei

■ între studenții 
prezenți la târgul de 
job-uri au fost mulți 
spectatori.

INA JURCONE____________________
lni.jurconiglnformmadla.ro

Hunedoara ■ După o scurtă prezentare a ofertelor de slujbe ale firmelor participante, tinerii au luat contact direct cu posturile oferite de firmele de specialitate din Hunedoara. „70.000 de persoane și- au pierdut locul de muncă în județ ca urmare a restructurărilor din minerit și siderurgie. Ceea ce vi se oferă aici sunt medii de lucru selecte, cu tehnologie de vârf

(Foto: Călin Bicăzan)Aglomerație la standul militar și salarii motivante pentru începutul carierei. Pentru studii superioare, oferta Agenției Județene este de doar 5% din totalul locurilor de muncă vacante declarate
de agenții economici. Facultatea s-a adaptat cerinețelor de piață pentru a scădea numărul de șomeri”, declară Vasile Iorgovan, director AJOFM Hunedoara.

Nu toți studenții prezenți la târg au privit cu interes oferta. „Nu mă interesează ofertele prezentate astăzi, dar ideea universității este salutară”, este de părere Daniel Popa. „Am fost obligați să participăm la târg, pentru că altfel am fi fost puși absenți. Eu am deja firma mea și lucrez pentru mine”, spune Adrian Crapă.„Eu sper să îmi găsesc ceva în cariera IT. Firma de la Hunedoara venită special la târg pentru noi are cea mai variată ofertă”, susține Radu Cazacu.Cele mai căutate standuri au fost cele în domeniul informaticii și în domeniul militar.
Școală de șoferi de 5 stele

0.0960
3.2100
2.B900

Societatea

SNP 0.5700 0
SIF1 2.9000 -1,02
BRD 21.2000 -0,47
BIOFARM 0.7200 4,35
ANTIBIOTICE 1.8500 0
ROMPETROL
SIF5
SIF2_______________________________________________________

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

■ O școală unicat pen
tru testarea și învățarea 
viitorilor șoferi se 
deschide la Hunedoara.
lULIA BĂIAțU___________________________

Florin Cosma________________
Sorin Izdrescu

IV

HUNEDOARA

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

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

5. <D-> 231515.

Hunedoara - O sală de testare a cunoștințelor legislative pentru viitorii șoferi amatori și profesioniști se va deschide la Hunedoara chiar la începutul lunii aprilie. Sala reprezintă o premieră pentru județul Hunedoara, întrucât o

sală asemănătoare se mai găsește doar în municipiul Ploiești. Cu toate că este realizată din fonduri private, societatea va pune la dispoziția Poliției Rutiere Hunedoara sala pentru examenul teoretic ce trebuie susținut de viitorii șoferi. Ei vor putea în timp real să descopere greșelile pe care le fac și punctajele pe care le obțin imediat cum finalizează testul.
Mai ușor la examen„Sala va avea 60 de locuri, va fi dotată cu un calculator de ultimă generație pentru

fiecare cursant. Dotarea face parte dintr-un proiect al Ministerului Transporturilor care ne va furniza softul după care se vor derula cursurile și testările. Urmează ca ARR să ne acorde omologarea”, declară Ciprian Ionescu, managerul firmei care deține sala.Sistemul, odată pus în funcțiune, va scădea substanțial numărul testelor rezolvate greșit la examinare. „Chiar în acest moment numărul celor care cad examenul teoretic la poliție este mult mai mic în sistemul de lucru al școlii noastre. Pentru o comparație,

Ciprian Ionescuelevii iau examenul în proporție de 72,3% față de 20-30% în alte sisteme”, mai spune Ionescu. în timp sala va fi dotată cu retroproiectoare în sistem computerizat și chiar cu un simulator auto pe care cursanții vor exersa minimum 15 ore înainte de a porni în trafic.

Amplasarea aparatelor radar în data de 30.03.2007:
- DN 7: Zam -Ilia- Leșnic - Mintia - limita jud. Arad;
- DJ B87: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Galea Zaranduîui, str. Horea șl 
Mihai Eminescu.

SODOKU

Reguli:
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 6
6 9

4 5 7 2 1
4 7 8

3 9 4
6 1 2
8 1 2 3 5

3 2
3 6

AVANSAȚI

2

2 6
4

4

1

3 8
5 2

8
1

2

1

4
5

6

9
6 9

7 1
4 9 8

3
7 6

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

O expoziție de... ținută
■ Lucrările elevilor de 
la Textile - secția Plas
tică, au fost apreciate 
de publicul prezent.

Deva (S.B.) - Rezultatul unei munci accentuate mai ales în ultimele două săptămâni, expoziția liceenilor din clasele a IX-a - dirigintă prof. Carmen Dumitrescu, și a X-a - dirigintă prof, Voichița Zeler, de la Liceul de Muzică și Arte Plastice “Sigismund Toduță” Deva, a fost vernisată, ieri, în prezența elevilor, profesorilor, părinților și invitaților. “Expoziția dorește să pună în evidență, prin folosirea de materiale specifice, inclusiv cele neconvenționale (chibrituri,

sârmă, folie de polietilenă, agrafe de birotică etc.), anumite teme plastice pe care ni le-am propus.
Costume combinateLa clasa a IX-a este prezentat costumul tradițional mara- mureșan, prin etalarea unor piese ca: traiste, brâuri, opin- cuțe, obiele, zgardă (accesoriu decorativ). Clasa a X-a prezintă experimente cu materiale neconvenționale - idee preluată de la Academia de Arte din Cluj Napoca, foarte folosită în Occident. Pentru noi, ca artiști, toate acestea sunt elemente de limbaj plastic. Expoziția se evidențiază prin tema plastică (la cis. a IX- a: compoziția creativă pe tema

Expoziția de la Arte www.huon.roportretului în tehnici combinate)” a susținut în prezentarea sa prof. Maria Miertoiu, cea care predă la cele două clase. Despre munca depusă, care le-a cerut să pună la dispoziție chiar și timpul lor liber, am aflat de la trei dintre elevele expozante, că „a fost destul de dificil pentru că am muncit săptămâni întregi, dar acum sunt foarte mulțumită!” (Anamaria Bena

- cl. a IX-a) sau că: „nu a fost deloc ușor, dar când ne uităm la ceea ce am realizat putem spune că nu a fost nimic în zadar! Profesoara noastră este aspră uneori, dar dacă nu ar fi fost așa nu am fi ajuns să facem această expoziție”, sunt de părere Alexandra Bistrean și Ioana Georgiana Drăgan - cls. a X-a. Expoziția este deschisă două săptămâni publicului interesat.
Galerii de avtâ

Deva. Galeria de Arte „Forma". 
Expoziția „Salonul Artelor Vizuale 
2006 - 2007". Pe simezele devene s- 
au reunit lucrările a 38 de artiști activi 
ai Filialei Deva-Hunedoara a UAP, ce 
acoperă toate genurile creației plas
tice, pictură, sculptură, grafică și arte 
decorative, creații ale artiștilor profe
sioniști din județul Hunedoara, pre
cum și ale invitaților acestora din țară.

Hunedoara. La Galeria de Arte a 

municipiului Hunedoara se va vernisa, 
duminică, 1 aprilie, ora 13.30, o 
expoziție de pictură dedicată 
sărbătorii Sfintelor Paști, ce va 
cuprinde icoane și lucrări semnate de 
artiști hunedoreni și de la Universi
tatea de Artă București, precum și de 
elevi și copii din municipiu.

Crucea de flori
Hunedoara. Pe platoul din fața Casei 
de Cultură, ora 13.00. Cetățenii 
municipiului Hunedoara vor construi 
în Ziua de Florii, 1 aprilie 2007, la ora 
13.00, pe platoul din fața Casei de 
Cultură, Marea Cruce de Aori, sim
bol al bucuriei în gând și în suflet.

La eveniment vor participa copii și ele
vi de la grădinițele și școlile generale 
din municipiul Hunedoara, care vor 
prezenta și acțiuni specifice care să 
redea bucuria sosirii primăverii, cum 
sunt concursuri diverse și desene pe 
asfalt.

Săndel), Mihaela Măcelaru, Delia 
Nartea, Alexandru Bărbieru, Ecaterina 
Țugulea și Viorica Tablă.

Grădini l@o

Teatru

Deva. Teatrul de Comedie București 
va susține, duminică, 1 aprilie 2007, 
ora 19.00, spectacolul cu piesa „Vine 
barza...” de Andrâ Roussin în tra
ducerea lui Andrei Bantaș, pe scena 
Casei de Cultură „Drăgan Muntean" 
Deva. își dau concursul actorii Adri

ana Trandafir. Sandu Pop (Văru

Hunedoara. Grădina zoologică, situ
ată în zona „Ciuperca”, oferă relaxare 
în mijlocul naturii alături de animale. 
Această este deschisă zilnic, între 
orele 8.00 - 20.00, iar prețul biletu
lui este de 5.000 de lei vechi pentru 
copii și 12.000 lei vechi pentru adulți.

Cluburi

.Night Club Latino*, din Deva, Calea 

Zaranduîui. cu program zilnic între

orele 22.00 - 05.00.
„John’s Cafâ”. Cocktail-bar din Deva, 
deschis, zilnic, între orele 08.00 - 
02.00, pe str. Mihai Eminescu, nr.2. 
Tel. 0254/233511.
„Zinc Club’, la parterul Hotelului 
„Deva”, oferă tot ceea ce poate face 
o seară plăcută. Periodic, organizează 
petreceri și spectacole cu tineri soliști 
îndrăgiți de publicul tânăr.

Turism
Parâng. 0 noapte la o cabană aflată 
în imediata apropiere a pârtiilor de 

concurs costă doar 10 euro/per- 
soană. Până la Petroșani se poate 
ajunge cu trenul sau cu mașina. Cei 
care aleg calea ferată, însă, mai au 
de parcurs de la gară câțiva kilometri. 
Până în vârful muntelui mai este de 
parcurs un traseu cu telescaunul, de 
30 de minute.
Pasul Vâlcan. Una dintre atracțiile Văii 
Jiului care prinde din ce în ce mai 

mult contur, stațiunea Pasul Vâlcan, 
situată la 1440 m altitudine în Munții 
Parâng, la 20 de km de Petroșani, 
dispune de pârtie de schi, recent 
omologată, cu o lungime de 680 m.

www4iniigos.ro
lni.jurconiglnformmadla.ro
http://www.huon.ro
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• Audiențe. Consilierii locali din Deva vor avea un program de audiențe cu cetățenii, la sala de ședințe a Primăriei. Programul va fi afișat, la sediul primăriei, după data de 5 aprilie. (M.S.)
• Congres. Specialiști din cadrul Direcției Județene pentru Cultură Hunedoara participă, începând de astăzi, la Congresul național pe probleme de patrimoniu, care se desfășoară la Sibiu. (M.S.)

Apune
■ Hunedoara este uni
ca localitate din țară 
care va dispune de 
această tehnologie.

Ioana Dan

Furturi din 
mașini

Deva (M.T.) - Trei tineri au fost prinși de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Deva după ce au spart și au furat bunuri din mai multe autoturisme. Andrei G., de 19 ani, Nicolae K., de 17 ani, elev, și Marcel S., de 19 ani, din Deva, au fost prinși în flagrant de polițiști, pe Aleea Transilvaniei din localitate, în timp ce încercau să transporte mai multe bunuri sustrase dintr-un autoturism. După ce au extins cercetările, polițiștii au stabilit că făptuitorii au comis în perioada octombrie 2006 - ianuarie 2007 peste 10 furturi din autoturisme pe raza municipiului Deva. Tinerii acționau pe timpul nopții cu chei potrivite, folosind mănuși din piele, fără a avea o zonă predilectă. Bunurile sustrase constau în radiocasetofoane auto, truse medicale, roți de rezervă, pe care le comercializau ocazional. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 5.074 lei, recuperat parțial de polițiști.

Nemulțu 
miți
Deva (M.S.) - Con
silierii locali din Deva 
s-au arătat nemul
țumiți că doar zece 
școli și licee din 
municipiu au depus 
solicitări pentru cofi- 
nanțarea de către 
Consiliul Local (CL) a 
unor proiecte depUse 
pe schema de gran- 
turi a MEdC. Con
silierii au solicitat 
conducerii primăriei 
să trimită o notă 
Inspectoratului 
Școlar, iar acesta să 
explice motivele pen
tru care unitățile de 
învățământ nu s-au 
adresat în număr mai 
mare CL Deva.

Atenție pe 
Defileu!
Petroșani (M.S.) - 
Șoferii sunt sfățuiți să 
circule cu atenție pe 
Defileul Jiului, unde 
traficul rutier s-a 
desfășurat ieri pe un 
singur sens, după ce 
mai multe bucăți de 
stâncă au căzut de 
pe versanți. Circulația 
pe DN 66, pe tron
sonul Bumbești Jiu - 
Petroșani, s-a 
desfășurat ieri cu 
restricții, pe un singur 
fir, în zona Cârligul 
întors, după ce în 

cursul nopții pe șosea 

au căzut stânci de pe 
versantul estic al 
defileului.

Hunedoara - „Din ardere rezultă energie electrică și termică. Hunedoara „produce” o medie de 40.000 t, restul capacității va fi utilizată pentru tratarea deșeu-rilor din depozitul de la Hășdat” - detaliază domnul Leucio Giuseppe D’Er- amo, consilier tehnic pentru investiții la nivel european. „Este o mare realizare pentru Hunedoara. Tarifele pentru gunoi vor scădea de 10 ori, se vor crea peste 100 de noi locuri de muncă și va fi rezolvată și ecologizarea depozitu-

Zece permise de conducere au fost suspen-date, într-o

Terase cu
■ Muzica și micii pe 
grătar au primit inter
dicție pentru terasele 
din Deva.

Adela Bățălan_______________
Mihai Oprișiu

Deva - Consiliul local Deva a aprobat ieri regulamentul privind amplasarea și funcționarea teraselor sezoniere în municipiu. Hotărârea consilierilor prevede că în perioadele aprilie-iunie și sep- tembrie-octombrie terasele pot funcționa între orele 08.00- 22.00, iar în lunile iulie și august între orele 08.00-23.00. Consilierii locali au decis că difuzarea muzicii și amplasarea de grătare pe terase sunt interzise.Funcționarea teraselor în apropierea blocurilor este legală doar cu un acord de

zi, de Poliția Rutieră. Poliția a apli cat 127 de amenzi, care 17depă-șirea vitezei legale.
(Foto:

Tineri la Parlamentul European
Bruxelles (M.S.) - Un grup 38 de tineri hunedoreni se află, în aceste zile, în vizită la Parlamentul European, la invitația europar- lamentarului Monica Iacob-Ridzi, cu acest prilej ei participând și la o ședință în plen a forului european. Vizita va continua și la alte instituții europene, printre care se numără recent înființata Agenție Europeană pentru Drepturi Fundamentale din Viena și mai multe organizații internaționale din sistemul Națiunilor Unite care își au sediul în capitala austriacă. Monica Iacob-Ridzi speră ca in viitorul apropiat și România să găzduiască o agenție europeană, fapt ce ar aduce Europa mai aproape de români. Acțiunea face parte din campania derulată de europarlamentarul PD Monica Iacob-Ridzi de informare a cetățenilor privind valorile și instituțiile Uniunii Europene.

Drum județean în 
paragină

Caraci (C.B.) - Locuitorii din satul Caraci, comuna Baia de Criș, sunt nemulțumiți de faptul că starea drumului județean care trece prin localitate este sub orice critică. Ei afirmă că în ultimii ani nu s-a văzut nici măcar o intenție din partea Consiliului Județean de a aloca fonduri pentru repararea drumului care acum s-a umplut de gropi. „Drumul dintre Țebea și Caraci e un drum județean doar pe jumătate asfaltat, cealaltă jumătate devenind impracticabilă. Noi am mai solicitat și în primăvara anului trecut să ni se repare drumul, dar nu s-a întâmplat nimic”, spune Petru Martin, unul din locuitorii satului Caraci. Din păcate, veștile din partea CJ nu sunt bune, cetățenii fiind nevoiți să mai aștepte cel puțin un an până ce drumul va fi asfaltat. „Anul acesta nu sunt șanse pentru ca drumul județean ce străbate Baia de Criș să fie asfaltat pentru că nu este prins în planurile noastre. Se va turna acolo doar un covor de pietriș”, afirmă Viorel Rotaru, director executiv în cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean. loan Prip, directorul general al Direcției Generale Drumuri și Poduri, afirmă că nu ar fi nicio problemă în a demara lucrările la drumul respectiv dacă primesc banii de la Consiliul

încet era gunoaielorlui existent. Altfel, ar fi trebuit să investim circa 6' milioane de euro numai pentru acest lucru. Ca să nu mai luăm în calcul și veniturile obținute din valorificarea energiei electrice produse...” - completează primarul Nicolae Schiau. „Tehnologia propusă este de înaltă performanță, iar Hunedoara este prima localitate din România care o aplică. Aici se vor putea trata inclusiv ape infestate chimic” completează domnul D’Eramo.Conform directivelor UE, până în 2010 cele 47 milioane de tone de deșeuri primare produse anual de România vor trebui distruse prin incinerare. Investiția de la Hune- doara reprezintă un pionierat în acest sens.Aici lucrările efective vor
restricții... de miros

Ambientul sonor e de asemenea interzis la terase

A

vecinătate încheiat cu asociația de proprietari, iar amplasarea teraselor pe trotuare trebuie stabilită în așa fel încât să permită circulația pietonilor pe un culoar de minim 1,5 metri lățime. Terasele trebuie să fie amplasate la minim 5 metri față de intersecții și trecerile de
CUVÂNTUL LIBER TE RĂSFAȚĂ!
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Thermal Hotel Gara*** din Fiizesgyarmat 
Ungaria oferă (>11 fiMuii (>(■ 1 iJ; 11 iM ii ■■ |!

If ! U 'i, 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 si tri- 
miteți-le pe adresa redacției Cuvântul Liber: Deva 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A sau depuneți-le in cut, 
ile speciale Cuvântul Liber!

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

Tragerea la sorți va avea loc în data de ’3 
aprilie 2007, ora 14, la sediul redacției.

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

Succes!

TALON DE PARTICIPARE

Nume:___________________
Prenume:________________
Adresa:__________________

Telefon:

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.

Cele 400.000 t de gunoi de la Hășdat vor fi tratate în zece aniîncepe imediat ce se obțin avizele necesare și va fi constituită noua firmă, iar la sfârșitul lui 2008 fabrica de tratare a deșeurilor va fi funcțională în Hunedoara.

I
Ipietoni. Taxa de concesiune pentru suprafețele ocupate de terase a fost stabilită la 1 leu pe metru pătrat pe zi, dar este posibil ca ea să sufere modificări la următoarea ședință a CL Deva, deoarece mai mulți consilieri au susținut că chiria trebuie să țină cont și de zona în care se află acestea.

Demisie
Deva (M.S.) - Consiliul Local Deva a aprobat ieri demisia lui Pompi- liu Crai din funcția de consilier lbcal. în aceste condiții, postul va fi ocupat de o altă persoană aflată imediat pe lista de supleanți a PNL, din care face parte și fostul consilier local. „Motivul demisiei mele exprimă respectul față de cetățenii municipiului Deva. Consider că aceștia nu tre

buie dezinformați prin intoxicarea cu aspecte ce țin de culisele politicii”, se arată în demisia depusă de Pompiliu Crai. El a declarat recent că postul de consilier nu este incompatibil cu calitatea sa de director general al Companiei Min- vest Deva.



PK SCOTT

• Fractură, lonuț Curcă, portarul echipei Jiul Petroșani, și-a fracturat un deget de la mâna dreaptă în timpul unui meci- școală. El va fi indisponibil aproximativ 15 zile. „Suntem urmăriți de ghinion chiar înaintea meciului cu Galațiul", a declarat antrenorul Marin Tudorache. (V.N.)
• Amânare. Concursul de gimnastică aerobică dotat cu "Cupa Parâng" care trebuia să se desfășoare în acest weekend la Petroșani a fost amânat, a anunțat Direcția pentru Sport a Județului Hunedoara. (C.M.)

managerul de la Jiul 
Petroșani au apărut 
deja divergențe.

Valentin Neagu
va lenti n. neagu 0 mfonwMdUjoDeva - Marin Tudorache, antrenorul echipei Jiul, este foate supărat. El a declarat că la meciul din Liga I, cu Oțelul Galați, va fi doar antrenor secund. Cauza? Nu-i place faptul că managerul general loan Sdrobiș se implică în alcătuirea echipei. „în nici un caz funcția de manager general nu înseamnă implicarea în echipă. Este cu totul altceva. Dar dacă asta se vrea, de acum încolo, nu voi mai răspunde pentru niciun rezultat al

răspunde de rezultate

loan Sdrobiș Marin Tudorache (Foto: Traian Mânu)echipei Jiul. Eu voi fi doar antrenor secund pentru că numi cad galoanele. Dacă pentru amicalul de la Timișoara am fost responsabil, de acum încolo nu! Eu îmi asum responsabilitatea pentru rezultatele de până acum. însă dacă patronul Jiului i-a dat mână liberă lui loan Sdrobiș, pe care îl stimez foarte mult, în

seamnă că trebuie să mă simt și să mă dau la o parte”, a declarat Tudorahe.în schimb, loan Sdrobiș a declarat că Alin Simota nu-1 poate trage deocamdată la răspundere pentru rezultatele echipei, nici pe el, nici pe antrenorul Tudorache. „Acum suntem în faza de lucru, iar când ne va trage la răspun

dere, ne va trage pe toți. Toți vom sta în poziție de drepți și vom răspunde”, a spus Sdrobiș. Managerul general s- a arătat nemulțumit de faptul că există mulți fotbaliști accidentați. „Va trebui să cercetez problema asta pentru că nu este normal să avem atâția jucători cu probleme”, a spus Sdrobiș.
Judo - etapă de zonă

Deva (V.N.) - Sala Saporturilor din municipiul Deva va fi gazda unei importante competiții sportive. Este vorba de etapa de zonă a Campionatului Național de Judo Juniori (U 20 - fete și băieți). întrecerile se vor disputa duminică, 31 martie a.c., începând cu ora 10. Competiția este organizată de Federația Română de Judo, în colaborare cu Sport Club Municipal Deva. Profesorul Mircea Sîrbu, expert sportiv la SCM Deva, ne-a precizat ieri că și-au anunțat prezența aproximativ 120 de tineri sportivi din mai multe județe din țară: Alba, Arad, Bihor, Brașov, Bistrița-Năsăud, Cluj, Caraș- Severin, Maramureș, Satu Mare, Mureș, Sibiu, Timișoara, Sălaș și Hunedoara.

La trântă cu
■ Mureșul Deva are 
nevoie de victorie pen
tru a rămâne în plasa 
liderei.Deva (C.M.) - Echipadeveană (locul 2) are de trecut unul dintre cele mai dificile obstacole în cursa pentru promovare în cadrul partidei pe care o va disputa, azi, pe Stadionul Cetate, de la ora 15.30, cu Sparta Mediaș (locul 8).Devenii nu vor avea o mi-

Daria Vișănescu

i siune ușoară în tentativa de a obține victoria, întrucât “spartanii” utilizează mulți L jucători de la echipa din Liga i a Il-a, Gaz Metan Mediaș. “Sparta nu a pierdut nici un
Demitere la Jiul 
Petroșani

Deva (V.N.) - Jiul Petroșani a renunțat la serviciile preparatorului fizic Lucian Păun. El este considerat vinovat pentru numeroasele accidentări ale jucătorilor echipei din Valea Jiului. Lucian Păun a declarat că loan Sdro-
„Micuța Kasparova" la 
Cupa Comexim

Petroșani (C.M.) - Campioana europeană la categoria 10 ani, Daria Vișănescu, a obținut rezultate foarte bune în cadrul Cupei Comexim la șah, care se desfășoară în perioada 23-30 martie, la Petroșani, în organizarea Clubului Sportiv „Comexim R” Lupeni. Daria, cea mai tânără maestră FIDE din România, a acumulat patru puncte în cele șapte runde care se disputaseră până ieri, rezultat foarte valoros în condițiile în care ea, la 11 ani, joacă împotriva unor seniori. „A jucat foarte bine, cel mai frumos joc fiind făcut împotriva unui candidat de maestru cu care a remizat, iar în ultimele două runde sper să se prezinte și mai bine. Prezența la acest turneu constituie un perfect prilej de testare în vederea participării la Campionatele Naționale de copii care vor începe în 11 aprilie, la Amara și unde avem ca obiectiv câștigarea titlului național”, afirma Gheorghe Scurhan, antrenorul „micuței Kasparova”.
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a 12-a, din 1 aprilie, a.c.: Colegiul Matei Corvin 
- Universitatea Petroșani, Daniel Tihrt, centru (Călan), 
Alin Mariș (Deva) și Alex Belgun (Călan), asitenți. Obser- 
vator, Lazăr Kelemen;___________________________________
Aurul Brad - Inter Petrila, Alin Saraol, centru, Petru 
Voica, Alexandru Nichilciuc (Deva), asistenți. Observa- 
tor. Adrian Radu;_____________________________________ ___
Victoria Călan - Gloria Geoagiu, Adrian Lina, centru, 
(Lupeni), Adrian Nite (Petroșani), Laurențiu Ungu- 

reanu (Lupeni), asistenți. Observator, Marian Dima;
Agrocompany Băcia - Metalul Crițcior, Sergiu Perța, 
(Lupeni) centru, Marius Komdka (Petroșani), Marius 
Pavăl (Simena), asistenți. Observator, Petru Spărios;
CFR Marmosim Simeria - RetezacJ Hațeg, Qaucku Kre
mer. centru. Flonn BJgaru. Scrin Corpad (Lupeni). asis
tenți. Observator, Grigore Macara.

biș, noul manager general al echipei, l-a anunțat că nu mai are nevoie de serviciile sale, dar nu a fost anunțat oficial de către conducerea clubului în legătură cu rezilierea contractului. „Nu am primit nicio explicație, dar nu-mi convine să fiu scos țap ispășitor. în perioada de pregătire am avut un singur jucător accidentat, Drida, care a făcut entorsă, în rest toată lumea a fost bine. Domnul Sdrobiș nu mai vrea să colaboreze cu mine și asta e”, a declarat LucianPăun, care a fost preparator fizic al echipei de fotbal în sală Bodu București.
La un pas de 
semifinale

Deva (G.M.) - Echipa de baschet juniori under 18 (sub 18 ani) a CSS Deva este aproape de o performanță care nu s-a mai realizat de câțiva ani la secția de baschet a clubului devean. Formația antrenată de Radu Bora a ocupat locul IV din șapte într- o grupă foarte dificilă cu echipe din Tg. Mureș, Sibiu, Miercurea Ciuc și Brașov și se află la baraj pentru un loc în etapa semifinală a CN cu Pro Baschet Cluj. „Am obținut 13 victorii în 24 de meciuri, adică mai mult de 50 la sută din total și cu această 
performanță ar trebui să 
câștigăm barajul cu clujenii 
și să ne calificăm în semifi-

"spartanii"joc în retur, iar în ultima etapă a scos o remiză (scor 2- 2 n.r. la Mobila Sovata), deși a avut doi jucători eliminați. Noi i-am învins în tur la ei acasă, dar acum au un joc mai bun, pentru că la fiecare meci împrumută 5-6 jucători de la Gaz Metan.Indiferent însă de adversar, noi jucăm la victorie și sper ca echipa să continue linia ascendentă arătată în precedenta etapă și să joace direct pe poartă și în viteză, pentru a învinge”, afirma Gică Barbu, antrenorul de vendor.Partida va fi arbitrată de o brigadă formată din lonuț Juravle (Timișoara), Amedeo Stanciu și Marian Stăncescu (ambii Craiova).

Anul I 
. acesta i 
Iepurașul 

ba vine la

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 
și participă la concurs cu copia după chitanță până în 5 aprilie. Nu rata asemenea premii! Haideți să petrecem sărbătorile 
în familia Cuvântul Liber!

A

a. . W

Pentru onoare și puncte
Orăștie (C.M.) - Dacia Orăștie joacă pe o miză foarte ridicată în meciul, de azi, din deplasare, cu Sănătatea Servicii Publice Cluj, contând pentru etapa a 23-a a Ligii a IlI-a. Echipa antrenată de Constantin Nenu își propune să spele rușinea înfrângerii suferite în fața ultimei clasate în etapa trecută pe teren propriu și să scoată cât mai mult din confruntarea directă cu contracandidata la evitarea retrogradării. “Jucătorii au avut o săptămână grea. Au fost ședințe cu conducerea 

clubului și în plus nu li s- au achitat salariile care trebuia să fie plătite azi (ieri n.r). Echipa vrea să se revanșeze printr-un joc bun care să facă uitat eșecul cu ultima clasată. Dacă vom reuși să ne facem jocul nostru obișnuit din deplasare, sigur nu vom pierde”, comenta Constantin Nenu, antrenorul echipei din Orăștie. Partida se va desfășura pe terenul “Victoria” din Someșeni și va fi arbitrată de: David Radu (Reșița), Cristian Bolgan (Ștei) și Mihai Ieran (Băița).

i



• Gol istoric? Golul marcat de Gheorghe Hagi, de la mijlocul terenului, în meciul Celta Vigo - FC Barcelona, scor 2-4, din sezonul 1994/1995, a fost propus de cititorii cotidianului El Mundo Deportivo pentru a candida la titlul de cel mai frumos gol din istoria echipei FC Barcelona.
„Tricolorii", victorie la
■ România a învins ușor, 
cu 3-0, pe Luxemburg și 
e a doua în grupa de 
calificare la EURO 2008.

Speranțe
Sofia (MF) - Mijlocașul bulgar Stilian Petrov speră acum, ca Ro mânia și Olanda să piardă puncte în grupa G a preliminariilor CE 2008.„Acum sperăm ca România și Olanda să piardă și ele puncte, să se încurce. De asemenea, sperăm să luăm puncte de unde nimeni nu se așetaptă. Totul depinde de noi”, a spus Petrov. Frank Lampard

Calificare
Belgrad (MF) - Perechea de jucători Adrian Crișan și Andrei Fiii- mon s-a calificat în turul trei al probei de dublu masculin din cadrul Campionatelor Europene de tenis de masă de la Belgrad.Crișan și Filimon au învins, miercuri, în turul doi, cu scorul de 3-1 (11-8, 11-7, 10-12, 11-8), perechea bosniacă Vladimir Ivanek/Srdan Mi-

(Foto: EPA) 

! S-a 
| supăratLondra (MF) - Fotbalistul echipei Chelsea, i Frank Lampard, a i vrut să plece la Lon-i dra, miercuri, când is-a spus că nu va fi folosit în meciul cu Andorra, scor 3-0, din preliminariile Campionatului European din 2008, informează Daily i Mail. \ Potrivit sursei citate,Lampard a încercat i să își facă rezervare pentru un avion pri- i -vat spre Londra imediat după ce i s-a spus că nu va fi folosit, însă a afirmat că vrea să meargă în Anglia doar pentru a-și trata încheietura ; mâinii.

Piatra Neamț (MF) - România a câștigat, cu scorul de 3-0 (1-0), meciul disputat, miercuri, la Piatra Neamț, împotriva reprezentativei statului Luxemburg, în grupa G a preliminariilor Campionatului European din 2008.Golurile echipei României au fost reușite de Mutu '25, Contra '50 și Marica '90.România a deschis scorul în minutul 25, prin Adrian Mutu. Răzvan Cociș a recuperat un balon la mijlocul terenului, a pasat la Zicu, iar acesta l-a angajat pe culoar pe Mutu, care a preluat mingea în careu și a înscris, cu piciorul drept, din coltul careului mic, lateral dreapta.Cosmin Contra a ridicat scorul la 2-0, în minutul 50, când a primit o pasă de la Iannis Zicu, a pătruns în careu, a trecut printre trei fundași adverși și a marcat de la aproximativ 10 metri, la coltul scurt.Scorul final al partidei, 3-0, a fost stabilit în minutul 90 de Ciprian Marica. Adrian Mutu a executat un corner de pe partea stângă, portarul Joubert a boxat până la Goian, care a reluat din foarfecă spre poartă, iar Marica a împins mingea cu capul în plasă.
România: 1. Lobonț - 2. Contra, 4. Tamaș (13. D. Stoica ’87), 15. Goian, 22. Ș. Radu - 19. Cociș, 6. Rădoi, 11. Roșu (20. Adr. Cristea '51) - 7. Zicu, 21. D. Niculae (9. Marica '66), 10. Mutu. Antrenor: Victor Piturcă.

Calmcare. înotătorul Răzvan Florea I s-a calificat, joi, în semifinalele probei de 200 metri spate din cadrul Campionatelor Mondiale de Natație de la Melbourne și a îndeplinit baremul pentru JO de la Beijing. (Foto: EPA)

București (MF) - Rezultate complete înregistrate în par
tidele disputate, miercuri, în preliminariile Campiona
tului European din 2008:

Grupa A.
Azerbaidjan - Finlanda 1 - 0
Serbia - Portugalia 1 - 1
Polonia - Armenia 1 - 0

Grupa B;
Ucraina - Lituania 1 - 0
Georgia - Insulele Feroe 3-1
Italia - Scoția 2 - 0

Grupa C:
Ungaria - Moldova 2-0
Malta - Grecia 0-1
Turcia - Novegia 2-2

Grupa D: ”
Cehia - Cipru 1-0
Irlanda - Slovacia 1-0
Țara Galilor - San Marino 3-0

Grupa E:
Israel - Estonia 4-0
Andora - Anglia 0 - 3

Grupa F:
Liechtenstein - Letonia 1 - 0
Irlanda de Nord - Suedia 2-1
Spania - Islanda 1-0

„Șansele
■ Victor Pițurcă crede că 
România e în fața unui 
moment bun, iar califi
carea se vede la orizont.Piatra Neamț (MF) - Selecționerul Victor Piturcă a declarat, miercuri, că reprezentativa României este cea mai în formă echipă din grupa G și a apreciat că, după victoria din meciul cu Luxemburg și după remiza din meciul Bulgaria-Albania, șansele „tricolorilor” de calificare la Euro-2008 au crescut considerabil.Piturcă s-a declarat mulțumit de victoria din meciul cu Luxemburg, însă ar fi dorit ca România să înscrie mai multe goluri. „Păcat că n-am reușit să înscriem mai multe goluri, dar jocul a fost clar la discreția noastră”, a spus Pițurcă.Selecționerul consideră că victoria din meciul cu Luxemburg este cu atât mai importantă cu cât Bulgaria nu a reușit să se impună pe teren

Marica se impune în fața porții tot mal des (Foto: epa)

(Foto: EPA)Adrian Mutu a nou, „vioara întâi" a naționalei României

Luxemburg: 1. Joubert - 3.Bigard, 5. Reiter, 4. Hoffmann,
6RUPEI B
Bulgaria - Albania 0 - 0 
România - Luxemburg 3-0
Au marcat: Mutu '25, Contra '50, 
Marica ‘90
Slovenia - Olanda 0-1
A marcat: Van Bronckhorst 85

Clasamentul
1. Olanda 6 4 2 0 8-2 14
2. Romania 5 3 2 0 10-3 11
'3. Bulgaria 5 2 3 0 7-3 9________
4. Belarus 5 2 1 2 9-11 7
5. Slovenia 5 1 13 4-8 4
6. Albania 5 0 3 2 3-6 3
7. Luxemburg 5 0 0 5 1-9 0

au crescut mult"
J»propriu în fata Albaniei, scor 0-0. „O victorie importantă. La fel de important este și că Bulgaria n-a reușit să învingă Albania acasă. Suntem astfel în fata unui moment foarte bun al echipei noastre naționale. Șansele noastre au crescut mult după rezultatele din această seară. în primele cinci jocuri, România a demonstrat că este cea mai în formă și cea mai valoroasă echipă a grupei. Păcat de rezultatul din meciul cu Bulgaria (n.r. - scor 2-2, pe teren propriu). Urmează dubla cu Slovenia și dacă luăm 6 puncte, luăm o opțiune mare pentru calificare”, a punctat Pițurcă.Victor Pițurcă nu a exclus posibilitatea ca meciul de pe teren propriu cu Slovenia, din 6 iunie, să se dispute tot la Piatra Neamț, deși a admis că este puțin probabil ca naționala să revină în Moldova în preliminariile Euro-2008: „Cu siguranță vom reveni la Piatra Neamț, lumea s-a bucurat foarte mult, am fost primiți 

17. Mutsch - 10. Lombardelli (14. Ferreira ’82), 7. Strasser, 6. Peters, 8. Bettmer (2. Ra- yal ’46), 16, Remy ■ 11. Collette (9. Sagrahola '46). Antrenor: Guy Hellers.
Cartonașe galbene: Goian '43 / Lombardelli '64, Rayal '68.Meciul a fost arbitrat de o brigadă din Letonia, condusă la centru de Romans Lajkus, ajutat la cele două linii de asistenții Janis Pukijans și Sergejs Braga. Rezervă a fost Andrejs Sipailo.Delegatul UEFA la acest meci a fost suedezul Gerhard Sager. Observator pentru arbitri a fost austriacul Gunter

Victor Pițurcă e tot mai 
încrezător (Foto: fan)extraordinar de suporteri. Este mai puțin probabil să jucăm din nou aici în aceste preliminarii, poate un amical, dar nu e exclus nici ca meciul cu slovenii să-l disputăm la Piatra Neamț”.
Manca - ironic

Piatra Neamț (MF) - Atacantul reprezentativei României, Ciprian Marica, a declarat, miercuri, ironic, că meciul Bulgaria - Albania, scor 0-0, din grupa G a preliminariilor Euro-2008, a fost „blat”, după ce selecționerul bulgar Hristo Stoickov a spus același lucru despre Olanda - România. „Este un rezultat neașteptat, și sunt foarte, foarte bucuros. Cred că Bulgaria a făcut blat cu Albania, pentru că așa se pare după

Benko.Golul marcat de Cosmin Contra este al șaselea pentru el în tricoul echipei naționale și al patrulea marcat împotriva Luxemburgului, după cele trei reușite din partida disputată în 16 octombrie 2002, scor 7-0, în deplasare, în preliminariile Euro-2004.Fundașul Dorin Goian, avertizat miercuri, dar și în meciul cu Olanda, va fi suspendat pentru partida cu Slovenia, programată în 2 iunie, în deplasare, pentru cumul de cartonașe galbeneLa meci au asistat 9.000 de spectatori.
Rădoi - opti
mist

Piatra Neamț (MF)- Jucătorul Mirel Rădoi a declarat, miercuri, că dacă reprezentativa României va reuși să câștige și următoarele patru meciuri din preliminariile Campionatului European din 2008, va fi în proporție de 90 la sută calificată la turneul final din Elveția și Austria.„Dacă vom câștiga 12 puncte în următoarele patru partide, suntem 90 la sută calificați”, a spus Rădoi, după meciul România - Luxemburg, scor 3-0, grupa G a preliminariilor Euro-2008.

Mirel Rădoi (Foto: epa)

acest 0-0. Sper să facă și în continuare astfel de blaturi”, a spus, ironic, Marica.Internaționalul român, autorul unui gol în meciul cu Luxemburg, scor 3-0, disputat miercuri, la Piatra Neamț, a menționat că s-ar bucura ca echipa națională să revină în orașul moldav: „M-am simtit foarte bine la Piatra Neamț, sper să mai jucăm aici chiar și cu Olanda, pentru că oamenii de aici ne-au susținut foarte bine”.



NOU! NOU? NOU!

Cumpăr ap.2 camere (04)

e Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366, 
0788/040 400 0788/158.483. (A10>

•SHSESitt;-»-AMWȚA IMPORT

USE ME mtlCE'

Vând ap. 2 camere (03)

• decomandate, etaj 2, centrală termică, 
oaicon închis, în Centrul civic Hunedoara. 
Tei. 0720/440661,0740/058333. (10/26.03)

din toate unghiurile.

Acum cu taxe vamale 0%.

I

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

• decomandate, balcon 10 m, centrală termică, 
oarchet, gresie, faianță, 55 mp, etaj 3, zona Lido, 
vedere bulevard, preț 145.000 lei, negociabil. Tel. 
9742/019418. (Al)
• zonă centrală, Deva, etaj 1, parchet, 52 mp, 
centrală termică, balcon închis, preț 134.000 lei. 
Tel. 0726/710903. (Al) '
> semidecomandate, contorizări, balcon, etaj 1, 
zona M. Eminescu, preț 100.000 lei. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
» semidec., amenajat, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)
• semidec., gresie, faianță, gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)j gresie,faianță, balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. 
CA2)
o etaj 1, decomandate, 60 mp, zona Liceul Auto, 
vedere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, amenajat și igien
izat, ocupabil imediat, preț 164.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
» urgent, apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard, 
fără modificări, igienizat, preț 42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4)
o decomandate, zonă Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 113.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095.  (A4)
• 58 mp, semidecomandate, zona Trident, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, cămară, modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
» 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 

Wț“ntrală termică, modificări, parchet, gresiei 
'Wianță, geam la baie, preț 137.000 ron, nego

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

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape? Te așteptăm la Centrul Volkswagen 
Ti m i șoara, C al ea Lugoj ului, b i fu rcați e aeroport!

Noua Jetta

’•! ■i-.vii.-w . * ' IttT. țntl ârt’tVA 14 Euro, n’lcvl’TA. 16 41t» Enro «xxmwi ciwrMwikl 1 l<>> k»i> " L mMeCtl (g lOt» Ierni Pe,

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timisoara, Galea lugojului, bifurcatie aeroport, telefon: 0256-289892, 287316

(83903)

• Capital de lucru

Oferta pentru s octetăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Demararea unor afaceri •Capital de lucru •Investiții 
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I 
web: http://www.aurora.aMn.ro

a.: 0254 219112,2W, 0726/223889 , 0726/118355

• 50 mp, etaj 2, zona ultracentrala, Deva, cu 
centrala termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, ușă metalică, uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• cu Intrări separate, 54 mp, str. Zamfirescu, 
balcon mare, centrală termică, parchet, 
modificări, preț 130.000 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 145.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, balcon mare, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
modificări la bucătărie, preț 138.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zonă 
bună, ideale pt. spațiu comercial sau de locuit, 
50 mp fiecare, cu centrală termică, bucătărie 
modificată, parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro, neg., tel. 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. 
231800; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță, 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei,: tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., 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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• urgent, In Deva, plata imediat. Tel. 215212. 
(Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, ' 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314. 
(A»)

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)

• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet, 80 mp, zona Gojdu, preț 147.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, etaj intermediar, b-dul. 
Decebal, cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 180.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 1, 
2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• zona Dorobanț, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție țleosebită, preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314. (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)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• 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. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dec, sau semidec., etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317.313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

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

• decomandate, Deva, zonă bună, etaj 3 din 4, 
centrală termică, hol central mare, balcon mare 
închis, 2 băi, preț 52.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)

■ decomandate, centrală termica, 2 bai, 2 
balcoane, garaj, boxă sub bloc, etaj 2, împăratul 
Traian, preț 100.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
• decomandate, hol central, 2 băi, balcon închis, 
centralătermică. etaj 3, opțional și garaj din bea, 
preț 52.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe 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 ap. 5,6 camere (09)

• plus garaj, 2 băi, 2 balcoane, centrală termică, 
termopan, scară interioară, 150 mp, amenajat 
occidental, preț 95.000 euro. Tel. 0722/564004. 
(Al)

Vând case, vile (13)

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. a)
• casă în Deva, zonă bună, 3 camere mari, hol 
mare pătrat, bucătărie, baie, boxă, garaj, 300 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, preț 82.000 
euro. Tel. 0722/564004. (Al)
• casă 3 camere, baie, bucătărie, curte 900 mp, 
zonă bună Deva, preț 410.000 lei. Tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)

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

• 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 1J8.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură, 5 
camere, bucătărie, baie, terasă, curte, grădină, 
st=500 mp, pretabil firmă, preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Cilugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă, CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
» urgent In Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)

RECLAME

http://www.aurora.aMn.ro
http://www.casasuper.home.ro


LICHIDARE DE STOC
RemediaX
FARMACEUTICA REMEDIATA

pentru chioșcuri de distribuție a presei. Salariu cu cane de munci între

650-1500 ron/lună în funcție de vânzări. Francos ca investiție inițiali 0 ,

Reprezentant vânzări prin telefon (cod RVT) pentru zona Deva. și taxa lunară de doar 89 euro. Tot ce-ți trebuie este si ai 5 mp, cu

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(81220)

CERINȚE;
• Minim 6 luni experiență In vânzări, pe o poziție similară
• Studii medii (studiile superioare constituie avantaj)
• Bune cunoștințe de calculator,tn special MS Office
• Experiența tn piața pharma constituie avantaj
• Bune abilități de comunicare șl relațlonare

DESCRIEREA POSTULUI:
• RVT gestionează șl îmbunătățește portofoliul de dlențl de pe zona de responsabilitate
• RVT comunică cu agentul de vânzări In scopul Îndeplinirii obiectivelor companiei ce li 

aunt alocate pe zona de responsabilitate
• RVT Implementează politica da vănzărl la nivel de client
• RVT raportează directorului de vânzări —

BENEFICII: I
• Salariu motlvant șl bonusuri conform performanțelor

Persoanele Interesate sunt rugate să trimită CV șl scrisoare da intenție la fax: 0254/226197 
sau e-mall: resurseumane@remedla.ro. Vor fl contactați pentru Interviu numai candldațli 
selectați.
Relații la telefon: 0254/223260, sau la adersa societății din Deva, str. Dorobanților, nr. 42.

autorizațiile necesare, iar noi îți amplasăm un chioșc modem, complet?

hypermarket trident
Angajează;

angajeazăSOCIETATE
COMERCIALA

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

(87078)

• Brad, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
e Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă, 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (AID)
• 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. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/15&483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366,

88/040.490,0788/158.483. (AIA)

• Dsva, luliu Maniu, gresie, faianță, 
mobilier bucătărie și debara la comandă, 
contorizări, repartitoare, parchet, balcon 
închis, lavabll, preț 80.000 lei, negociabil, 
merită văzută Tel, 0722/742865, (10/29.03)

• Recepționer marfă
• Casiere
• A genți pază
• Stivuitorist
• Lucrători comerciali
• Manipulanți

CV-urile se transmit, până la data de 5.04.2007, la fax 0254/219300 sau la adresa de e-mail agercom@agercom.ro Cumpăr casă (14)

• cast cu grădină în Deva sau Simeria, plata 
imediat Tel 215211.»

s decomandat*, balcon închis, termopane, 
parchet, gresie, faianță repartitoare, 40 mp, 
zona Decebal, preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)
* Deva, vedere spre Lido, balcon mare, 32 mp, 
contorizări, etaj intermediar, preț 80.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
■ semidecomandat*, contorizări, bucătărie și 
hol, mobilier la comandă, balcon închis, zona 
gării, preț 80.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. 
(Al)
* 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, bale și bucătărie mari, zonă ultracen
trală ocupabilă în 24 de ore de la semnarea 
contractului, preț 84.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
* zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
* zonă centrală bloc de cărămidă, etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
* tn Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
* zona Emlnescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
* Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
* Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
n.'8£.'158481lA10)

CV-urile se depou la Biroul de informații din 
incinta Hypermarket Trident sau se trimit la 
numărul defex 0254/235741.

Informații suplimentare la telefon: 0254/235740.
* 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)
e grădină In Brad, str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații latei. 
0723/301296,0723/225229. (T)
e intravilan, 3C00 mp, la DN 7, Sântandrei, fs 36 
m. Tel. 0744/409692.
* Intravilan, cu acces din C.A. Rosseti și Calea 
Zarandului, st 1655 mp, fs 22 m, toate facilitățile, 
gaz, curent, apă, canal. Tel. 0722/519069, 
0254/221749. (T)
* loc de casă Hunedoara, Hășdat, 3500 mp, fs 
21 m, apă gaz, curent, loc drept, zonă liniștită 
preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. 
(T)

* societate crnnerdeU vinde, în Mintia, lângă 
baraj Mureș, 10.562 mp teren + construcții, cu 
toate utilitățile asigurate. Tel. 0744/569715. 
(3/29.03)
* Intravian Dwa, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp parcela, fs 22 m, utilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
* Intravian In Cristur, la șosea, 1800 mp, fs 18 m, 
preț 30 euro mp, 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 Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)
* zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)

©QUASAR
INDUSTRIES

o companii1 puternică. in continuă diizvokurc, din domeniul producției și disiribuției de produse din râmplărie PVC și 

aluminiu

• casă In Bretea Mureșană la 18 km de Deva, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,o700"'" 190. (A10'

• Deva, Mul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță renovată 
convector gaz, preț 67.000 lei, fix. Tel. 
0722/564004. (Al)

Vând case la țară (17)

Vând garsoniere (19)

Cumpăr garsoniere (20)

* In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
indiferent de etaj sau amenajări, ofertă de preț 
la vedere, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
* dec., zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740, 317.314. ,A9)

ANGAJEAZĂ
LĂCĂTUȘ MONTATOR TAMPLÂR1E PVC

Cerințe;
- Stagiul militar satisfăcut;
- Domiciliul stabil in orașul Deva;
- Dispombiliiaie la program prelungit:
- Permis de conducere categoria B valabil:
- Cunoștințele din domeniul consinioțiilorjltamplâriei PVC sau aluminiu constituie un avantaj;

•SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI 
•SUPRAVEGHERE VIDEO
•INSTALARE • SERVICE • PROIECTARE
BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC 

.SOVIET A l’E LICENȚIATĂ DB USSPEL WKZlTUL 
UUhLKAL AL.EVUUEI

>.668 0742/928.162

4.199 B-maî) 8t»ff_«aKtOyrtoo,coni

gfIES Computer 
Troubleshooters

■ Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,? 

vânzări calculatoare, § 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MASTER
Organizează cursuri de:

• Administrator pensiune turistică și 

agroturlstică
• Manager în turism

—-----— —> —— înscrieri silnic* intre orele 9-16»
UUUkIU Lîl până Ia data de: 31.03.2007
Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrto Hr. 37 A
Tel7Fa«:D2S4 218111; E-^Ut â—terO-ftaGm

.74^

• 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)

*l&000 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 V, 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7,între Simeria Veche și Orâștie, preț
35 euro mp. Tel. 0751/037480,0721/560918. (T)

Credit peste noapte și un

Se oferă:
- Posibilii alea dea lucra într-oceliipă tânără, intr-un mediu modera, profesional și inplină dezvoltare;

■ Pachet de beneficii riiolivantși in acord cu performanțele realizate:
■ Angajare cu carte de muncă;

tewrele care îndeplinesc cerințele de mai sus și dorescstl-și depună candidatura pentru posturile scoase la concurs sunt rugate să 

triiniiăpăăă cel iruziu 613(1.03 2007 CV-urile și scrisorile do intenție (prin postii, Iha sau eaail) la adresa (85868)

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

Persoană de contact: Ramona Fodor • Tel/Fax' 222.999. email: ranovia.foilor îoivt-

și mâine primești bani pe care sâ-i cheltuiești cum vrei
... și un TELEFON MOBIL CADOU!
Te așteptam la sediul nostru!
DEVA:
Str. Mareșal Avereccu, Bl. 20, sc. D, ap.39
Tel : 0354/104.630, 0724.377.392 Bani la îndamânâ

Documenlela necesare pvnîru obținerea creditului suni BI/CI sl adeverințe de venil/lalonul de pensie in original. 
Acordarea cradHului fina canl de normele BNR in vigoare (sumo ratelor nu poate dopași 30% din venitul lunar nai).

RECLAME

mailto:resurseumane@remedla.ro
mailto:agercom@agercom.ro


vineri, 30 martie 2007
angajeazA

________ Coordonator șantier________
Cerint-'
- studii superioare
- experiența în domeniu

**' y disponibilitate la program prelungit
/- disponibilitate la deplasare

Se oferă:
- mașină de serviciu
- telefon mobil
- cazare pentru deplasare
- pachet salarial motivant

__________ Maistre 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 (87079)

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

Asociația Umaaitaf A Ronaitro franța

angajeazâ
animatori sodo-educatM

1h cadrul unul proiect educativ pentru tineri francezi 1h dificultate, 
cu vârste cuprinse intre 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 Renaitre 
România, din Orăștie, Str. Pricazului, Creșa Spitalului.

..\Wravllan In Deva, S-750 mp, zona Zăvo, 
1 Jdoveau). preț 42.000 euro, tei. 0745/511.776.

• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren Intre 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro-
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 

k 0788/040.490,0788/158483. (A10) 
f • Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad-

Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
02S4/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.368 0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. <A10)

• urgtnt 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. 
0745/511.778 (A9)
• knobl ki Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg, tel. 231300, 
0745/511.778 (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

• Brad, cabană din lemn, 60 mp. mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/nan 490.0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

Cumpăr teren (22)

• S ha teren intravilan, la șosea, Deva sau
Simeria, plata imediat Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

romimo.ro
• Deva, Mul Decebal, zona piață, 45 mp, preț 
1504)00 lei. Tel. 215212. (Al)
• InU In Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745511.778 0723/619.177. (A9)

• ofer pentru închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212.(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, contorizări, preț 150 euro/lună. 
Tel. 215212. (T).
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 95 
mp, la stradă, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie - 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095.  (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
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 Spar - 
piață, cu centrală termică, termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)

118BR MICĂ PUBLICITATE /li

___________ Angajează:___________
D.IHER1 cu pregătire profesională sau liceală pentru a fi calificați 

taftuty) n montarea accesorikx la ferestre și uși din lemn stratificat. 
ȘOfflțA:

- Salarizare foarte bună în funcție de performanțe
- ’ cnete de masă
- Astaență socială
- Carxâți de rr«*ică foarte bune

CBWIE
- Ușoară dnarrsd moOvată și responsabilă.

goat
-sm. aractw

cu sediul In municipiul Deva, Str. Dorobanților, nr. 28, 
jud. Hunedoara, tel. 220713, fax: 227579, organizează 
concurs, in data de 18,04.2007, pentru ocuparea 
următoarelor posturi:- inginer cu experiența în specializările C.C.I.A. și C.F.D.P.;- inginer cu experiență în specializarea instalații în construcții;- sudori (autogen și electric);- lăcătuși montatori:- electricieni pentru construcții;

Condiții da participare pantru Ingineri: studii superioare, experiență in 
activitatea de ofertare - decontare, mln. 2 ani, cunoștințe de informatică. 
Dosarul de înscriere va conține următoarele acte: cerere de înscriere, 
curriculum vitae, copie după diploma de absolvire a studiilor. Inscrieri‘e 
se fac la secretariatul societății, până la data de 1^.04.2007. ora 15.ÎQ

• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=25C mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupata i I din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 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)
• 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 Ik. 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)
• hali, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314, (A9)

Mobilier și interioare (47)

• vând dulap, bibliotecă ma/e, bibliotecă mică, 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)
• vând la preturi mici bufet bucătărie și aragaz 
cu 4 ochiuri. Tel. 211238 (T)

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

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând urgent AMD Athlon 2200+, 768 DDR, 
FX5200 128/128 DDR, 160 GB, cooler dublu, Lan, 
DVD+RW, 4 USB, DELL19 inch, birou, boxe 5.1, 
preț 1450 lei. Tel. 0740/085289. (T)

Materiale de construcții (53)

• vindem materiale de construcții sistem 
termolzolant Baumlt, pollstiren, preț MO lei 
mc, In Deva, tir. M. Emlntscu, nr. 82. Relații 
la M. 217433 iau 0729/007251. (11/294)3)

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

Vând alte imobile (27)
Electrocasnice (56)

Comemorări (76)

• 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)
• soefetafe comardaiă vinde, in comuna Vețel, 
Str. Șantierului, nr. 5, clădire P+l, cu toate 
utilitățile asigurate. Tel. 0744/569715. (3/29.03)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Imobile chirii (29)

• CMă to Deva D+P+l, construcție nouă, 
suprafață 700 mp, pretabilă pentru sediu 
firmă, bancă, pensiune, grădiniță de copii. 
Pentru detalii vizitați
www.casasuperhome.ro. Tel. 0766/935328 
(12/27.03)

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

• ofer de închiriat, In Timișoara In zona 
stadion Dan Păltlntaan, apartament 4 
camere, mobilat, etaj 1, str. Dr. A. Păunescu, 
nr. 121. Tel 0T21/5191M, 224292, după ora 
18(1/2633)

• ofer spre închiriere spațiu, 32 mp, centrală 
termopan, grup sanitar, pretabil pentru cabinet 
stomatologic, proiectare, avocatură, Bdul 22 
Decembrie, preț 400 euro/lună Tel. 0723/227569. 
CT)

• SC Orton Comimpex SRL Brad închiriază 
hală industrială situată In Brad, Str. Moților, 
nr. 44, 700 mp, plus birouri amenajate, 
acces din DN, parcare. Tel. 0728/078090, 
0729/942068(10/1.03)

Auto românești (36)

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

Auto străine (37)

• vând Fiat Punto 1,2 i, benzină af 2000, preț 
5400 euro, negociabil. Tel. 0722/260046. (T)
• vând VW Golf 3 Variant, motor 1,9 Diesel, af 
1996, preț 4800 euro, negociabil. Tel. 0726/703331. 
(T)

Microbuze. Dube (38)

• vând automobil mixt tip LEA (motor RABA) 
pentru transport marfă și persoane și autobuz 
RD 111 stare bună Tel. 0744/569715. (3/29.03)

Moto-velo (41)

• vând motor Aprllia R5125, af 1997, Kit Polini, 
tobă Arrow sport, carburator sport, cauciucuri 
noi, preț 2300 euro. Tel. 0726/703331. CT)

Piese, accesorii (42)

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

Garaje (43)

I • IncNrtaz prii ■ hală 60 mp, pentru I 
I depozit sau alte activități, Str. Plevnei, ; 

intrare și ieșire DN, preț 220 euro/lună ; 
negoăatxL TeL 0722/307325. (2/264)3)

• cumpăr mW. plata pe loc. Tel, 0788/ 
941271. (4/2803)

■ vând 15 familii albine, preț 150 - 200 lei. Tel. 
220630,0746/155989. <5/29.03)
• vând25 de oi cu miei, satul Ghergheș, comuna 
Căniți, nr. 68 Tel. 621690. (3/27.03)

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

• vând cățel rasa Yorkshire Terrier mini și 
Fox Terrier pentru companie și show. Tel. 
0721/998718 0748/093440. (1/23.03)

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

Instrumente muzicale (60)

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

Altele (61)

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

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Dumitru Maria. Se declară nul. (2/28.03)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Popovici Maria. Se declară nul. (9/29.03)

Mulțumiri (68)

• Mulțumiri domnului comisar-șef Zaharie 
Marcel și familiei sale și domnului Ancheș, 
oameni cu o inimă mare și o educație aleasa, 
pentru ajutorul acordat familiei mele la decesul 
soțului și le doresc la toată familia toată 
sănătatea din lume și un PAȘTE FERICIȚI Rotaru 
T. (4/29.03)

Matrimoniale (69)

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

Prestări servicii (72)

• aborttabU, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania -110 euro,

0740/218237 0726/500804? 'oTahlSSS 

(17/12.03)

• Fundația Mundi 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)
• mâ ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer șl 
pretind seriozitate. TeL 0723/861439.

• Saâna Om funcționează în Deva. str. 
Sântirialm, nr. 71D. Relații și programări la teL 
0721/061404. (4/224B)
• taapart aMI cu auto acoperi oe 121 și

în 2 aprilie se împlinesc 30 de ani plini de zbucium și dor cumplit de când la numai 20 de ani a închis pentru totdeauna ochii săi frumoși și senini unicul meu fiu
ȘTEFAN ȘIPOȘși 17 ani de la decesul dragului meu soț

VIORELPentru ei lacrimi și flori odată cu pașii ce mă poartă zilnic la mormântul lor. Mulțumesc colegilor de facultate, liceu și prietenilor mei care sunt alături de mine.Comemorarea în ziua de 31 martie, ora 15, la cimitir.
(11/26.03)

Familia Sîrbu anunță împlinirea a 18 ani de la trecerea în neființă a celei care a fost
prof. DOMNICA SÎRBUParastasul va avea loc sâmbătă 31 martie, ora 10, la Biserica din Cimitirul ortodox de pe str. M. Eminescu. 

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(8/29.03)

Cu durere în suflet sofia Violina împreună cu familia anunță că astăzi 30 martie se împlinesc 27 de ani de jf* când s-a stins din viată cel care a fost
URSA ROMAN

Odihnească-se în pace!

(4/27.03)

ft

Cu aceeași tristele și durere în suflet aduc aminte celor care l-au cunoscut pe
BUT AR AURELdin Șoimuș că astăzi se împlinesc 6 săptămâni de când a plecat pentru totdeauna de lângă mine. Vei fi mereu în gândurile și rugăciunile mele. Soția Otilia

(14/27.03)

Tristă este ziua de 30 martie când se împlinesc 20 de ani de la decesul scumpei noastre soră și mătușă
LAZĂR ELISABETAdin Valea Lungă.

Dumnezeu s-o odihnească. Fratele Petru, sora Pătrata, cumnatul și nepoții

Oferte locuri de muncă (74)

• caut menajere și necalificați, tractoriști, 
pentru muncă în Italia; transport gratuit! Tel. 
0727/578428,0752/923577. (7/29.03)
• llmâ de comunicații, internet, marketing, 
caută 15 operatoare telefon, full time, chiar fără 
experiență; este Indispensabilă cunoașterea 
limbii italiene. Informații și programări interviu 
latei. 211268 0723/243663. (&/20j03)
• SC Cagat Construct SRL Deva angajează 
(agent excavatnriști și buktoexcavatoriști. 
Re^x la teL 025V22665Q. (1IV274B)

(1/29.03)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru cofetărie. Relații la tel. 0722/275410. 
(2/28.03)
• societate comercială angajează zidari, finisori, 
dulgheri; se oferă salariu atractiv. Relații latei. 
0723/889196,0724/620970. (6/27.03)
• Societate comercială cu sediul în Satu Mare 
angajează electromecanic, cu domiciliul stabil 
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)
• țolv cat 8 C, cu atestat (analize medicale 
necesare) pentru rfistriburie marfă. Tel. 
0741/203720. CV la fax 0261/769218 (86382)

mailto:agercom@agercom.ro
romimo.ro
http://www.casasuperhome.ro
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• Bilete la Stones. Vodafone România a anunțat, ieri, prelungirea cu încă o zi a perioadei în care clienții săi pot achiziționa online bilete în avans la concertul Rolling Stones, de pe site-ul www.ticketpoint.ro, până la data de 2 aprilie 2007, inclusiv.

Premieră Regizorul francez Luc Besson a ținut o conferință de presă la Sofia cu ocazia lansării în Bulgaria a filmului său, „Arthur and the Mini- moys”. (Foto: EPA)

Timbre cu Sky- 
walkerLos Angeles (MF) - Poșta americană va scoate pe piață o serie de timbre dedicată francizei de succes „Războiul Stelelor”, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la lansarea pe marile ecrane a primei părți a seriei realizate de George Lucas. Timbrele au fost expuse de Poșta americană în fața teatrului chinezesc Grauman, imul celebrele cinematografe de la Hollywood, unde, pe 25 mai 1977, a fost proiectată în premieră prima parte a seriei.
ExplozieAnkara (MF) - Un rus face parte dintre turiștii răniți în explozia produsă, ieri, la un hotel din stațiunea turcească Belek, și soldată cu moartea unui membru al personalului hotelier. Potrivit informațiilor preliminare, un rezervor de gaz petrolier lichefiat a explodat în bucătăria hotelului de cinci stele Kaya.

Cartea lui Row
ling (Foto: EPA)

Pasionați 
de Potter
Guantanamo (MF) - 
Deținuții de la Guan
tanamo sunt pasionați 
de aventurile celebru
lui vrăjitor Harry Pot
ter, a declarat bibliote
cara închisorii unde 
sunt încarcerați apro
ximativ 385 de pri
zonieri acuzați de 
terorism. Cărțile din 
seria „ Harry Potter" 
sunt citite în engleză 
sau traduse în alte 
limbi, a indicat biblio
tecara. Autoritățile 
bazei riavale de la 
Guantanamo au 
comandat deja cel 
de-al șaptelea și ultim 
volum al seriei, „Harry 
Potter and the Death
ly Hallows", care va 
apărea în iulie.

Puiul de elefant se plimbă cumama sa în Parcul Național Udawalawe, la 200 de kilometri sud de Colombo, Sri Lanka. (Foto: epa)
Prea mult parfumOttawa (MF) - O femeie din Canada, care era dată cu un parfum foarte puternic, a fost coborâtă din autobuz, de două ori, pentru că șoferii s-au plâng că mirosul îi incomodează. Parfumul „Very Irresistible”, de la Givenchy, despre care se spune în reclamă că este imprevizibil, îndrăzneț și senzual, nu a plăcut celor doi șoferi de autobuz din Calgary care i-au interzis ferm canadiencei să se urce în mijlocul de transport pe care îl conduceau. „Am fost umilită și mi-era rușine în fața celorlalți călători. Am coborât din autobuz plângând”, a spus Nathalie Kuhn, de 25 de ani. Această atitudine a șoferilor, rar întâlnită, demonstrează o schimbare de comportament în Canada și o intoleranță față de utilizarea parfumurilor foarte tari.

Și-a angajat o
■ Dublura lui Sylvester 
Stallone va face cas
cadorii pentru ultimul 
film din seria „Rambo".Los Angeles (MF) - Actorul Sylvester Stallone, în vârstă de 60 de ani, va readuce pe marile ecrane legendarul erou al filmelor de acțiune într-un nou lungmetraj despre veteranul războiului din Vietnam și expert în lupta de gherilă, programat pentru lansare în 2008.Actorul a declarat că cel mai nou film „Rambo”, ale cărui filmări vor începe la sfârșitul acestui an, nu va avea scene de acțiune specifice superproducțiilor. Și, spre deosebire de ultima parte a seriei „Rocky Balboa”, unde Stallone nu a utilizat o dublură, de data aceasta o va face. Dublura se va ocupa de cascadoriile care i se par mai dificile celebrului sexagenar. Ultima oară când Stallone și-a

dublură

Stallone (Foto: EPA)încântat fanii cu acest rol a fost în 1988, cu aproape 20 de ani în urmă. Cele trei filme ale seriei au fost „First Blood” (1982), „Rambo: First Blood Part II” (1984) și „Rambo III” (1988).în noul film, personajul său va ajuta un grup de misionari creștini, aflați in Burma pentru acte de caritate, care au nevoie de protecție.
In pericol de a fi răpit
■ Copilul vietnamez al 
Angelinei Jolie era vizat 
de către o bandă de 
profesioniști.

Los Angeles (MF) - Actorii americani Brad Pitt și Angelina Jolie au întărit măsurile de securitate ale locuinței lor după ce au aflat despre un plan de răpire a noului lor copil adoptat, vietnamezul Pax Thien, și despre o posibilă cerere de răscumpărare în valoare de 70 de milioane euro, informează The Sun.Gărzile au aflat despre un „plan meticulos și credibil”

de a răpi copilul care a fost adus din Vietnam săptămâna trecută. Presa americană indică faptul că banda care a plănuit răpirea a mai făcut astfel de lucruri.„Sunt profesioniști și respectă prea puțin viața umană”, a indicat o sursă apropiată cuplului. „Banda a cerut membrilor săi din Los Angeles să pună la cale un plan de răpire a lui Pax și să ceară recompensă de 70 de milioane de euro, echivalentă cu profitul obținut de ei într- un an din traficul de droguri”, a adăugat aceeași sursă.

GeorgianaNăscuta în zodia < Gemeni, este pasionată de arhitectură, artă și călătorii.
www.huon.ro
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Au interzis exportul de organe
■ în China, o sursă im
portantă de organe a dis
părut o dată cu reduce
rea execuțiilor din închisori.Beijing (MF) - Guvernul chinez încearcă să oprească unele dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului, precum exportul de rinichi de la victimele condamnate la moarte și traficul de organe ale minorilor. Aceste noi reguli au creat o criză de organe în Coreea de Sud.Potrivit unui reportaj din cotidianul Chosun Ilbo, lista lungă de sud-coreeni care așteaptă să primească anumite organe devine și mai lungă. Numărul lor a depășit 10.000 la începutul acestei luni, iar

Chinezii au prioritate în ceea ce privește listele de așteptare (Foto: epa)șansele ca aceștia să poată face un transplant se reduc din cauza deciziei Chinei de a interzice exporturile de organe, în plus, execuțiile din China au
scăzut o dată cu sărbătorirea Noului An Chinezesc din februarie, ceea ce înseamnă că una dintre principalele surse pentru exportul de organe a

dispărut, au spus agenții care se ocupă cu traficul de organe, citați de Korea Times. Sud coreenii se feresc să doneze organe, astfel că situația pen tru cei bolnavi grav este difi cilă.Pe lângă toate acestea prețurile pentru organe ai crescut foarte mult, rinichi: ajungând la 37.000 de dolari, îr timp ce un export din China ai fi putut aduce un rinichi Ie prețul de 27.000 de dolari. Chi na a mai decis să nu ma acorde prioritate străinilor îr ceea ce privește listele di așteptare pentru un transplant de organe. China mai are inși un drum lung de parcurs pen tru a scăpa de imaginea țări care adună organe de Ie cetățenii săi.
Scrisorile lui Dietrich și Hemingway
■ Corespondența per
sonală dintre actriță și 
scriitor va fi expusă în 
public, la Boston.

Boston (MF) - Corespondența personală între actrița Marlene Dietrich și scriitorul Ernest Hemingway, marcată de sentimente de prietenie și de flirt, va fi expusă pentru prima dată în public de biblioteca John F.

Kennedy (JFK) și de Muzeul din Boston, SUA.Scrisorile, majoritatea bătute la mașină, au fost trimise de Hemingway lui Dietrich în perioada 1949 - 1959. Documentele, în care Hemingway o numea pe Dietrich „The Kraut” iar actrița îi spunea marelui romancier „Papa”, alimentează dezbaterile privind natura relației dintre cei doi. Cele 30 de scrisori, alături de

telegrame și poezii, au fost donate bibliotecii de Maria Riva, unica fiică a lui Dietrich, cu mențiunea de a nu fi făcute publice până anul acesta. Corespondența indică faptul că tânjeau unul după celălalt, mai sties că soarta i-a ținut departe. „Te iubesc groaznic, iar tu te îndrăgostești de fiecare dată de câte un nenorocit”, i-a scris Hemingway lui Dietrich în ianuarie 1950.
Actorii Ray Liotta,Tim Allen și John Travolta au fost prezenți la premeira londoneză a celui mai recent film semnat de Walt Becker, „Wild Hogs”, o comedie despre bikeri. (Foto: epa)
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