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Averse de ploaie

Dimineața La prânz Seara
Fără drept de înhumare

Mediul în 
dezbatereDeva (C.B.) - Tema celei de-a 11-a ediții a SF Cafe organizată de Asociația „Teseract” Deva a fost „Fetele de diamant ale deșeurilor”. în carul SF Cafe au avut loc discuții despre poluare, metode de reciclare a deșeurilor și o prezentare multimedia de machete realizate din deșeuri. /p.5

Veterani la 
arme- Orăștie (M.T.) - Un număr de 12 veterani de război, jandarmi au participat sâmbătă la „Ziua Veteranilor Unității”, eveniment organizat la sediul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie. La icest eveniment au participat atât veteranii de război jandarmi, cât și cadrele în rezervă de la cele două unități de jandarmi, IJJ Hunedoara și Centrul din Orăștie. Spre surprinderea tuturor, unul din veterani, la 86 de ani, a tras fix în țintă, /p.3

Alexandru lacob

■ Legislația în vigoare 
discriminează copilul 
născut și abandonat în 
maternitate.Deva (I.J.) - Mai multi copii născuti în maternitățile hunedorene au rămas neîn- gropati luni întregi pentru că

nu aveau certificat de naștere. Situația apare în județ (și nu numai) ca urmare a faptului că, odată abandonat de mamă în maternitate la naștere, copilului nu i se întocmește certificat de naștere. „La noi se apelează la bunăvoința funcționarului public care înregistrează copilul pentru obți

nerea certificatului de naștere. Dacă el respectă legea, copilul acela nu există, deci nu beneficiază de nici un drept și nu este cetățean al României. Sunt zeci de cazuri în care copilul abandonat în maternitate a decedat și nu a putut fi îngropat. A fost nevoie de luni întregi pentru obținerea acte

lor de naștere fără de care nu se poate obține certificatul de deces. în tot acest timp, copiii au rămas în morga spitalului”, declară Marlena Pintilie, coordonator UNICEF România. în județ trăiesc fără certificat de naștere mai multi copii de etnie rromă a căror părinți nu pun preț Pe acte.

Căpitan la 
juniori HunSoarâ (M.T.) -La numai 18 ani, Alexandru lacob este căpitanul echipei naționale de juniori Under 19, iar la începutul acestui, an a fost chemat pentru o săptămână în Italia, la echipa de juniori, unde impresarii italieni i-au urmărit îndeaproape activitatea. în perioada în care a efectuat stagiul de pregătire la Milano, Alexandru a avut ocazia să joace alături de mari nume din fotbalul italian, Luis Figo, Marco Materazzi, Crespo Adriano, /p.3
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| Sărbătoarea Floriilor este, I de mai mulți ani, o zi specială K.. în Hunedoara. în jurul prânzu- L-,:- lui, în fata Casei de Cultură se f ‘ adună tineri și bătrâni, copii, I adolescenți, cu brațele pline de flori și construiesc împreună o- "cruce de flori, /p.3 www.huon.ro (Foto: T. Mânu)
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A amenințat ca se omoara

România 11

Patron în 11 zile
România se poate lăuda cu o durată MB 06 alj%| 
state europene în ceea ce privește numărul de ztfe pentru 
'niuntarea uței firme.
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Grafica: Cuvântul liber

■ Un tânăr din Hune
doara a amenințat că se 
sinucide aruncându-se 
de pe un bloc din oraș.Hunedoara (I.D.) - Duminică la prânz la 112 a fost dată alaz ma: un tânăr amenința că se aruncă de pe blocul G2, de pe bulevardul Dacia din Hunedoara. La fata locului au sosit

Aimediat echipajele de politie, pompieri și ambulantă și au încercat să-l convingă pe tânărul Dorin B. de 23 de ani din Ghelari să renunțe la gestul sinuciga s’j'mp- ^.iile pe cajc jernii!j!;; ( cotate fața „no? ora 22:02)ie tota- 1111 conflic. ’artici- Jreera căsătorifi ’̂^^Allan- -n^- După aproape o ora tânărul a fost coborât de pe bloc. Dorin B. e condus la ambulanță
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Investiții în Teliuc
5Teliucu Inferior (I.J.) - Fostele perimetre miniere, redate circuitului natural, însumează în comuna Teliucu Inferior nu mai puțin de 6,5 ha. Terenurile sunt dotate cu toate utilitățile și sunt puse la dispoziția celor care doresc să investeas

că în zonă. „închiderea minei ne-a lăsat cu un deficit bugetar de 3,5 mid. de lei vechi. Pentru o comparație, într-un an, bugetul local colectează cca. 2 mid. de lei vechi”, declară Daniel Pupeză, primarul comunei.
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PANORAMIC / 2luni, 2 aprilie 2007
• Manifestații. Zeci de mii de ucraineni 
au manifestat, sâmbătă, la Kiev, în favoa
rea și respectiv împotriva dizolvării Parla
mentului. 20.000 de susținători ai coaliției 
guvernamentale proruse au fost primii ca
re au început demonstrațiile. Câteva ore 
mai târziu, zeci de mii de partizani al pre
ședintelui ucrainean s-au reunit în piața 
centrală din Kiev.

Guvern PNL-UDMR, fără PD

Cel mai 
sângeros

Tal Afar (MF) - Bilanțul final al atacului cu camion-capcană, comis in orașul irakian Tal A- far, la Începutul săptămânii trecute, este de 152 de morți, el devenind astfel cel mai sângeros atentat de acest gen, de la Începerea războiului, In 2003, au declarat ieri surse oficiale.
Javier Solana

Haniyeh, 
acuzat

Ierusalim (MF) - Premierul Israelului, Ehud Olmert, consideră că o- mologul său palestinian, Ismail Hanlyeh (foto), este „un terorist”, acu- zându-1 că a furnizat personal un milion de dolari milltanților isla- mlști pentru comiterea de atacuri Împotriva statului evreu. Olmert apromis că va boicota noul guvern de uniune națională format de mișcarea radicală Hamas și de facțiunile Fatah; conduse de liderul moderat Mahmoud Abbas. Olmert susține că fondurile au provenit din afara teritoriilor palestiniene, fiind transferate uneifacțiuni armate a Hamas pentru „scopul explicit de comitere a u- nor acțiuni teroriste”.

(Foto: EPA)

Criza, la 
telefon
Teheran (MF) - înaltul reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana, Intenționează sâ-l telefoneze președintelui Iranian Mahmoud Ahmadinejad, în încercarea de a soluționa criza generată de capturarea de către Teheran a celor 15 militari britanici, în Golful Persic. „(Criza) trebuie rezolvată. Guvernul Iranian trebuie să înțeleagă că nu este o problemă bilaterală, ci o problemă a UE", a spus Solana. Iranul a anunțat că arestarea militarilor britanici este o problemă bilaterală îhtre Teheran și Londra și a avertizat alte state să nu se amestece în dispută. „Marea Bri- tanle ar trebui să accepte că a încălcat apele teritoriale ale Iranului șl să garanteze că acest lucru nu se va mai întâmpla", a spus ministrul iranian de Externe, Manouchehr Mottaki.

■ Premierul va prezenta 
Parlamentului săptămâ
na aceasta un Guvern 
PNL-UDMR, fără PD.

București (MF) - Premierul Călin Popescu Tăriceanu a a- nunțat, ieri, că va prezenta Parlamentului, săptămâna viitoare (săptămâna aceasta - n.r.), formula unui nou Guvern constituit din reprezentanți ai PNL și UDMR, din care Partidul Democrat nu va mai face parte.El a precizat că, azi, va trimite celor două Camere ale Parlamentului o scrisoare privind constituirea unul nou Guvern în jurul PNL, din care va mal face parte doar UDMR, nu șl PD.
O nouă formulăAdresându-se opiniei publice de mal multe ori cu „dragi români”, premierul a arătat că impasul politic în care se află România necesită o nouă formulă de guvernare, eficientă și coerentă, care să permită o activitate fără sincope, precizând totodată că varianta a- legerilor anticipate ar crea In-

Premlerul va prezenta Parlamentului formula unul nou Guvern 
constituit din PNL șl UDMR (Foto: arhivă)stabilitate legislativă, economică și chiar socială, un semnal de incertitudine către UE.Tăriceanu a declarat că este o decizie pe care și-ar fi dorit să nu o la, pe care a Încercat „din răsputeri” să o evite, dar pe care acum trebuie să șl-o asume, în caz contrar riscând să pună prioritățile europene și agenda românilor in plan secundar.El a reamintit obiectivele principale ale guvernării pentru reducerea decalajului so

cial care desparte România de țările dezvoltate ale Europei.„Acest lucru se obține doar prin performanță continuă, coerență politică șl multă, multă muncă. Și toate acestea într-un mediu politic stabil. Ca prim-ministru, știu că a- ceste obiective importante pentru viitorul românilor nu pot fi realizate de o guvernare minată din interior de conflicte permanente și de o alianță care nu-și mai găsește resursele interne pentru a acționa

unitar. O guvernare dezbinată nu poate promova eficient interesele României și nu poate genera prosperitatea pe care, românii și-o doresc și o mer.. tă”, a spus Tăriceanu.
Ce la UDMRUDMR are interesul unei stabilități guvernamentale și de aceea decis să meargă împreună cu PNL într-o altă formulă de guvernare, a declarat, ieri, președintele Marko Bela, precizând că UDMR va avea în noul guvern „probabil” un post de vicepremier și „încă trei portofolii”.„Nu noi am dorit această schimbare, noi am fi optat pentru actuala formulă guver-
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Premierul Tăriceanunamentală, dar s-a creat un impas care trebuia rezolvat", a precizat președintele UDMR.

Reacții la anunțul restructurării

România, de partea Rusiei
Bremen (MF) ■ România, Grecia și Slovacia, trei dintre țările care au formulat obiecții față de planul Ahtisaari privind viitorul provinciei Kosovo, s-au plasat de partea Rusiei, susținând continuarea negocierilor dintre Belgrad și Prișțina, în vederea unui acord, relatează publicația electronică EUObserver.Un mic grup de state s-au demarcat - cu ocazia reuniunii miniștrilor europeni de Externe, de la Bremen - de poziția UE și a Statelor Unite, potrivit căreia Națiunile Unite ar trebui să acorde o „independență sub supraveghere” provinciei separatiste sârbe Kosovo.România, Slovacia și Grecia au formulat obiecții, în timp ce Spania și Italia și-au exprimat și ele - conform unor surse diplomatice - rezervele în ceea ce privește soluția propusă de emisarul ONU Martti Ahtisaari, pentru rezolvarea crizei din Kosovo.Președinția germană a UE a minimalizat amploarea divergențelor alimentate fie de legăturile strânse pe care unele țări din UE le au cu Serbia, fie de mișcările separatiste cu care se confruntă unele dintre ele, pe plan intern.Uniunea Europeană și Statele Unite au sprijinit oficial planul Ahtisaari, în timp ce Serbia și Rusia au respins ideea independenței provinciei Kosovo, față de care și China ar putea să-și exprime rezervele, când proiectul va trebui votat în Consiliul de Securitate ONU, potrivit înaltului reprezentant UE pentru Politică Externă, Javier Solana.

■ PSD va decide azi 
dacă va sprijini guvernul 
restructurat, iar PC vrea 
guvern monocolor.

București (MF) - Vicepreședintele PSD Cristian Diaco- nescu a declarat, ieri, că PSD nu va acorda girul politic niciunei formațiuni aflate la putere, liderii partidului urmând să decidă azi dacă vor sprjini, pentru o perioadă limitată, noul guvern restructurat.Diaconescu a precizat, după anunțul premierului Tăriceanu asupra restructurării guvernamentale prin eliminarea miniștrilor PD, că liderii so- cial-democrați vor decide azi, în cadrul Comitetului Executiv, care va fi poziția partidului față de această nouă dezvoltare a situației politice.Vicepreședintele PSD a a- firmat că, în funcție de formula concretă a noului guvern restructurat, pe care Tăricea-

Vlcepreședlntele PSD, Cristian 
Diaconescu (Foto: FAN)nu și-a asumat-o ca fiind construită în jurul PNL și UDMR, liderii social-demo- crați vor decide dacă parlamentarii partidului vor putea vota, pentru ieșirea din actuala criză politică și pe o perioadă de timp limitată, pentru sprijinirea noului guvern.
PC: Fără PD și UDMRBiroul Politic al PC a decis, ieri, să solicite premierului

Tăriceanu ca reprezentanții PD și UDMR să nu fie incluși în guvernul restructurat, în caz contrar, parlamentarii partidului urmând să respingă la vot viitorul Cabinet.Președintele PC Dan Voicu- lescu a declarat, într-o conferință de presă, că, inițial, l-a înțeles pe premier că nu putea să facă un Guvern restructurat fără UDMR, însă, filialele PC și-au exprimat un punct de vedere categoric împotriva participării Uniunii la guvernare, iar Biroul Politic al PC a hotărât definitiv și irevocabil să accepte decizia filialelor.
PRM nu va votaPRM nu va vota un guvern al cărui program de guvernare trebuie să conțină și programul UDMR, care prevede în mod explicit autonomia teritorială, a declarat, ieri, vicepreședintele executiv al Partidului România Mare, Lucian Bolcaș.

PD se abține 
de la declarații

București (MF) - Democrații precizează, într-un comunicat de presă remis, ieri, MEDIAFAX, că respectă „marea sărbătoare creștină” a Floriilor și că iși rezervă dreptul de a se „abține de la orice declarații politice, într-o asemenea zi”, ca urmare a deciziei premierului de a exclude PD din Guvern.„PD respectă marea sărbătoare creștină pe care românii o trăiesc astăzi, sărbătoarea Floriilor. Ne rezervăm dreptul de a ne abține de la orice declarații politice, într-o asemenea zi, ca urmare a deciziei primului-mi- nistru de a exclude Partidul Democrat din structura guvernamentală”, se spune în comunicatul semnat de președintele PD Emil Boc.
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Sondaj INSOMAR: PD, în topBucurești - Un sondaj dat publicității ieri de institutul INSOMAR relevă faptul că PD conduce în preferințele electoratului, cu 34%, fiind urmat de PSD, cu 22%, în ti*an- ■ ^a^ali cu 18 procente, liderul PNL, PRM și PNG suniînte- cu câte 11% din voturi] car- i le. Dacă PD și PNL ar prtie ] pa împreună la alegeri, olo- i ța DA ar fi votată de 42'% din populație dacă duminica viitoare ar fi organizate alegeri parlamentare.în ceea ce privește alegerile pentru președinție, Traian

Băsescu ar fi votat de 44% dintre români.Pe locul al doilea în preferințele electoratului, la mare distantă, se situează Gigi Be-Mali Mircea Geoană. fiind din cap pe locul trei, cu 15%. parciuorneliu Vadim Tudor se l situează pe locul al patrulea i în preferințele electoratului pentru funcția supremă în l stat, cu 11 procente, iar președintele PNL, premierul Călin i Popescu-Tăriceanu, ar întru- i ni doar 5% din voturi.
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Stolojan, ales președintele PLDBucurești (MF) - Congresul PLD l-a ales, sâmbătă, pe Theodor Stolojan în funcția de președinte al formațiunii, pe Gheorghe Flutur ca președinte executiv și pe Valeriu Stoica ca președinte al Consiliului Reprezentanților Naționali, în urma votului dat de către delegații la congresul extraordinar al PLD.Theodor Stolojan a fost votat ca președinte al PLD de către 1198 de membrii ai partidului, și a înregistrat 5 voturi „împotrivă” și 12 voturi nule.

Theodor Stolojan (Foto: arhivă)

Astfel, Stolojan își finalizează, cu acest vot în congres, perioada de interimat în funcția de lider incontestabil al 11- beral-democraților. Un alt lider important al PLD, Gheorghe Flutur, care a ocupat în perioada de la constituirea partidului și până la înregistrarea sa oficială funcția de vicepreședinte interimar, a fost votat de Congresul PLD, cu 1189 de voturi „pentru”, 14 voturi „împotrivă” și 12 voturi nule, în funcția de președinte executiv.Cel de-al treilea lider al formațiunii, strategul Valeriu Stoica, a primit voturile favorabile a 1152 de membrii PLD participanți la Congresul PLD, 51 de voturi „împotrivă” și 12 voturi voturi nule, acesta ocupând în structura de conducere funcția de președinte al Consiliului Național al Reprezentanților.
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• Muzică religioasă. Corala camerală
„Sargeția" din Deva, dirijor prof. Nicolae 
Icobescu, a susținut ieri, la Biserica Orto
doxă „Sfântul Nicolae" Deva (lângă Parc), 
un concert extraordinar de muzică reli
gioasă dedicat Sfintelor Paști. (S.B.)

Decapitând ba
lauri cu... 
muchia inimii
Dorin Petresc

Încă din zorii evului mediu s-a stator
nicit un frumos obicei, căruia în timp 
cavalerii îi conferiseră consistența legii. A- 

cela potrivit căruia toți purtătorii de arme, 
fie nobili sau oameni de rând, oșteni ori 
luptători cu simbrie, călăi sau vânători, în 
Posturile cele mari și săptămâna dinainte a 
Sfintelor Paști, erau obligați să lepede „scu
lele morții". în tot acest răstimp, mirenii se 
osteneau pentru alungarea gândului cel 
pizmaș și viclean, îmbrăcând veșminte albe 
- semn că atunci zăgăzuite vor fi fost iz
voarele vărsării de sânge, lată cum, în felul 
acesta minunat, visul de pace și armonie 
evada din prinsoarea armurilor de gheață 
ale războaielor aidoma unei paseri albastre 
decupate din seninul fără de sfârșit al ceru
lui.

Amintindu-ne gestul celor din 
vechime, haideți să abandonăm 
violența, îngropând securea vrăjmășiei prin 

rugăciune, credință, iubire! Oare chiar 
credeți că Dumnezeu a zidit pe om pentru 
că, momentan, nu avea soldăței de plumb 
cu care să se joace? Poate că „om" în
seamnă și „luptă", când această flacără se 
circumscrie unor idealuri nobile, dar, cu 
siguranță, Ceriul nu i-a hărăzit nihilistul 
prerogativ al retezării de vieți. Lăsați vâna
tul să trăiască și privirea sa aburindă de 
blândețe vă va cuprinde ființa, pătrunzând 
până dincolo de cămășile de zale din 
sufletul vânătorului, acolo, în adâncuri, 
unde într-un târziu se va așeza între 
petalele de stele ale inimii în chipul unui 
fluture plăpând de catifea!

Numai așa, de astă dată, balaurul cel 
mare și negru al răului fi-va răpus nu cu 
sulița, săgeata ori sabia, ci cu o inimă 
mare și largă cât cerul...

g^rucea de flori la HunedoaraHunedoara (I.D.) - An de an se mai adaugă ceva la această sărbătoare populară: concursul de desene pe asfalt, la care anul acesta au participat reprezentanții grădinițelor din municipiu, vernisarea unei expoziții de artă cu temă religioasă, în cadrul căreia au expus majoritatea pictorilor hunedoreni, precum și lansarea unui volum de poezie. „Este o sărbătoare „organizată” de cetățeni. Chiar nu contează al câtelea an este acesta, în care ne adunăm împreună”, declară Constantin Zgâmbău, artist plastic. „Vin în fiecare an cu copiii din grupa mea de grădiniță. Aducem flori pentru cruce. Au început să vină și părinții lor, tot mai mulți în fiecare an”, spune educatoarea Marinela Sârbu, de la Grădinița Prichindelul.

cww-

A jucat cu Inter Milano
■ Un tânăr hunedo- 
rean, a reușit să joace 
alături de marii fotba
liști de la Inter Milano.
Mihaela Tămaș________________
mlhaela.tamas@informmedia.roHunedoara - Pe Alexandru, l-am întâlnit după meciul de sâmbătă dintre Corvinul, echipa la care activează pe postul de mijlocaș la închidere, și Minerul Lupeni, care s-a încheiat cu scorul de 1-1. Este cel mai tânăr fotbalist al județului Hunedoara, care a reușit la o vârstă destul de fragedă să ajungă la o aseme

nea performanță în fotbal, de la Lobonț încoace. La numai 18 ani, este căpitanul echipei naționale de juniori Under 19, iar la începutul acestui, an a fost 6hemat pentru o săptămână în Italia, la echipa de juniori, unde impresarii italieni i-au urmărit activitatea. „A fost un stagiu de pregătire și din țară, am fost singurul jucător selecționat. Urmează, în această vară, să primesc un răspuns de la echipă, sper eu, unul favorabil. Am jucat alături de vedetele echipei Inter Milano, Luis Figo, Marco Materazzi, Crespo Adriano. Atunci am avut cele mai mari emoții din viața mea”, spune

Alexandru Iacob. Căpitanul naționalei de juniori susține că nu și-a dorit dintotdeauna să devină fotbalist. „Am făcut înot de performanță, iar după ce s-a închis bazinul din Hunedoara, tatăl meu mi-a îndrumat pașii spre fotbal. Asta se întâmpla pe când aveam vreo 10 ani. Până la 16 ani, am jucat în echipa de juniori a Corvinului, după care am activat la echipa mare, în divizia B. Am reușit în această perioadă să mar- chez un gol. îmi amintesc că eram în culmea fericirii. Era primul meu punct marcat în divizia B. Am mai marcat alte două goluri cu echipa nați-

Alexandru Iacob (Foto: cuonalei de juniori”, își amintește Alexandru. Tânărul fotbalist își dorește să joace alături de idolii săi Chivu și Materazzi, să fie acceptat la Inter și să devină celebru.
Veteranii de război, la arme
■ Cu toate că au o 
vârstă înaintată, cei 12 
jandarmi au tras cu 
arma ca-n tinerețe.
Mihaela Tămaș
mihaela. tamas@informmedia.roOrăștie - Un număr de 12 veterani de război, jandarmi, au participat sâmbătă la „Ziua Veteranilor Unității”, eveniment organizat la sediul Centrului de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi „Aurel Vlaicu” Orăștie. La acest eveniment, au participat atât veteranii de război jan

darmi, cât și cadrele în rezervă de la cele două unități, „în prezent, în județul Hunedoara, mai sunt 25 de veterani de răzbpi jandarmi, dintre care, la acest eveniment, au participat 12. Ceilalți 13, care din motive medicale nu au participat, vor fi vizitați de către reprezentanți ai celor două instituții la domiciliile acestora.Au fost înmânate diplome, insigne și plachete omagiale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, sublocotenent Nicolae Răducu. Veteranii și pensionarii au avut ocazia să-și reamintească vre-
Integrarea -
■ Fără continuitatea 
reformelor instituționa
le și economice, inte
grarea e doar pe hârtieDeva (M.S.) - Candidatul pentru Partidul European, luliu Winkler (UDMR), spune că „România trebuie să conștientizeze nevoia de continuare a reformelor instituționale și economice. Reformele se fac pentru noi și nu pentru UE, pentru modernizarea societății românești și creșterea nivelului de trai. Acum, eficiența cu care funcționează

La 86 de ani a tras în mijlocul țintei (Foto: Traianmurile în care trăgeau cu pistolul, în cadrul „Cupei Veteranilor la tir”. în urma acestei competiții, locul întâi a fost ocupat de lt. col. (r) Ol- teanu loan, locul doi de col. (r) Ignat Gheorghe, iar pe locul trei al podiumului a urcat It. col. (r) Marcu Mihail

și pit. adj. (r) Butuc Constantin. A fost oferită și o diplomă de excelență colonelului (r) Jurca Iosif, veteran de război, care deși nu a mai tras cu arma de mai bine de 60 de ani, la cei 86 de ani ai săi a reușit să nimerească aproape de mijlocul țintei.
condiționată de reforme

Sorin Radu Monica lacob-Ridzi luliu Winklersocietatea a devenit măsurabilă”, afirmă ministrul delegat pentru comerț. în opinia sa, România va reuși să devină, în perioada 2007-2013, un beneficiar net al fondurilor euro
pene nerambursabile, în valoare de 31 miliarde euro. „Prin legi bine gândite, trebuie să asigurăm continuarea și dezvoltarea fabricării unor produse românești. Toate aces-

tea trebuie să ducă la susținerea producătorilor agricoli, ale căror produse ecologice au ajuns să fie cunoscute în -Europa”, este de părere Sorin Radu, nominalizat de PSD pe listele de candidați la PE.„România vine în UE cu o vigoare economică pe care țările fondatoare nu o mai au: cea mai mare creștere economică dintre țările membre. Este important acum pentru România să își definească foarte clar interesele în cadrul UE”, conchide Monica Iacob- Ridzi, europarlamentar (PD).
COMENTARII PE HUNEDOARA ON-LINE

Primul sens giratoriu din DevaDeva (S.B.) - Forumiștii și- au spus părerea despre ideea Consiliului Local Deva de a amenaja, în acest an, nouă sensuri giratorii în municipiu. Lucrările de execuție la primul sens giratoriu au fost demarate în zona Lido.Articolul care tratează această temă în „Cuvântul Liber”, a stârnit reacții, mai ales din partea vizitatorilor tineri ai portalului www.huon.ro. Intervențiile de acest fel pot fi citite integral pe portal. ** *„Sens fără sens. Mai bine ar repara străzile cu banii ăia. Dacă iese ceva tot ca păunul din fața Casei de Cultură, mai bine să dea banii

unei case de bătrâni.,, (Anonim , 29.03.2007, ora 18:54)** *„10 sensuri giratorii!!! Să fim serioși! Nu are Timișoara atâtea, care e un oraș de 5 ori mai mare! (bIG bROTHER, 29.03.2007, ora 14:52)** *„x. Să vedeți accidente după ce se finalizează (peste vreo 2, 3 ani) sensul!... (Anonim 29.03.2007, ora 07:14)** *„Giratoriu. în sfârșit se realizează ceva pentru fluidizarea traficului în Deva. Dacă s-ar mai trasa și liniatu- ra pe șosea... că s-a dus în timpul iernii!!!,, (Anonim. 28.03.2007, ora 22:02)

Macheta noului giratoriu (Foto Traian Mânu)

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copi
ilor de la grădiniță, cât și elevilor din clasele l-VIII să-și exprime bucuria 
primăverii și a serbării Sfintelor Sărbători Pascale printr-un desen (creație 
proprie). Desenele pot fi trimise la adresa redacției Cuvântul Liber, din Deva, 
B-dul 22 Decembrie, nr. 37A, sau în format electronic, pe adresa de mail: 
magdalena.serban@informmedia.ro. Data-limită este 5 aprilie 2007, ora 
12:00!
Votarea celui mai frumos desen se va face în perioada 29 martie - 5 
aprilie, atât pe www.huon.ro, cât și prin intermediul unui talon apărut în 
perioada respectivă în Cuvântul Liber.
Premierea va avea loc în 6 aprilie,a 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 inclus* a’-t 
cât și pe portal. Informații supfimentare la tel.0254/ 21 1 2?5 '*

CUVÂ® ON

concurs

mailto:mlhaela.tamas@informmedia.ro
mailto:tamas@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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1805 - S-a născut scrirtorul danez Hans Christian 
Andersen _____________________________________________
1834 - S-a născut sculptorul Frederic Bertholdi,

autorul Statuii Libertății.__________ _
1840 - S-a născut romancierul 
francez Emile Zola.
1875 - S-a născut Walter 
Chrysler, fondatorul companiei 
de autoturisme „Chrysler".
1872 - A decedat Samuel Morse,

inventatorul codului telegrafic ce-i poartă numele 

(n.1791)._______________ _____________
1891 - S-a născut pictorul și sculptorul Max Ernst, 
unul din promotorii suprarealismului,
1978 - Are loc premiera serialului TV „Dallas" la CBS 
(la început, o mini-serie de 5 săptămâni).
2004 - România a fost primită oficial în NATO.
2005 - A încetat din viață Papa loan Paul al ll-lea 
(polonezul Karol Wojtyla), după un pontificat de 26 
de ani. A fost primul papă neitalian și primul pontif 
de origine slavă (n. 1920).

VREMEA
1° Iun» 14°
minim maxim

Prognoza pentru astăziAverse de ploaie. Maxima va fi de 14°C, iar minima de 1°C.Prognoza pentru două zileMarti. Preponderent noros. Maxima va fi de 15°C, iar minima de 1°C.Miercuri. în general însorit. Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de -1°C.

E mereu 
I* coadă

suaAr
Co «dl

Haini cu 
coadâ

Arbore 
de rotar 

Pârliți

BerbecIntenționați să demarați o afacere. Puteți fi optimist pentru că aveți șanse să găsiți modalitatea optimă și să obțineți sprijin financiar foarte mare.
TaurSe anunță o zi de neuitat, cel puțin pe plan sentimental. S-ar putea chiar să luați decizia de a vă căsători. Pe plan financiar, să nu vă faceți griji.

CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox _____
Cuv. Tit făcătorul-de-minuni (Deniei)

Calendar Romano-Catolic_____ _______________
Luni din Săptămâna Sfântă LP; Sf. Francisc de Paolo, 

pustnic.

Calendar Greco-Catolic______ ____________
S Tit Taumaturgul, c.; începutul Săptămânii Mari.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
i 8.00-15.00 în Hărțăgani (parțial), Băița (zona spre 

Mănăstirea Băița);
8.00-14.00 în Hațeg, str. Nucilor.
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Vișinilor, str. Coasta, str. 
Maleea; - Petrila, str. Aușelu - Lonea, str. Jiului, str. 
Parângului; - Vulcan, str. Pinului.

i Gaz_____ _________________________ _______
i Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 

orele:
9.00 - 15.00 în Deva, str. M. Eminescu BI.H, H1, C3 

sc.E.

Apă______________________ __ ___________ ____
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
9.00-12.00 în localitatea Brad, pe conducta DN 500, 
care alimentează cu apă blocurile: A1, A3, Bl, B2, 
D1, CI, C2, pentru repararea defectului accidental în 
dreptul blocului A2 de pe strada Libertății.

Friptură de miel
Ingrediente: 1 kg de carne macră, 4 linguri unt 
netopit, 1 ceapă, 1 morcov, 200 g costiță afumată, 
1 pahar de vin, 1 pahar de supă, 1 țelină mică, sare, 
piper, boia de ardei dulce, cimbru.
Mod de preparare: Se așază carnea într-o tavă, apoi 
se împănează cu fâșii de costiță, felii de morcovi și 
țelină. Se sărează și se piperează. Se rulează bucata 
de carne, se pune friptura în tava cuptorului, se 
pudrează carnea cu boia, cimbru și se unge cu 
grăsime, se adaugă supa de carne, sare și câteva 
boabe de piper. Se lasă la cuptor 60 de min.

(Foto: arhivă)Poftă bună!
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Soluția Integrantei din numărul precedent: u - R - CAR - ÎNȘELA - UT - UA - ELITA
- FARSA - SAN - PLĂCUT - D - ORAL - CEHA - ITAN - TAL - ALA - UI - ZA - INS
- MAL - CE - MINȚIT - A - TEL - AUR - ȚARC - BUHA - LICEU - SARI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie. Cuvântul Uber 
vrea să continui să-l demonstrezi cât de ușor te 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Inte
grantele apărute în această perioadă, realizează 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau la ORI, CP 3, Deva, sau depune-o 
h cut4e spedde Cuvântd Iber, până Vi 19 apriâe.

Ir 2B AMUUI, CRVAaiWL LIBER 
TE VREA cAțncATORI

54LRQJV Al CÂȘTIGAT!
I
I
I
I
I 
I
I 
!

Nume...........................................
Prenume....................................
Adresa .......................................

I

........................ Tel....................... j
Localitatea ................................. [
Sunteți abonat la Cuvântul liber? j

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

7:30 TeleMatinal
10:00 Sănătate pentru toții 
10:30 Trăzniții din Queens

(ep. 1, comedie, SUA, 
2002)

11:0 Ne vedem la... TVRI 
Talk-show. Transmisiu
ne directă

12:00 Minunile lui lisus 
(partea I) (doc. Anglia, 
2005)

13:00 Nevastă-mea și copiii 
(s, comedie, SUA, 
2003)

13:0 Desene animate. Iepu
rașul Peter și prietenii

14:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

15:00 Teleshopping 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne.

Patru Doamne se întâl

nesc să toace mărunt 
tot ceea ce, cu o zi în 
urmă, a făcut deliciul 
presei.

18:00 Dis-de-seară.
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați (s,
0 dramă istorică, Franța, 

2005). Cu: Jean Mo
reau, Gerard Depar
dieu, Tcheky Karyo, 
Philippe Torreton

22:05 Reflector
22:45 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
23:15 Nocturne
24:00 Viața ca-n filme (ep. 

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

0:35 Ploaie liniștită (dramă, 
a SUA, 1992). Cu: Eliza 

Clark, Jeff Daniels, 
Frederic Forrest

2:05 Jurnalul TVR (r). 
Sport Meteo

3:10 Ovosodo (film, r) 
4:50 Careu de... Doamne

(r)
530 Sănătate pentru toții 

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Reuniune de clasă (s,

13 reluare) 
11:15 Rebel în California (s, 

reluare) 
12:15 Emmerdale - Afaceri
0 de familie (ep. 13, 

dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen

13:00 Știrile ProTv 
13:30 Grăbește-te încet
0 (comedie, România, 

1981). Cu: Dem 
Radulescu, Tamara 
Buciuceanu

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

Joshua Morrow
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu

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

Vremea

203C Experimentul
B simțurilor (comedie, 

SUA, 1998). Cu: Mar
lon Wayans, David 
Spade R.: Penelope 
Spheeris 

22:15 Cu un pas înainte 
(serial, România, 
2007). Cu: Oana Pellea 

23:30 Știrile ProTv. Sport 
0:15 Dispăruți fără urmă 
0(s, SUA 2002). Cu: 

Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close

1:15 Icstrim Tivi 
1:40 Omul care aduce 

cartea (r)
1:45 Știrile ProTv 
2:45 Experimentul 

simțurilor (film, r)
430 Grăbește-te încet
H(film, r)

630 Emmerdale - Afaceri 
de familie (r)

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 
(reluare) 
Revista presei 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Dispariții 

0(film serial,
reluare)

12:00 Vreau să fiu mare...
Vedetăl (reluare) 
(divertisment) 

13:00 Observator
cu Simona Gherghe 

15:00 Piafa Diverts
(divertisment)
(reluare) 

16:00 Observator cu Simona
Gherghe 

17:00 9595, te învață ce să
fad 

19:00 Observator cu
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. Meteo

20:30 Divertisment
20:30 Animat Planet

(divertisment) 
22:00 Vocea inimii (serial, 

□dramă, România, 
2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Di- 
nulescu 

23:00 Observator cu 
»3 Andreea Beredeanu și

Andrei Zaharescu.
Sport 

24:00 Virus
(thriller, SUA, 1999). 
Cu: Jamie Lee Curtis, 
Donald Sutherland, 
William Baldwin, Joan
na Pacula. R.: John 
Bruno

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Observator 

□(reluare)

&

Gemeni ~Dimineața s-ar putea să aveți dificultăți financiare. Este o zi favorabilă activităților artistice. Talentul vă asigură succesul în societate. •
RacAveți norocul să faceți cunoștință cu o persoană Importantă. S-ar putea ca această întâlnire să vă stimuleze să' faceți planuri foarte îndrăznețe.
LeuSe pare că vă pregătiți pentru o călătorie importantă, ce poate reprezenta un mare pas în carieră. Partenerul de viață vă încurajează foarte mult.
FecioarăVă ambiționați să terminați o lucrare în casă începută mal demult. O rudă mai în vârstă din familie vă ajută cu bani, dar vrea să-și impună ideile.
BalanțăAveți ocazia să rezolvați o problemă legată de cămin. Puteți să cumpărați o casă nouă. O femeie mai în vârstă din familie se opune planurilor.
ScorpionAveți o zi bună pe plan profesional și In viața particulară. Dimineața sunteți plin de energie. Partenerul de viață vă susține foarte mult.
SăgetătorGăsiți soluții originale pentru problemele de la locul de muncă! După-amiază s-ar putea ea o persoană mai în vârstă __ să vă facă tot felul de reproșuri..

A

Capricornîncepeți o activitate în care veți avea succes. Ar fl bine să acceptați ajutorul unui prieten, ca să treceți cu bine peste toate obstacolele care le întâmpinați.
VărsătorAveți idei originale, care vă ajută să obțineți câștiguri suplimentare. Un coleg vă propune să colaborați într-o afacere care vă aduce multe satisfacții.
PeștiEste o zi favorabilă pentru contracte, colaborări, asocier* și investiții. Chiar dacă sunteți convins că aveți dreptate, respectați părerile celorlalți! ,|V5-.

1
8:45 Atlas (r) 9:15 Jurnalul 
Euronews pentru România 
9:30 Bucătăria lui Jamie (r) 
10:00 Tonomatul DP2 11:30 
Vânătorii de comori (r) 12:30 
Top7.ro (r) 13:00 ABC... de 
ce? 14:00 Lecția de știință, i 
Corpul virtual (doc.) 14:30 E 
Forum 15:00 împreună în 

Europa. Emisiune pentru rro- 
mi 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:30 Lege și ordine 
(s) 19:25 Populații străvechi 
(doc. It.) 20:00 EU RO Case 
20:30 Lumea de aproape 
21:00 Ora de știri 22:10 
Cum să nu-ț pierzi capul? 
(comedie romantică, Elveția, 
2004) 24:00 Raliul Portugaliei. 
Rezumat 1:00 Familia mea 
dementă (d. a.)

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Daria, 
iubirea mea (r) 8:00 De 3 x 
femeie (r) 10:45 O scrisoare 
pentru tine (r) (divertisment) 
13:30 Jurământul (s) 15:20 
Rețeta de acasă 15:30 Duelul 
pasiunilor (s, Mexic, 2006) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 20:30 Zorro (s, 
SUA/Columbia, 2006) 22:30 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s, Brazi
lia, 2001 24:00 Jurământul (r) 
1:45 Poveștiri adevărate (r) 
2:45 Acasă în bucătărie (r) 
3:45 Poveștiri de noapte (r)

06.30-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995) 12:20 Look who is 
winning 13:00 Teleshopping 
1430 Agenția de turism 15:00 
Sare și piper 16:30 Bărbatul 
din vis (s) 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri Național TV 
20:00 Jara Iu' Papură Vouă 
(divertisment) 20:30 Echipa de 
investigații 22:00 Miezul pro

blemei 24:00 Un nou început 
(s) 1:00 American Gangster 
(polițist, SUA, 2007)

7:30 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:25 
Levintza prezintă (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
12:25 Quizzit-emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Arma virtuală 
(comedie/crimă, Franța/ltalia 
1997) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Poliția în acțiune 
21:00 Trădați în dragoste 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 
29) 22:30 Focus Plus 23:30 
Anchetă militară (s) 0:30 
Interviurile Cristinei Jopescu 
(r) 130 Focus (r)

10:10 Ghidul autostopistului 
galactic (aventuri, SUA, 2005). 
12:00 Nebunie în Alabama 
(dramă, SUA, 1999). 13:55 
Citește șl plângi (comedie, SUA, 
2006) 15:20 Cinema, dnema, 
cinema 15:50 Cel mai faimos 
joc (biografic, SUA, 2005). 
17:50 Zebra de cutse (aventuri, 
Africa de Sud, 2005). 19:30 Pe 
platourile de filmare 2030 Eiț 
tu și toți cei pe care-i știm (come
die, SUA, 2005). 2135 Birth - 
Nașterea (SUA, 2004). 23:15 
Ghidul autostopistului galactic 
(aventuri, SUA, 2005).

11:00 0 combinație dură (film, 
r) 13:00 Fetițele Powerpuff (s) 
1330 Taz-Mania (s) 14:00 Mis
terele planetei albastre (doc.) 
15:00 Verdict: crimă! (r) 15:45 
Povești extraordinare (s) 17:00 
Seinfeld (r) 18:00 Verdict: 
crimă! (s) 19:00 Smallville (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Ally McBeal (s) 21:30 
Fii pe fază! (s, ultimul episod) 
22:00 Rețeaua crimei (thriller, 
SUA, 1999) 0:15 Verdict: 
crimă! (s) 1:15 De tot râsu 
(corn. 2:45 Ally McBeal (r)

7:00 Matinal 10:00 Totul 
despre casa mea (r) 10:30 Că
minul de cinci stele (r) 11:00 
Ne privește. Cu Alina Stancu 
12:00 Știri 13:05 Kids Mania 
(r) 13:35 Hobby Mix (r) 14:35 
Lumea cărților 15:35 Tuning 
Show (r) 16:00 Valea Plângerii; 
(r) 17:00 Calea europeană. ; 
Talk-show cu Dan Cărbunaru 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 20:00 Tată 
de duminică (dramă, Româ
nia, 1975) 22:00 Nașul. 24:00 
6! Vine presa! (r). Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 2:00 Tată de 
duminică (r) (dramă. România, 
1975)

11:00 Deschide lumea 12:00 
Realitatea de la 12:00 13:20 
EU, România 14:00 Realitatea 
de la 14:00 14:50 Realitatea 
bursieră 15:20 Fabrica 16:00 
Realitatea de la 16:00 16:50 
Marfă 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei. Cu Răz
van Dumitrescu 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:05 Rea
litatea zilei 20:50 Marfă 21.*00 
Realitatea de la 21:00 21:50 
Prima ediție 22:00 100% 
23:00 Ultima oră 24:00 Rea
litatea de la 24:00

■ S » l ,

8:00 Bărbații în alb 900 Auto
mobile americane recondițion
ate 10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese 1330 
Confruntări și fiare vechi 14dD 
Bărbații în alb 1530 Cum se 
fabrică diverse lucruri? 163(J 

Curse 17:00 Rable și reparații 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mitm 
2030 Cum se fabrică Averse 
lucruri? 2130 Adevărată Spi
tal de urgenfă 7200 Dr. G, 
medic legist 23H0 Motoddtt 
mari 2430 Cum se tabrică 
diverse lucruri? 130 Marele 
accelerator de partrcAe An 
Geneva 230 Curse

Top7.ro
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Deva (I.J.) - Autoritatea Națională pentru Cercetare 
Științifica este organul de specialitate al administrației 
publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Edu
cației țl Cercetării. Portalul oferă Informații despre 
atribuțiile autorității în domeniul cercetării, despre noile 
Invenții, job-url în cercetare, transferuri tehnologice șl 
slte-url utile.

„Imi
pentru deveni"

1 euro 3,3548 lei
1 dolar american_____________ 2,5191 lei________ ____

1 gram aur 53,7392 lei

'*■ <4*W': WV V W'VW VW' WW’W'W'V'W■ -b

rniij^ul JudataM Hye^sara: 
Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectc itul de| Jandarmi Județean:
Maior loan Anca, adjunct al comandantului 

pentru ordine publică 12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 
BIrcea Mare___  ■>* *
Inspector-șef principal Emanoll Bota, 
director
Inspector-șef principal Marcel Mara, 
director adjunct
Șef tură

08.30-11.00

11.00-14.00
14.00-16.30

Deva (S.B.) - Regizorul Radu Olăreanu, doctorand în teatru, lucrează în prezent la punerea In scenă a unei piese de succes, la Deva. Colaborator al Teatrului de Artă Dramatică Deva, R. Olăreanu consideră că la Deva sunt actori talen- tațl și muncitori și că această instituție de cultură merită mai mult interes din partea autorităților.
CUVÂNTUL LIBER: Cu ce 

ocazie vă aflați la Deva?
Radu Olăreanu: Am un contract de colaborare cu Teatrul de aici pentru punerea în scenă a piesei „Opera de trei parale" de Brecht. Inițial am vrut să propun devenUor altă piesă, dar la Deva există un teatru muzical - pentru că nu pot spune că este unul dramatic decât după nume, cu rădăcini de acest gen, cu oameni obișnuiți să joace astfel de spectacole, am schimbat- o. Mi s-a părut mai adecvată pentru Deva „Opera de trei

parale”. Asta, pentru că teatrul de la Deva trebuie să rămână un teatru muzical, de revistă chiar! Publicul de teatru de aici este obișnuit cu așa ceva și astfel de piese trebuie puse în scenă!
C.L.: Ce ne puteți apune 

despre piesa pe care o mon
tați la Deva?

R.O.: Lucrăm deja de două luni la spectacol. Se muncește cu tot efectivul teatrului chiar șl duminica. Acest spectacol se face cu costuri foarte mici. Pentru decoruri sunt necesari 70 milioane de lei vechi, ceea ce este foarte ieftin! Drepturile de autor sunt în valoare de 600 de euro! Sunt de părere că putem face teatru de calitate cu bani puțini!
C.L.: La Deva, teatrul are 

viață?
R.O.: Da, dar repertoriul trebuie gestionat foarte bine, cu foarte mare atenție. Trebuie să existe un program foarte

Radu Silviu Olăreanu

CAiTKK visitA
Primăria Municipiului Orăștie 
loslf Blaga, primar 10.00-11.00

- _

Poliția Municipiului Deva _______
Comlsar-șef Nlcolae Petruș, adjunctul

șefului Poliției Municipiului Deva 10.00-12.00

wmanifflu ■ ■ ; ; ,4 , i.,’. ;
r ■ . t < .
■ * « ț - .

Dispecerat apă rece 
Dispecerat apă caldă

227087
217608

Dispecerat Electrica 929
Dispecerat gaz 227091

212725
Urgenta 112

981
Jandarmerie 956
Poliție 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanltar-Veter. 221145

SUDOKU
<«^»>4>as4s»esoeeeoeeoseote • « « ♦Vv v i'VWvvuv

Radu Silviu Olăreanu
Locul nașterii: Câmpulung Moldove
nesc ■ Suceava
Vârsta: 39 ani
Stana cMIfl: căsătorit, un copil 

Studii: Universitatea sta Artă Ti !r. : 
Tg.Mureș (actoriei - 1991; Universi
tatea de Artâ Teatrala Tg.Mureș (rigle 
teatrul - *<999; Doctor al Universității 
Naționale de Artâ, Teatru șl Cine
matografie Bucu «Ști - 2006.
A pus în scenă 18 piese de teatre. 
Colaborări cu teat e lin țari jl 
străinătate șl nu mei.,ase pari IflpEl la 

concursuri de gen.

coerent și, mai ales. îl trebuie un manager foarte bun la conducere! Pentru acest teatru ar fi suficient ca într-un an să prezinte un program care să cuprindă două spectacole de copii, două muzicale și unul experimental.
C.L.: Care credeți că este 

viitorul teatrelor de provin
cie în România?R.O.: Vreau să spun că toate teatrele construite în țară mai au mult de așteptat până să se pună pe picioare! Teatrele care s-au făcut sunt un bun câștigat pentru acest popor. Desființarea lor înseamnă moartea acestei arte! Cultura trebuie ajutată. în străinătate aceste instituții sunt protejate și ajutate. Acolo foarte multe companii, de la foarte mici, cu 5-7 actori, până la cele mari, se descurcă pe proiecte. Teatrul nostru românesc este puternic și școala noastră de teatru este foarte apreciată fiind după modelul rusesc,

apreciat pe plan mondial. Cred că teatrul românesc nu trebuie să apeleze la ajutorul companiilor străine sau, cel puțin să nu pună pe primul plan astfel de colaborări!
C.L.: Care credeți că este 

primul pas pe care trebuie 
să-l facă un teatru pentru a 
avea succes?R.o.: Teatrul de la Deva trebuie să se facă cunoscut în țară! Cred că trebuie să abordeze din nou genul muzical, care prinde foarte bine la public. Actorii de la Deva nu au nevoie de nici un ajutor! Trebuie să existe o legătură foarte bună a coordonatorului de credite cu instituția pe care o are în subordine, în care să primeze dialogul. Orgoliile sunt foarte mari, dar trebuie înțeles că artiștii au orgolii foarte mari, justificate sau nejustificate! în final, toți trebuie să vadă interesul instituției și să se obțină rezultate de succes.

„Fațetele deșeurilor"

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în ața 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 
rândLTiile 

or\zonta«e 
cât ș. pe 
co*oaneie 
verceate ane 
cetor nouă 
btocur iuate 
impreu-ă

ÎNCEPĂTORI

4 1 5 3 6
9 1

5 3
5 2 7| 8 9 4

j 1
1 6 2 4 8 7

8 9
4 5

7 5 9 1 2

■ Poluarea și metodele 
de reciclare a 
deșeurilor a făcut 
obiectul unei dezbateri.
Călin BicAzan_________________
calin.bica2an@lnf0rmmedla.roDeva - „Fețele de diamant ale deșeurilor” a fost tema dezbaterii ce a avut loc la sfârșit de săptămână de Asociația „Teseract” Deva. Organizată în cadrul celei de-a 11- a ediții a cafenelei de science

fiction, manifestarea a pus în discuție factorii de poluare care afectează municipiul Deva. „Deva este unul din orașele cele mai poluate din țară. Este vorba de praful atmosferic, poluarea luminoasă și radioactivă care provin de la industria dezvoltată în jurul municipiului. S-au dezbătut și modalitățile de reciclare a deșeurilor și cum pot fi identificați acești factori de poluare”, declară Marius Olar, președintele Asociației „Teseract”, organiza-
Moment din timpul dezbateriitorul manifestării. La sfârșitul acțiunii, au fost prezentate machete realizate din deșeuri și create de către scriitorul SF dr. Ovidiu Petcu. Acțiunea de

(Foto: Traian Mânu) sâmbătă a fost organizată cu sprijinul Autorității Naționale de Tineret prin Direcția Județeană de Tineret Hunedoara - Deva.
AVANSAȚI

l 3
i 9

8
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7
1 6

j 6 4
I 6 2 4 5 9

7 5 8 6 3
1 8

6 9 3 4
2 4 7

SolutSe joc. kx din numărul precedent

începători

6 •y 2 î 4 S- 5 1 3 4 3 9 2 8 7 5 1 6
5 3 5 2 7 9 3 4 2 1 5 4 9 6 7 8 3
4 8 9 3 c, 6 7 2 6 7 8 5 3 1 4 9 2
1 3 5 T 9 4 2 6 8 5 6 7 1 2 8 9 3 4
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Angrenați
■ Peste 50 de elevi de 
școală generală din 
Orăștie au fost inițiați 
în orientare turistică.

Ina Jurcone
i na. jurcone@informmedia.roOrăștie - Elevii invitați provin din școlile generale din municipiul Orăștie. Ei au participat sâmbătă la un concurs inedit pentru ei, de orientare turistică. Organizată de ATM Kogaion Orăștie, acțiunea s-a desfășurat în două etape. Prima, cea de inițiere în orientarea turistică, în care copiii au învățat cum poți să te orientezi în natură cu ajutorul busolei, iar a doua, un concurs contra cronometru în care au testat practic cunoștințele acumulate la

în orientare turisticateorie. „Concursul încearcă să atragă în activități sportive speciale copii de vârstă școlară, astfel încât participarea la concurs să reprezinte inițierea în turism. Din rândurile lor vor fi selectați viitorii participanți la alte

acțiuni de gen”, declară Mihai Căstăian, ATM Kogaion Orăștie. Acțiunea s-a realizat cu sprijinul Primăriei Simeria și al Consiliului local al copiilor. Premiile puse în joc au constat în echipamente sportive.

Elevii sunt învățați să se orienteze pe teren =o-.c '-îi-

Mediu protejatLupeni (I.J.) - Garda de Mediu Hunedoara împreună cu Secțiunea de Speologie Rhinolophus Lupeni au organizat la sfârșit de săptămână un program de educare a tinerilor din școlile din Lupeni. Programul a avut ca scop conștientizarea elevilor asupra necesității protejării naturii. „Cei 20 de copii prezenți la acțiune au efectuat un traseu de 6 km dus - întors pe drumul forestier din zona barajului de acumulare Valea de Pești. Pe traseul de întoarcere au fost colectate selectiv deșeurile de pe traseu, circa 10 saci”, declară Ștefan Militaru. președintele Rinolophus Lupeni.

www4incs.ro
mailto:calin.bica2an@lnf0rmmedla.ro
mailto:jurcone@informmedia.ro
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Elevi în 
practică la 

„Cuvântul Liber"

• Zece pentru CL. Al doilea grup de ze
ce elevi de la CT „Transilvania" Deva, din 
clasa a Xl-a C de data aceasta, a efectuat 
o săptămână de practică în redacția 
cotidianului nostru. A fost o colaborare 
plăcută, ziarul nostru fiind deschis și altor 
colaborări de acest gen. (S.B.)

Articolele au fost scrise la calculator

Elevii practicanți, atenți la explicații

„Am muncit cu plăcere"A fost o experiență extraordinară! Am cunoscut oameni valoroși, cu experiență în ; urnalism. încă din prima zi (luni), după ședința de dimineață, am fost repartizați fiecare pe domenii diferite. Apoi, după câteva minute, am plecat pe teren să culegem informații alături de așa-zișii noștri
Andrei Mărilă „maeștrii”, care s-au purtat excelent cu noi de fiecare dată când le puneam întrebări. Ne răspundeau prompt și cu mult calm. Cu informațiile, ne întorceam în redacție unde scriam articolele la calculator, corectați și ajutați fiind de redactori. Timpul trecea foarte repede. în ședința de amiază discutam despre articolele care apar în următoarea zi în ziar. Colectivul redacției este foarte detașat și călduros. Ei glumesc, râd împreună, dar și muncesc foarte mult. Deși am muncit destul de mult, am făcut totul cu mare plăcere. Este o meserie foarte frumoasă!
„Experiență de neuitat"Săptămâna în care am făcut practică la sediul „Cuvântului Liber” din Deva, ca reporter, a fost cea mai minunată săptămână pe care am petrecut-o, ca elev. Am văzut lucruri noi și am făcut lucruri pe care nu credeam că sunt în stare să le fac. Să scriu articole de presă. Am cunoscut persoane diverse, mi-am făcut prieteni șî celmai important e că am reușit să fiu un reporter junior cu idei bune de articol. Am vrut astfel să vorbesc despre tineri ca mine, care reușesc să fie un exemplu pozitiv pentru ceilalți. Un alt lucru interesant care l-am făcut la „Cuvântul Liber” a fost vizitarea, pentru prima dată, a unor expoziții... mai aparte. Una agricolă și un târg... de nunți. A fost o experiență de neuitat pe care aș repeta-o cât mai repede posibil.

Mihai lovan

Ziariști pentru o săptămână
■ Zece elevi de la Cole
giul Tehnic „Transilva
nia" Deva au făcut prac
tică la „Cuvântul Liber".

Sanda Bocaniciu
sanda.bocanlciu@lnformmedla.ro

Deva - După ce, în urmă cu o lună, un grup de elevi ai Colegiului Tehnic „Transilvania” Deva au trecut, ca practicanți, prin meseria de ziarist, cu succes, alți zece colegi de-ai lor le-au călcat pe urme. Timp de o săptămână, ei au învățat de la redactorii „Cuvântului Liber”, ce înseamnă să fii ziarist și cum se ajunge la cititorii unui cotidian. îndrumați îndeaproape de cei care le-au fost „profesori” pentru o săptămână, cei zece elevi, repartizați în prima zi la departa-

Elevii alături de redactori în ședința redacției (Foto: t Mânu)mentele pe care și le-au ales, s-au descurcat, în opinia celor care le-au analizat activitatea, excelent! Fiecare zi a fost pentru ei plină de evenimente și, implicit, de nou. Integrați în programul redacției, foarte conștiincioși, nu au lipsit de la nici un eveniment la care

redactorii au fost în documentare, în Deva sau în alte localități ale județului. înarmați cu tot ce le era necesar, elevii au cules date, au făcut fotografii, au discutat cu persoane cheie și au observat derularea acțiunilor la fața locului.

Cei zece elevi s-au comportat exemplar și imediat ce se întorceau în redacție au ocupat locurile la calculatoare^- Articolele, apărute în urmaf? muncii pe care toți au considerat-o „deloc ușoară”, au adus ziarului un plus de tinerețe și vigoare, noutăți a- tractive, iar pe portalul ziarului www.huon.ro nu au întârziat să apară numeroase păreri ale cititorilor. în concluzie, se poate spune că săptămâna în care cei zece elevi au făcut practică la „Cuvântul Liber” a fost o săptămână plină și rodnică.Elevii au fost mulțumiți și totodată mândri că le-au apărut semnăturile în ziar. Drept urmare, și-au exprimat dorința de a mai colabora cu ziarul nostru și de a mai propune subiecte pentru viitoare articole.
„Aș repeta experiența"în săptămâna petrecută la redacția „Cuvântul Liber”, am avut ocazia să cunosc și să lucrez cu redactori

Florin Cosma

profesioniști, pe de altă parte am aflat traseul zilnic care este parcurs pentru publicarea unui ziar. Mi-a plăcut foarte mult spiritul de colegialitate și atmosfera detașată din redacție. M-am simțit foarte bine printre redactori, care au fost foarte prietenoși și sigur aș mai repeta această experiență, oricând aș mai avea această ocazie.
„Un pic greu, dar frumos!"Sunt norocoasă că am avut ocazia să particip la al doilea stagiu de practică în sânul familiei „CL” și dacă ar trebui să fac o comparație cu primul stagiu... nu aș putea. De fiecare dată e altfel. în fiecare zi e altfel, se schimbă programul de la o oră la alta. Cel puțin la „evenimente” așa este. Am realizat, reportaje de care sunt mândră. Acum mă simt și mai apropiată de marea familie de jurnaliști de la

CL, iar pentru redactorii mei supraveghetori, voi avea mereu cuvinte de laudă.

Mădălina Furca

„Mă consider norocos"Am avut ocazia să lucrez cot la cot cu adevărați profesioniști, mergând cu ei pe teren. Am înțeles ce înseamnă să fii un adevărat ziarist. Am ajutat și eu la conce-

Andrei Blăgăilă-Lazăr

perea ziarului și sunt mândru de acest aport al meu. Cu această ocazie, am învățat procesul de creare al acestuia. A fost o experiență unică pe care aș mai repeta-o de câte ori aș avea ocazia. Spiritul de echipă din- tr-o redacție este o trăsătură care predomină și la „Cuvântul Liber” Deva. Mi-a făcut o mare plăcere să fac practică aici și mă consider norocos că am avut ocazia să cunosc așa oameni minunați.
„Ca o carte deschisă"Nu mi-am imaginat niciodată cum este să fii ziarist! Practica de specialitate efectuată la „Cuvântul Liber” mi-a dat ocazia să iau contact direct cu tot ce înseamnă cuvântul scris, transpunerea lui pe hârtie, dar și cum poți să abordezi persoanele intervievate și cum poți să sintetizezi informațiile obținute. Am întâlnit oameni „de milioane” care ne-au integrat în echipa lor. Modul de lucru în echipă s-a desfășurat după un „ritual” zilnic, eficient, după cum am constatat în cele câteva zile de practică. Colectivul de jurnaliști de la „Cuvân

tul liber” sunt ca o carte deschisă. Aici n-am văzut deosebire între tineri și mai puțin tineri pentru că toți sunt deschiși unul față de ceilalți dar și față de noi. A fost o experiență unică și consider că practica la acest ziar ar face din mine un bun mânuitor al condeiului.

Sorin Izdrescu

„Nu a fost ușor!"Cu scrierea unui articol cât mai bun, zilele de practică au trecut fără să-mi dau seama. Am avut parte de o experiență unică, de neuitat, cu multe lucruri interesante, dar

Băiașu lulia

și câteva la care mă așteptam mai puțin. Atmosfera din redacția cotidianului hune- dorean „Cuvântul Liber” este una plăcută pentru că toți jurnaliștii sunt un colectiv foart^- bine închegat și nedespărțita Munca pe care am exersat-o nu este deloc ușoară și cred că, pentru a redacta un ziar, este nevoie de profesioniști. Am învățat multe și îmi pare rău că nu am avut mai mult timp de practică, pentru că a fost tare plăcut!
„M-am atașat de ziar!"Practica pe care am făcut- o la „Cuvântul Liber,, a însemnat pentru mine un mod de a-mi descoperi calitățile într-un loc unde am învățat ce înseamnă munca de echipă. Ca toate domeniile, pot spune că jurnalistica are și părți negative, cum ar fi stresul provocat de criza de timp. Sper să mai am ocazia să lucrez

într-un astfel de domeniu de care mărturisesc că m-am „îndrăgostit”.

Adela Bălățan

„Mi s-au părut severi...Am făcut o săptămână de practică la CL. O frumoasă experiență. Deși îmi place sportul, am ales să-mi petrec săptămâna în cadrul sectorului „eveniment” deoarece mi s-a părut mai palpitant și mai

Alexandru-Ștefan Stoica

1
0

interesant. La ziar, am întâlnit niște oameni care la prima vedere mi s-au părut severi, dar repede m-am convins că nu este deloc așa. Redactorii mei supraveghetori au avut răbdare cu mine și mi au explicat ce aveam de făcut. Sunt niște oameni de nota 20, cărora le place munca lor, și asta mi-au transmis și mie. Când aveam o nelămurire și „șefii” mei nu erau lângă mine, oricine altcineva din redacție era dispus să mă ajute. Aș mai repeta această experiență de câte ori mi s-ar ivi ocazia!... A fost super!
„Ziariștii sunt prietenoși"Greu, dar interesant și plăcut. Acestea ar fi caracteristicile unei săptămâni de jurnalism activ în redacția ziarului „Cuvântul Liber”. Redactorul șef m-a întrebat, ca dealtfel pe toți colegii mei, ce îmi place și ce ho- bby-uri am. Pentru că mă atrage politica, am petrecut o săptămână la departamentul „administrație - politică”. Astfel am avut prilejul să particip la conferințe de presă, am fost la Prefectură și pe Cetate, împreună cu „profesorul” meu, cel cu

care m-am străduit zi de zi ' să realizez articole interesante pentru cititorii cotidianului. Hobby-ul meu, scuterul, a intrat ca articol în ziar. Am avut parte de o experiență unică.

Mrhai Oprișiu

mailto:sanda.bocanlciu@lnformmedla.ro
http://www.huon.ro


Minerii s-au „înecat" la mal

• Futsal. Sâmbătă, FC CIP Deva a 
obținut o nouă victorie în etapa a 25-a a 
Ligii I de Futsal. Devenii au câștigat cu 
scorul de 8-2 partida cu Metropolis 
București, ultima din clasament, care a 
reușit să adune doar 7 puncte în 25 de 
partide. (V.N.)

• Revenire. Gabriel Apetri, autorul golu
lui egalizator al Jiului din meciul de la 
Galați, a redebutat, sâmbătă, la formația 
din Petroșani, unde a revenit după ce în 
ultimele două sezoane a mai fost legiti
mat la Universitatea Craiova și Oțelul 
Galați.(V.N.)

• Dificil. Tehnicianul de la Corvinul 
2005, Titi Alexoi, a declarat după meciul 
de sâmbătă cu Auxerre Lugoj că pentru 
hunedoreni vor urma meciuri deosebit de 
grele în perioada care urmează, dar speră 
să aducă puncte din deplasare. (V.N.)

■ La Galați, Jiul a pier
dut în minutul 90 și va 
avea dificultăți în 
realizarea baremului.
Valentin Neagu
valentin.neagu@infarniinedia.roDeva - Gata! Dacă cineva mai avea vreo urmă de îndoială asupra faptului că Jiul Petroșani se va putea salva de la retrogradare, precis s-a risipit și aceasta. Și acest lucru, după ce Oțelul Galați i- a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-0) pe mineri, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I. Golurile au fost înscrise de D. Stan '58 și Boghiu '90, pentru Oțelul, în timp ce Jiul a punctat prin Apetri '66.Gălățenii au deschis scorul în min. 58, prin Daniel Stan, care a marcat cu capul, de la șapte metri, pe lângă portarul Florin Olteanu, după ce o centrare de pe dreapta a lui Gabriel Paraschiv l-a găsit

fdtsallwa i Importante sunt punctele Speranțe
Deva (V.N.) - Rezultate ale etapei a 24-a: Ceahlăul - FC 
Național 1-1; Gloria - UTA 1-0; Poli lași - U Craiova 1- 
1; Oțelul - Jiul 2-1; Dinamo - FC Vaslui 0-0; Urziceni - 
Pandurii 1-0; CFR Cluj - Poli Timișoara 2-1.

Etapa următoare: joi, 5 aprilie, UTA - Poli lași; Pan
durii - Ceahlăul; FC Național - Fătul. Vineri, 6 aprilie: 
Jiul - Urziceni; FC Vaslui - Gloria; Poli Timișoara - Oțelul; 
U Craiova - CFR Cluj. Sîmbătă, 7 aprilie: FC Argeș - 
Rapid; Steaua - Dinamo.

Clasament
1. Dinamo 24 18 5 1 44-12 59
2. CFR Cluj 24 15 4 5 45-25 49
3. Steaua 23 12 8 3 40-12 44
4. Rapid 23 12 8 3 40-15 44
5. Gloria 24 13 4 7 31-21 43
6. Otelul 24 11 3 10 38-43 36
7. FC Vaslui 24 9 8 7 29-32 35
8. Politehnica 24 9 7 8 22-21 34:
9. Poli lași 24 8 8 8 29-29 32
10. Urziceni 24 9 4 11 21-23 31
11. Pandurii 24 8 5 11 18-25 29
12. U Craiova 24 6 10 8 24-36 28
13. Farul 23 6 9 8 23-23 27
14. UTA 24 7 6 11 18-26 27
15. Ceahlăul 24 6'- 13' ' 19-36" 23
16.FC Arqeș 23 4 5 14 14-29 17
17. FC National 24 3 6 15 17-40 15
18. Jiul 24 3 5 16 10-34 14

■ După un meci în 
care nu a arătat prea 
multe, Corvinul a 
obținut victoria dorită.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roHunedoara - Teoretic, Corvinul 2005 Hunedoara trebuia să dispute un meci lejer sâmbătă pe teren propriu. Nu de alceva, dar întâlnea pe ultim# din clasament, Auxerre. Echipa din Lugoj acumulase doar 16 puncte în 21 de partide. Ei bine, nu a fost chiar așa. Două credem că au fost motivele. Primul: hune- dorenii au făcut un meci destul de slab. Al doilea: au întâlnit o echipă ambițioasă, care, la Hunedoara, și-a apărat cu dârzenie puținele

La Galați se putea obține un punct (Foto: Traian Mânu)nemarcat în careul oaspeților. Ei au sărbătorit într-un mod inedit golul. Ei au legănat o păpușă pe care au păstrat-o pe banca de rezerve, aluzie la faptul că directorul general al clubului Oțelul, Marius Stan, a devenit tată în această săptămână. Egalitatea s-a res

Fază de joc (Foto: T. Mânu)șanse de a mai rezistas in Liga a Il-a. De aici a rezultat un meci cu puține veleități fotbalistice, un meci de uzură la mijlocul terenului, în care nici o echipă nu a reușit să pună de prea multe ori în pericol poarta adversarului. Corvinul a construit mai mult, dar toate atacurile s-au pierdut în fața careului mare 

tabilit în min. 66, prin Gabriel Apetri. Fotbaliștii din Vale au scăpat pe contraatac, Alin Paleacu a recepționat o centrare de pe dreapta în fața porții, portarul Cosmin Vâtcă a ieșit în întâmpinarea sa, însă atacantul a întors mingea în centru, pentru Apetri, 

sau în fața porții. Singurul gol al partidei a venit totuși în minutul 26, când Pribac a introdus mingea în poartă cu capul din 6 metri, după o bâlbâială a apărării lugojenilor. După marcarea golului, hunedoreni i s-au complăcut într- un joc de uzură fără nici o șansă de a mai marca.Re-priza a doua s-a desfășurat cam în același ton. însă, în rarele momente în care s-au apropiat periculos de poartă, putea marca oricare dintre echipe. Scorul a rămas însă același, iar la sfârșit, antre-norul de la Corvinul, Titi Alexoi, a spus: „Simt fericit că am câștigat. Deși am avut mai multe ocazii, nu am reușit să marcăm decât o dată. Important este că am câștigat cele trei puncte”. 

care a împins mingea în poarta goală, de la 5 m. .Golul victoriei a venit abia în min. 90. Paraschiv a primit o minge la limjta careului de 16 m, i-a pasat lui Boghiu, aflat în su-prafața de pedeapsă, iar acesta, a înscris pe lângă portar.
Deva (V.N.) - Minerul Lupeni a pierdut la limită, sâmbătă, cu echipa a doua a Politehnicii Timișoara, după ce a rezistat aproape o jumătate de oră la scorul de 1-1. Gazdele au condus cu 1-0 doar cinci minute, prin golul marcat de Popara- du în minutul 12. Vezan a egalat însă cinci minute mai târziu, scor care s-a menținut până în mi-MfseHalâ'ogâfa a portarului oaspeților. Trebuie remarcat faptul că atât CSM Râmnicu Vâlcea, cât și Dacia Mioveni, nu au reușit decât remize pe teren propriu, așa că speranțe pentru promovare rămân.
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CUVÂNTUL LIBER TE RĂSFAȚĂ!
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Prenume:
Adresa:

TALON DE PARTICIPARE

Nume:

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 in bani!

Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

Thermal Hotel Gara*** din Fuzesqyarmat -
Ungaria oferă LLL1 SLc.L SLl C.e 13.1113.113. iti.l 
3.3: L‘3.313.1 pentru câștigătorul concursului din 
cotidianul nostru și pentru perechea sa. Răsfățul 
înseamnă terapii de mișcare, tratamente de cos
metică corporală, masaj, băi etc. Premiul
include cazare și demi-pensiune pe durata unui 
sfârșit de săptămână.

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

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

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

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

Succes!

Trei pași simpli pentru 
o carieră de succes:

- siypLj •
- RAPiO
■ GR A’ Jî* fS

mailto:valentin.neagu@infarniinedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Suspendare. Antrenorul ucrainean 
Mihail Zubkov, care și-a lovit fiica, 
înotătoarea Katerina Zubkova, la Campi
onatele Mondiale de natație de la Mel
bourne, a fost suspendat pe o perioadă 
de șase ani, a anunțat Federația 
Internațională de Natație. (MF)

• Cupa Franței. Formația Girondins Bor
deaux a câștigat Cupa Ligii Franței, după 
ce a învins, cu scorul de 1-0 (0-0), cam
pioana Olympique Lyon, pe arena Stade 
de France, informează AFP. Unicul gol al 
meciului a fost marcat • Henrique, în 
minutul 90. (MF)

Formula 1București (MF) - Pilotul australian al echipei Red Bull, Mark Webber, a declarat, după ce a condus pe un circuit pe străzile din Singapore, că este în favoarea unui nou traseu urban, dar eventualitatea organizării unei curse nocturne necesită mai mult timp de gândire. Webber, în vârstă de 30 de ani, a rulat pe un traseu de 4,8 kilometri, imaginat de Harmann Tilke, iar apoi a semnalat aspectele la care ar trebui să se lucreze, mai ales în ceea ce privește problemele pe care le-ar constitui noaptea iluminarea și ploaia. „Vor trebui făcute multe cercetări și să se lucreze mult pentru a înțelege cu adevărat ceea ce se poate întâmpla, în ceea ce privește iluminarea, pentru ca a- ceastă cursă să fie sigură pentru piloți, dar și penfru cbmisarii decursă”, a

Diego Maradona

Fără alcoolBucurești (MF) - Fostul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, spitalizat în urmă cu trei zile din cauza unei afecțiuni provocate de un exces de alcool, este în stare stabilă, iar medicul său Intenționează să-l transfere la o clinică din Elveția unde îșl va putea continua recuperarea după ce va fl externat. Medicul personal al fostului internațional argentinian a subliniat că viața acestuia nu a fost în pericol, dar a admis că situația ar fi putut fi diferită dacă nu ar fi fost internat la timp. Potrivit doctorului, problemele lui Maradona sunt de ordin hepatic și „va trebui să se dezobișnuiască să mai consume alcool", însă „inima lui este mai bine ca niciodată" și și-a revenit „de o manieră incredibilă" după criza cardio-pulmonară suferită în 2004.

onaic^oj Mondiale de la Melbourne, după ce a învins, duminică, in finala competiției, dubla campioană olimpică și favorita lamondial, Ungaria,

Chivu -
■ Milanezii îl vor neapă
rat pe fundașul român și 
încearcă tot felul de va
riante pentru a-l obține.București (MF) - Gruparea Internazionale Milano insistă pentru transferul fundașului Cristian Chivu de la AS Roma, potrivit site-ului goal.com, oferta milanezilor ridicându- se la 8 milioane de euro, sumă căreia s-ar adăuga și cedarea a 50 la sută din drepturile federative asupra lui David Pizarro. David Pizarro a fost împrumutat, la Începutul sezonului 2006/2007, de la Inter Milano la AS Roma. Gruparea din capitala Italiei intenționează, însă, să-l transfere definitiv pe jucătorul chilian, ceea ce, potrivit goal.com ar putea reprezenta pentru Internazionale ocazia de a-l înregimenta pe Chivu. „Tocmai acest ju-

Liga Campionilor
>'/'"'Zi jTs/S/S/frzJ / J

București (MF) - Programul partidelor care se vor 
desfășură marți, 3 aprilie, șl miercuri, 4 aprilie, în pri
ma manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor: 

Marți, 3 aprilie, ora 21.45:_________________________
AC Milan (Italia) - Bayern Mtinchen (Germania) - meci 
transmis de Pro TV
PSV Eindhoven (Olanda) - Liverpool (Anglia)
Miercuri, 4 aprilie, ora 21.45:_____________ ■__________
AS Roma (italia) - Manchester United (Anglia) - meci 
transmis de Pro TV
Chelsea (Anglia) - Valencia (Spania)
Meciurile retur vor avea loc în 10 și 11 aprilie.

SpOrtlVS americană Serena Williams a câștigat turneul de tenis de la Miami, dotat cu premii in valoare de 3,45 milioane de dolari.
(Fota EPA) y

Pligilistul germanHenry Maske l-a Învins la puncte pe americanul Virgil Hill, într-o luptă desfășurată la Mtinchen.
(Foto: EPA) ;

„Nu am trișat niciodată"București (MF) - Fostul înotător australian Ian Thorpe, care a fost supus unui control antidoping în mai 2006, test în urma căruia s-a descoperit un nivel anormal de testosteron și hormon luteinizant, și-a susținut nevinovăția, duminică, într-o conferință de presă la Melbourne. Thorpe s-a declarat convins că își va dovedi nevinovăția. „Nu am trișat niciodată și sunt mândru de palmaresul meu. Sunt sigur că sunt curat și nu am fugit niciodată de responsabilități”, a spus multiplul campion olimpic și mondial.

opt milioane!

Va ajunge Cristian Chivu la Internazionale Milano (Foto: EPA)câtor ar putea fi cheia pentru transferul lui Chivu. Roma vrea să-l transfere definitiv, iar Inter nu intenționează să se opună. Dar Sensi nu poate să cheltuiască mai mult de 6,5 milioane de euro pentru a-l aduce (n.r. - pe Pizarro) definitiv sub comanda lui Spalletti. După ce s-a îndepărtat de pista Mancini, Inter îl va cere în zilele următoare chiar pe
Românii s-au calificat în finală
■ După ce un ameri
can a sărit prea de
vreme în apă, românii 
au prins calificarea.București (MF) - Echipa Statelor Unite a fost descalificată din proba masculină de ștafetă 4x100 metri mixt din cadrul Campionatelor Mondiale de natație de la Melbourne, iar în finală a acces România, care a ocupat, datorită ieșirii SUA, locul opt în serii, informează site-ul oficial al competiției. SUA a fost descalificată din cauza unei erori a lui Ian Crocker, care a sărit în apă prea devreme în serii, unde urma după Ryan Lochte și Scott Usher. Descalificarea

„Reputația mea de competitor onest este cel mai prețios lucru pe care l-am reușit în carieră. Cariera mea este deja umbrită, este o lovitură grea. Sunt sigur că există o explicație. Doctorul meu pregătește o listă cu toate medicamentele pe care le-aș fi putut lua în acea perioadă. Am fost foarte afectat când am văzut știrile. Am fost șocat de faptul că testul a fost dezvăluit presei”, a precizat fostul sportiv. Thorpe a afirmat că va respecta procedurile ce vor urma, însă a amintit că el a fost „unul din sportivii cei mai controlați”. 

Chivu. Oferta este clară: jumătate din Pizarro și aproximativ 8 milioane. La rândul său, AS Roma ar scăpa de una dintre cele trei spinoase reînnoiri de contract iar românul, al cărui contract expiră în 2008, ar ajunge să câștige aproximativ dublu decât acum (1,8), fără să fie nevoit să se supună noului plafon salarial de 2,5 milioane”, scrie sursa citată.
a fost anunțată după ce inițial echipa americană a apărut pe tabelă cu cel mai bun timp. Această descalificare îl va împiedica pe Michael Phelps să reușească performanța de a obține opt medalii de aur. Phelps a câștigat deja șase și va mai concura în finala de 400 metri mixt. Cel mai bun timp în serii a fost înregistrat de ștafeta Japoniei, 3:37.04, în timp ce echipa României, formată din Răzvan Florea, Valentin Preda, loan Gherghel și Octavian Guțu a fost cronometrată cu timpul 3:39.33 și va pleca în finală de pe culoarul 8. în finală, vor mai concura ștafetele din Rusia, Africa de Sud, Australia, Franța, Italia și Marea Britanie.

OliverKahn, portarul și căpitanul emblematic al formației Bayern Muncnen, a confirmat că se va retrage din activitate în 2008, chiar dacă oficialii bavarezi sperau să-l determine să semneze un nou contract
(Foto: EPA)

Cupa UEFA - 
sferturi de 
finalăBucurești (MF) ■ Pro- , gramul partidelor care vor avea loc joi, 5 aprilie, în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei UEFA. Bayer Lev- -. erkusen (Germania) - Osasuna Pamplona (Spania) - ora 20.00; AZ'67 Alkmaar (Olanda) ■ Werder Bremen (Germania) - ora 21.45; FC Sevilla (Spania) - Tottenham (Anglia) - ora 21.45 - meci transmis de TV Sport; Espanol Barcelona (Spa- nia) - Benfica Lisabona C (Portugalia) - ora 21.45. Ț Și din această competiție j lipsesc echipe mari din campionate puternice ale Europei. Meciurile retur vor avea loc la 12 aprilie.

■
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rammaro
• Deva, Dada, bl. 12, ap. 2, parter. Tel. 
0723/288282. (T)
• decomandate, balcon 10 m, centrală termică 
parchet, gresie, faianță 55 mp, etaj 3, zona Lido, 
vedere bulevard, preț 145.000 lei, negociabil. Tel. 
.0742/019418. (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)
• gresie, faianță balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. 
(A2)
• etaj 1, decomandate, 60 mp, zona Liceul Auto, 
•'edere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
" *anță 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, preț42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4)
• decomandate, zona 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 
Are, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 

jsGO/474275, 0740/535095. (A4)

• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• 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)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

• 2 apvtamente 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. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., 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. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613366, 
0788/040-490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• 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. 
(A9)

rO

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

sau sau sau
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!

REGULAMENT: La ac.es: concurs nu poi participa angajați, S.C. Inform Media 
S.R L. și nice rudele acestora de gradele I si II. Extragerea va avea loc în 6 aprilie, 
ora 14, la sediul redactiei. Relații suplimentare la tel. 21 1275, int. 8806.

CONCURS

TRO

’ Vă mulțumim
f 

pentru parteneriatul nostru! 
METRO Cash&Carry 

vă urează Paste fericit!

1&CLANE



I

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

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

(63179)

Vând ap. 3 camere (05)
• lemldecomandate, centrală termici, 
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 băl, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. 
(A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită, preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809, 
(A4)
• doc, bala (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317.314. (A9)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

DOMENIU TAMPLARIE ALUMINIU PVt
ANGAJEAZĂ 
MAGAZIONER

<74540)

—------------ —----------------- ,,, ------------------------------------,-----------
LA TEL 0254/772.36® 0744/707.144 

MAIL tridenth3tewCYahao.com

SiMîs
DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI 

GHERE VIDEO
| -INSTALARE - SERVICE ■ PROIECTARE

BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC

SCX'IE I A I U UCHNȚIATĂ DE JijaEEOXUtAIUL 
UUNUKAL AUFQUJ IUl

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510
Fax : 0354 / 811583
e-mail : stamprod@rdslink.ro

imprimerie textile 
Tricouri 

Echipament de lucru si sportiv

Transfer termic digital 
Poze - Imagini 
Grafica - Sigle

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,? 

vânzări calculatoare, g 
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 
agroturisticfi

• Manager în turism
rV’Vvrqtâînscrieri zilnic, între orele 9-16,

până la data de: 31.03.2007
Adresa contact: Den, Bdnl 22 Decembrie Nr. 37 A 
TeIJFai: 6254 218111; E-m-11: m--tareeotbr.ro

cu sediul în municipiul Deva, Str. Dorobanților, nr. 28, 

jud. Hunedoara, tel. 220713. fax: 227579, organizează 
concurs, în 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: m

- electricieni pentru construcții; §
Condiții da participare pBntru Ingineri: studii superioare, experiență în 
activitatea de ofertare - decontare, min. 2 ani. cunoștințe de informatică. 
Pwarul de înacriore Ya.gpntineurmâtparale.acia; cerere de înscriere, 
curriculum vitae, copie după diploma do absolvire a studiilor. Inacrlarilo 
se fac la secretariatul societății, până la data de 16.04.2007. ora 15,30

• dac, bala (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)
• dac, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băl, 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 
negpciabil, 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)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• 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 termică, 2 băi, 2 
balcoane, garaj, boxă sub bloc, etaj 2, Împăratul 
Tralan, preț 100.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)
■ decomandate, hol central, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică, etaj 3, opțional și garaj din bea, 
preț 52.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. 
(Al)
• tn 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 Manlu, 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)
o pe Carnați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• dac, 2 băi (gresie, faianță), hol central. CT, etaj 
L zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro. tel. 
074CV317J1A (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

I “
I • casă, curte >1 grădină 1600 mp, Deva, str, 

Horta, nr. IU. Tel 0726/586386. (3/3003)

• casă In 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)
• zona Emlnescu, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95,000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau sphimb cu apartament în zonă 
bună + diferență, ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlnescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona CălugăranL 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• tn Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormiter, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=8CC mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Săntuhalm, 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)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora 
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul
Multicom

I • Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613,366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366. 
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. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483, (A10)

Cumpăr casă (14)

• casă cu grădină, In Deva sau Simeria, plata 
imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând garsoniere (19)
• Deva, Mul luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță, renovată, 
convector gaz, preț 67.000 lei, fix. Tel. 
0722^64004. (Al)
• decomandate, balcon închis, termopane, 
parchet, gresie, faianță repartitoare. 40 mp, 
zona Decebal, preț 3L0OO 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)
• semldecomandate, 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 baie șl 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 cantrală 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)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat Casa de cultură

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

(lângă

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Angajăm lucță
pentru chioșcuri de distribuție a presei.Salariu cu carte de munci intre 
650-1500 ron/lun&în funcție de vânzări. Franciza cu investiție inițiali O 
și taxa lunară dc doar 89 curo. Tot cc-ți trebuie este să ai 5 mp, cu 
autorizațiile necesare, iar noi îți amplasăm un chioșc modem, complet 
utilat, îți oferim consultanță gratuită și aprovizionare zilnică, 

RODIPET HENEDOARA, Piă|a(Gă| 
021318.7000/01, int: 198,323,0‘

Asociația Hi

angajează
animatori soclo-educathd

în cadrul unul proiect educativ pentru tineri francezi îr 
cu vârste cuprinse între 13 șl 18 ani.

Criterii de selecție:

■ Formare profesională în domeniul educației 

Experiență semnificativă în domeniul educației 

Cunoscător al limbii franceze (scris și vorbit)

• Permis de conducere

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

(87076)

• zona Emlnescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dacia, parter, cu Palcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi. 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
indiferent de etaj său 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)

Vând terenuri (21)

• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploieștl, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șpseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (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, Iha zona B, Intravilan, preț atrac 
0254/613366, 0788/040.490,0788/158.483.
• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

atractiv, tel. 
' - ,(A10)

• 16.000 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 V, 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7. între Simeria veche și Orăștie, preț 
35 euro mp. Tel, 0751/037480,0721/560918. (T)
• grădină In Brad, str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• Intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp parcela, fs 22 m, utilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• intravilan 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/^p, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona lejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800:0745/511.776. (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511,776. 
(A9)
• urgent, intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• 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 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha. zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

r
• 5 ha teren intravilan, la șosea Deva s- i 
Simeria. plata imediat. Tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, b-dul Decebal, zona piață 45 mp, preț 
150.000 lei. Tel. 215212. (Al)
• hală In Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-400C 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
tpate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil In Deva, zonă bună, pretabil per C, 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curve, 
construcție nouă preț neg., tel. 231800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• în Deva, zonă centrală, 5-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată lârr f 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, ni” 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, pre, 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570T (D

romimo.ro
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Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi un ban in plus Față de salariul tău, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajeazâ-te ca

distribuitor de presă 
pentru Deva și Hunedoara 

(contract prestări servicii)
Cerințe:• Abilități de comunicare:

o Disponibilitate la program matinal; 
e Seriozitate.

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

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

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel. 
-54/b^.™. ur®/i*-.-490. u/ââ/158.483. (A10)

imobile chirii (29)

• ofer pentru închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• oier spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, contorizări, preț 150 euro/lună 
Tel. 215212. (T)
e ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 95 
mp, la stradă, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
215212.(Al)

xe apartament 2 camere decomandate, zona 
toecebal ■ Alex, mobilat șl utilat, termopan, 

» - centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
150 euro/lună, șl similar, zona 1 Decembrie ■ 
Cinema Patria, mobilat șl utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștlul 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 Bolan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără

- căldură, preț 1000 lei/lună+garanție, tel. 206003, 
'41745/253413. (A7)
Cazonă centrală, s=45 mp, grup sanitar,

' termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608, (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabiI din 1 aprilie. (A7)
• apă camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabll producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

zona Bălcoacu nou, s=3C mp, amenajat,
Itermopane 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 Uc. 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. 0740/317314. (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; 0740/317314. (A9)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei. 2 euro/mp, 
tel. 231300; 0740/317314. (A9)
• închiriez apartament 2 camere decomandate, 
parter, vizavi de poliția județeană contorizări, 
semimobilat, pentru sediu firmă preț 250 
euro/lună Tel. 0751/124696,0354/104446. (T)

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

Piese, accesorii (42)

• vând 2 roți complete cu jante și camere de 
. 163/30, pentru ifrun. tractor, stare perfectă și 2 
A cauciucuri noi de 900/20, preț avantajos. Tel. 
/ 0743/6B35Z7,0742/966323. (T) 

Alege CL pentru anunțul tău

part» a unei corporații internaționale 
miw madia cara dețin» poatțut da 
lider în publicarea da ziare 9I aervicll 
lnwnwi In vrutul Auatrlel. tn nord- 
eatul Ungariei, cât fi in județele 
Bihor, Ttmis, Caraa-Severin 
Hunedoara, Arad ți Satu Mare

Mobilier și interioare (47)
• vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439, (T)

Materiale de construcții (53)

• vindem materiale de construcții sistem 
tennolzolant Baumlt, poOstlran, preț IM lei 
mc, In Deva, str. M. Emlnescu, nr, 82. Relații 
la tel 217433 sau 0729/007251. (11/2M3)

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

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

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

Altele (61)

• cumpăr acțiuni, Corelai Deva. TeL 
0748/549490.(4/3143)

Mulțumiri (68)

e Creșa Deva (Gojdu) mulțumește UPC și 
domnului director Liviu Ciurez pentru spon
sorizarea instalării unei rețele CATV și un abona
ment lunar, pentru unitatea noastră Vă 
mulțumim. (7/26.03)

Matrimoniale (69)

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

Prestări servicii (72)

• abordabil transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania -110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța la destinație, cu 
mașini comode, climatlzate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(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)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• caut mena|ere și necalificați, tractoriști, 
pentru muncă în Italia; transport gratuit! Tel. 
0727/578428,0752/923577.  (7/29.03)

Wh vrewi oe uxuw oe vu«c«

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în; 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (4/28.03)
• Salina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71D. Relații și programări la tel. 
0721/061404. (4/22.03)

Oferte locuri de muncă (74)
• agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare, Vulcan, 5 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara 4 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de turism, Deva, 1 post, data limită 
14.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent da turism, Petroșani, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• ambalator manual, Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-18
• arhitect clădiri, Deva 1 post, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• artfflder la lucrări de suprafață Hunedoara 1 
post, data limită 10.04. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Brad, 2 posturi, 
data limită 20.04, perioadă determinată Tei. 
213244, orele 9-16.
• asistent rnedkal generalist Deva 1 post, data 
limită 29.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent social Petri la, 1 post, data limită 10.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• barman Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 1 post, data limită 6.04. Tei. 
213244, orele 9-16.
• barman Deva 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• barman Hunedoara 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-18
• barman Hunedoara, 2 posturi, data limită 
13.04. Tel. 213244, orele 9-18
• barman Hunedoara 2 posturi, data limită 
2804. Tel. 213244, orele 9-15.
• barman Orâstle, 2 posturi, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9’-16.
• bibliotecar Deva 1 post, data limită 9.04 Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Hunedoara 2 posturi, data limită 10.04 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar Hunedoara, 3 posturi, data limită30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• brutar P< ni, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9'-18
• bucătar Călan, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.04, seri
ozitate, perioadă determinată Tel. 213244, orele 
9-16.
■ bucătar, Orăștie, 1 post, data limită 3.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• câlcătoreasă lenjerie Deva 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• cameristă hotel Orăștie, 1 post, data limită 
7.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• casier Hațeg, 1 post, data limită 14.04, 
persoană cu handicap. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dontoRtor transator carne, Călan, 1 post, data 
limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• clontolttor transator carne, Călan, 9 posturi, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. .
• circularii! la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• coafor, Slmeria, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• confecțloner articole din piele și înlocuitori, 
Hunedoara, 9 posturi, data limită 27.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile 
Călan, 10 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• confecțloner asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• confecțloner asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 12 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confecțloner tricotaje după comandă Hune
doara, 5 posturi, data limită 5.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consIBer administrația publică Hunedoara 6 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consHer juridfc Vulcan, 2 posturi, data limită 
804. Tel. 213244, orele 9-16.
• consfer jwWc, Lupeni, 1 post, data limită 
1.08 Tel. 213244, orele 9-18
• confer, spot inspector, referent econo
mist Deva 1 post data limită 2104. Tel. 213244, 
orele9-l&

■ consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• consultant plasamente valori mobiliare 
Vulcan, 5 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contabil Orăstle, 2 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil șef Deva 1 post, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16,
• contabil șef Hunedoara, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor Lupeni, 30 posturi, data limită 29.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• croitor ștanțator piese încălțăminte Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-18
• director Instituție publică șl asimilați Hune
doara, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• director tehnic Hunedoara 1 post, data limită 
5.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Călan, 2 posturi, data limită31.07.Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• dulgher Hațeg, 4 posturi, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• dulgher Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Orâștfo, 10 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher Vulcan, 4 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• electrician auto Orăștie, 1 post, data limită 
804. Tel. 213244, orele 9-18
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 1 post, data limită 30.04, perioadă deter
minată Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere șl reparații Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04, perioadă 
determ i natăTel. 213244, orele 9 • 16.
• electrician de întreținere șl reparații Petroșani, 
5 posturi, data limita 2.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 
18
• electrician de mină Hunedoara, 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9-18
• electrician montări șl reparații linii electrice 
aeriene Deva, 3 posturi, data limită 20.04. Tei. 
213244, orele 9-16.
• electromecanic auto Orăștie, 1 post, data 
limită 6.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• falanțar Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Berar botanist Hunedoara, 1 post, data limită 
21.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• Berar botanist Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Berar betonlst, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Berar betonlst, Orăștie, 10 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
■ frezor la mașini roți dințate, Orăștie, 3 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• frizer, Hunedoara, 1 post, data limită 30.08. Tel. 
213244, orele 9-16.
• gaterist la tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozH, Petrila, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Infirmieră, Brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer construcții civile, industriale și agricole 
Deva, 1 post, data limită 10.04, construcții. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 4 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• Inginer constructor instalații, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inginer Industria alimentară, Brad, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inginer minier, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de protecție civilă Hunedoara, 1 
post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector de reintegrare socială și supraveg
here Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9-18
• Inspector de specialitate administrația 
publică Hunedoara 13 posturi, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrația 
publică Vulcan, 1 post, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector protecția muncii, Hunedoara 1 post, 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector protecție socială Vulcan, 1 post, 
data limită 6.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector resurse umane Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inspector spedaltate inginer construcții 
Hunedoara 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• batotaâer W*. canal Hunedoara 1 post data 
limită 29D4. TeL 213244, orele 9-18

• bicărcătordescâreător. Hațeg. 15 posturi, oara 
limită 15.04. perioadă determinată. Tel. 213244. 
orele 9-18
• Îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• îngrijitor clădiri, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații 
universale, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
20.04, perioadă determiantă Tel. 213244, orele 9 
-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Orăștie, 1 post, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Petroșani, 1 oost, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.04, Derioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Hunedoara. 3 posturi, data 
limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 7 posturi, data 
limită 14.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Orăștie, 100 posturi, data 
limită 16,04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• lăcătuș mecanic Simeria, 20 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș montator Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• l&cultor lemn Hunedoara 2 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată. Tei. 213244, orele 9 
-16.
• lucrător comercial Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni. 3 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.
• luaâtor comercial, Petrila 1 post data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-18
• mafetru conetnicțl civile, industriale și agri
cole, Hunedoara 3 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• maistru construcțl civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post data limită 1804 Tel. 213244 
orele 9-18
■ manlcNurist Himedoara. 1 post data limită 
30.08. Tel. 213244, orele 9-18
• manlpulant la mașini pentru terasamente 
Hațeg, 1 post, data limită 30.04 Tel. 213244 orele 
9-16.
• manipulam la mașini pentru terasamente. 
Hunedoara 1 post, data limită 1804. Tei. 213244 
orele 9-16,
• manipulam mărfuri Hunedoara 1 post data 
limită 10.04 Tel. 213244, orele 9-18
■ manipulam mărfuri, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 • 18
• manipulam mărfuri, Hunedoara 1 oost data 
limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 -18
• manipulam mărfuri, Hunedoara 2 posturi, 
data limită 28.04. Tel. 213244 orele 9 -18
• manipulam mărfuri. Orăștie. 3 posturi, data 
limită 5.04. Tel. 213244, orele9-18
• manipulam mărfuri. Petroșani, 15 posturi. ' 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• mecanic agricol, Simeria 2 posturi, data timrtâ 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto Orăștie, 1 post data limită 804 
Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic întreținere și reparații mașini de 
cusut, Petroșani, 1 post, data limită 1804 Tei. 
213244, orele 9-16.
• mecanic locomotivă și automotor Hunedoara.
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• modeller lemn Brad. 3 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 
-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton 
Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-18
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoețra, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Simeria. 3 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9 -18
• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 10.04, calificat. Tel. 
213244. orele 9-18
• montator sidtansamble Hunedoara, 27 
posturi, data limita 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• mozaicar, Hunedoara, 1 post, data limită 29.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMact în agricultură Simeria, 1 
post data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -. 16.
• muidtor necaMact in mine și cariere, Hune
doara, 1 post data limită 20.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necaMact în silvicultură Brad, 1 
post data limită 5.04. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMact în silvicultură Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMact în silvicultură Petroșani,
2 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necaMact în silvicultură Petroșani, 
4 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necaMact la ambalarea produselor 
solideși semisolide Călan, 10 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-18
• muncitor necaMact la ambalarea produselor 
solide și semisolide Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMact la ambalarea produselor 
solide și semisolide Petrila, 1 post, data limită 
10.04. Tel, 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMact la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• muncitor necaMact la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul Deva, 8 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-18
• muncitor necaMact la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalifiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalifiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 3 posturi, data 
limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necalifiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necaMact ia demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță. Hațeg, 6 posturi, data I 
limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• mundtor necaMact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic faianță. Petroșani. 1 post data 
limită 1804. TeL 213244. orele 9 • 18

zicărfe. -cza»c. taareâ 3etrcsa.-. 5 xstrL 
data limitâ 1804. Ta. 213244. orele 9 -18
• mundtor necafecat ia demolări dâcri. 
zidărie, mozac feianta Simena. 2 posturi, oara 
limită 30.08 Tși. 213244, orele 9 • 18
• mundtor necaBficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Caian, 1 post data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-18
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva, 5 posturi, data 
limită 19.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 25 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• mundtor necaMcat la spargerea și tăierea 
materialelor, Deva, 3 posturi, data limită 19.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMcat în industria confecțiilor 
,Brad, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mundtor necaMcat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mundtor necaMcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 2 posturi, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• mundtor plantații și amenajare zonă verde, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită20.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor spălare șl curățire cisterne, Brad, 1 
post, data limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor ipâlare șl curățire cisterne, Orăștie, 
80 posturi, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor spălare șl curățire cisterne, Simeria, 
19 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 15.04, cunoștințe PC. Tel. 
213244, orele 9-16.
• operator calculator electronic și rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic și rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator confecții Industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator fabricarea produselor făinoase, 
Deva, 1 post, data limită 14.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator la mașini unelte cu comandă 
numerică, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
3004, perioadă determinata, Tel. 213244, orele 9 
■18
• ospătar Hațeg, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• ospătar, Deva, 1 post, data limită 19.04. Tel. 
213244, orele 9-16,
• oppâiar, Hațeg, 1 post, data limită 30.04, seri
ozitate. perioada determinată Tel. 213244, orele 
9-18
• oepttar, Himedoara, 1 post data limită 13.04. 
TeL 213244, orele 9-18
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• pafeer Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
TeL 213244, orele 9-18
• poHsorMatodoara.2posturi,datalimită30.04. 
Tel. 213244, orele 9-18
• gather Orăstio. 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• pother Or. 1 post, data limită 7.04. Tel. 
213244, orele 9'-16.

• paznic Himedoara, 1 post, data limită 28.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic Lgpenl, 2 posturi, data limită 5.04, Tel. 
213244. orele 9-16.
• paznic Petroșani, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9 -16.
• portar Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• pregătitor pleu încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 10.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• programator de sistem informatic, Petroșani, 
1 post data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• programator Deva, 1 post, data limită 5.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• rectificator universal, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• referent de specialitate administrația publică 
Călan, 1 post, data limită 10.04, Tel. 213244, orele 
9-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Hunedoara, 1 post, data limită 25.04. tel. 213244, 
orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Hunedoara, 15 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• referent de specialitate administrația publică, 
Vulcan 1 post, data limită 6.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• revizor contabil, Hațeg, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-18
• secretar asistent director Deva, 1 post, data 
limită 14.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• societate comercială angajează urgent 
persoană autorizată pentru efectuarea instruc
tajului de protecția muncii în construcții. Relații 
latei. 0722/319442. (11/29.03)
• societate comerdali angajează vânzătoare 
pentru cofetărie. Relații la tel. 0722/275410. 
(2/28.03)
• șef atelier reparații de uz casnic, curățătorii, 
Deva, 1 post, data limită 26.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șef birou instituție publică Hunedoara, 1 post, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• șef ofldu, serviciu, secție, redacție și asimilat, 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șef serviciu marketing, Hunedoara, 1 post, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -18
• șlefuitor, lustruitor Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autobuz Hațeg, 1 post, data limită 20.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj 
Deva, 1 post, data limită 26.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post, data limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 1 post data limită 29.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj. 
Hunedoara, 1 post data limită 30.04. TeL 213244. 
orele 9-18
• șota- autocamion, mașină de mare tonaj. 
Hunedoara. 2 oosturi. data limită 1804. TeL 
213244. orele 9-18



luni, 2 aprilie 2007
Floriile la Vatican

• Playboy. Numărul din aprilie al revistei 
Playboy, dedicat fostei mari vedete a 
publicației, Anna Nicole Smith, este unul 
dominat de fotbal, în conținutul său 
aflându-se nu doar un interviu cu fostul 
mare fotbalist Hie Dumitrescu, dar și un 
pictorial cu prietena dinamovistului Cris
tian Pulhac. (MF)

DGSIQnerUI Sheila de Vries (a par- tra de la dreapta la stângă) la o prezentare a colecției proprii de primăvară-vară 2007, din Amsterdam.
(Foto: ERĂ)

Album pe netLos Angeles (MF) - Catalogul muzical al celebrei trupe americane de rock The Doors, compus din șase albume de studio, va fi disponibil pentru descărcare online contra cost. Membrii supraviețuitori ai trupei, clăparul Ray Manzarek, chitaristul Robbie Krieger și toboșarul John Densmore, și-au dat a- cordul ca toate cele șase albume, printre care se numără „The Doors”, „Strange Days” și „Waiting for the Sun”, să fie puse la dispoziția fanilor online.
Concert gratuitLondra (MF) - Sean Diddy Combs a promis că se va întoarce în Marea Britanie pentru a susține un concert gratuit, în încercarea de a- și cere scuze fanilor după ce a fost obligat să-și anuleze concertele pe care ar fi trebuit să le susțină cu Snoop Dogg la începutul săptămânii trecute. Snoop Dogg, pe numele său real Calvin Broadus, și P. Diddy au anulat concertele din Marea Britanie din cadrul unui turneu european, pentru că lui Dogg i-a fost refuzată viza pentru intrarea pe teritoriul acestui stat.

S. Williams

■ Papa Benedict al XVI- 
lea a celebrat ieri, slujba 
de Florii în piața Sfântul 
Petru, de la Vatican.Vatican (MF) - Tradiționala slujbă de Florii, care inaugurează Săptămâna Patimilor, în religia creștină, a început duminică, la ora 09.30 (10.30 ora României), în Piața Sfântul Petru, de la Vatican, fiind condusă de Papa Benedict al XVI-lea. Slujba, urmărită de mii de persoane, a început cu procesiunea ramurilor de măslin, care urmează să fie binecuvântate de Suveranul Pontif. Duminica Floriilor, prima zi din Săptămâna Patimilor, comemorează, în religia creștină, intrarea lui Hris- tos în Ierusalim, unde acesta a fost întâmpinat de mulțimea care așternea ramuri de măslin la picioarele Sale, cu câteva zile înainte de Paștele
Jos cu statuia din ciocolată!

Maraton 
în spațiu 
Washington (MF) - Astronauts americană Sunita Williams, aflată în misiune pe Stația Spațială Internațională, va participa luna viitoare la un celebru maraton organizat anual în Boston, SUA par
curgând distanța pe 
care se desfășoară proba pe o bandă de alergare de la bordul stației. în același timp, alți 24.000 de concurenți vor parcurge aceeași distanță pe Pământ. Cu 17.500 de mile/oră (28.163 km/oră) viteza de orbitare, Sunita va parcurge distanța pe care se desfășoară proba sportivă la fiecare 5,4 secunde. Sunita Williams, are 41 de ani, iar pe 9 decembrie 2006, Williams a plecat pe ISS cu naveta Discovery, pentru o misiune de lungă durată și a devenit foarte clar atunci că nu va putea să participe la maratonul de la Boston.

New York (MF) - O galerie de artă din New York, Statele Unite, a decis să nu mai expună o statuie în mărime naturală a lui Iisus Cristos, realizată din ciocolată cu lapte, după ce creația a stârnit protestele asociațiilor catolice din Statele Unite.Sculptura, realizată de artistul Cosimo Cavallaro, urma să fie expusă, începând de luni, la Lab Gallery din Manhattan, un cartier select din New York. Organizatorii nu au explicat această decizie, dar Bill Donohue, un responsabil al Ligii catolice, cea mai mare organizație pentru apărarea drepturilor civile ale
ffDe la scoală la Casa Albă"5

Ursulețul polar Knut, se joacă în ' nisipul grădinii zoologice din Berlin, Germania. (Foto: epa) '

■ Carnetele de note ale 
lui Roosvelt, Kennedy, 
Ford și Bush, într-o 
expoziție la Washington.Washington (MF) - George W. Bush lua note bune la cursurile pregătitoare, în timp ce studentul la Harvard J. F. Kennedy avea rezultate decepționante la istorie și limba franceză, potrivit carnetelor lor de note expuse de Arhivele naționale americane la Washington. Expoziția „De la școală la Casa Albă”, care s-a deschis la Washington și se va încheia pe 1 ianuarie 2008, dezvăluie rezultatele anilor școlari ale câtorva dintre prestigioșii elevi deveniți președinți, precum Franklin
Expoziție a Holocaustului
■ Melodii compuse în 
lagărele naziste, într-o 
expoziție organizată la 
Roma.

Arhiepiscop al VarșovieiVarșovia (MF) - Biserica catolică poloneză l-a numit, duminică, pe Kazimierz Nycz în postul de arhiepiscop al Varșoviei, în locul unui prelat care și-a dat demisia după ce a fost acuzat de colaborare cu securitatea în perioada comunistă, iar acesta promite să nu se amestece în politica națională. Kazimierz Nycz, în vârstă de 57 de ani, face parte din aripa progresistă și internațională a Bisericii poloneze și s-a distanțat de prelații radicali care vor ca biserica să fie implicată in partidele politice într-o țară predominant catolică.

Roma (MF) - Valsuri, tan- gouri, piese de operă și cântece populare, compuse în carnețele, jurnale sau pe hârtie igienică de victime ale Holocaustului, vor fi expuse pen

Papa Benedict al XVI-lea
(Foto: EPA) evreiesc. Această zi triumfală a fost urmată, în zilele următoare, potrivit Evangheliilor creștine, de arestarea, răstignirea și învierea lui Hristos.

catolicilor din SUA, a calificat expoziția drept „unul dintre cele mai groaznice atacuri asupra sentimentelor creștine”. Artistul a utilizat 90 de kilograme de ciocolată pentru a realiza această sculptură, intitulată „My Sweet Lord” și care, în mod neobișnuit, îl reprezintă pe Iisus fără veșminte.Cavallaro, un artist canadian, este celebru pentru faptul că utilizează de multe ori alimente ca ingrediente pentru creațiile sale. în cadrul unui eveniment artistic, Cavallaro a acoperit o casă în întregime cu cinci tone de brânză mozzarella.

George W. Bush lua note bune la cursurile pregătitoare (Foto: epa)D. Roosevelt, J.F. Kennedy, Gerald Ford și George W. Bush. Pentru prima dată, publicul poate examina aproximativ 150 de carnete de note, redactări și fotografii de clasă ale președinților americani ai secolului al 20-lea. La cursu
tru prinia dată în public la biblioteca Universității a Treia de Stat din Roma.Compozițiile prezintă o istorie a muzicii compuse și interpretate de victimele din lagărele naziste.Materialele au fost adunate din capitalele europene, pe parcursul ultimilor 16 ani, de pianistul și compozitorul italian Francesco Lotoro. Prima

rile pregătitoare, George W. Bush avea numai calificative A (excelent) și B+ (foarte bine) la toate materiile. La 12 ani, în 1925, Richard Nixon scria într-o compunere că dorește să intre în politică „pentru a face bine oame
„piesă muzicală a Holocaustului” a fost descoperită de Lotoro, în vârstă de 42 de ani, în timpul unei excursii Ia Pra- ga, în 1991. Colecția lui Lotoro conține deja 4.000 de manuscrise și 13.000 de microfîșe, scrisori, desene și fotografii care vor fi expuse, începând cu luna septembrie, la Universitatea a Treia de Stat de la Roma. 

nilor”. La 13 ani, John Fitzgerald Kennedy scria o compunere în limba franceză despre! Franțois I, „un bărbat cu un talent extraordinar”. Ajuns la Harvard, însă, viitorul președinte nu a mai fost la fel de strălucitor: la istorie și limba franceză a obținut doar calificative „C” (mediu). în expoziție sunt prezentate și fotografii ale lui Bill Clinton suflând mândru în saxofon, pe când era la colegiu. în alte fotografii, Ronald Reagan, un foarte bun înotător, pozează pe marginea piscinei, în timp ce Jimmy Carter apare ca membru al echipei de baschet a școlii pe care a frecventat- o. Publicul mai poate vedea vioara la care cânta Richard Nixon, pe când avea 12 ani.

Un ou de Paște supradimensionat, de 250 de kilograme și 16 metri, a fost prezentat într-un magazin din 
Lauingen, Germania.

(FotaEPA)


