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Cerul va fi variabil. Vântul va sufla 
slab.

Dimineața La prânz Seara

Datori si cu
Majorări la 
pompă

București (MF) - Rom- petrol a majorat luni preturile carburanților auto vânduți in stațiile Sroprii. Astfel, benzina fix 95 costă 3,27, benzina Premium E 4 se vinde cu 3,28 lei, iar benzina Euro super 98 se comercializează la 3,78 lei litrul. Motorina Efix diesel se vinde la 3,1 lei litrul, iar motorina Super euro 5 la 3,4 lei litrul.
Bani pentru

Deva (I.J.) - Noua lege a asociațiilor de locatari îi obligă pe proprietari să-și consolideze, reabiliteze și să întrețină imobilele. Hunedorenii consideră că cel care este «ispodar își va face paratiile în apartamentul propriu fără să-l oblige nici o lege. Fondul de rulment care trebuie constituit la nivelul asociației de proprietari este apreciat ca uriaș de pensionari, /p.5 I

Boborodea

Profesori 
model!?
Hunedoara (S.B.) - 
Chiar dacă pentru 
majoritatea elevilor 
profesorii nu mai 
reprezintă modele de 
viață din cauza 
poziției lor sociale, la 
Colegiul Economic 
„Emanoil Gojdu" din 
Hunedoara există 
profesori model pen
tru elevii lor. Este 
adevărat că elevii 
intervievați nu au 
ajuns încă la liceu, 
dar au demonstrat 
că știu să aleagă ce 
vor, și mai ales cum 
vor să ajungă în 
viitor, ca cine să 
arate și să se com
porte. Poate că 
atunci când vor 
ajunge la liceu nu vor 
mai gândi ca acum, 
dar modelul pe care 
l-au ales le va 
rămâne în 
memorie, /p.3

■ Anul acesta, foarte 
puțini bugetari vor primi 
tradiționala primă de 
Paște.

Deva (T.S.) - Nu sunt bani. Acesta a fost cel mai frecvent răspuns auzit de la directorii instituțiilor descentralizate

atunci când a venit vorba de prima de Paște. Nici pentru angajatii primăriilor sau cei ai prefecturilor nu sunt vești mai bune. Cât despre lucrătorii din Politie, aceștia s-ar putea să primească ceva. Dar nu se știe cât. Totul depinde de calculele bugetare. Interesant este faptul că ortacii vor

primăprimi primă de Paște. Practic, administrația CNH Petroșani a decis să acorde minerilor din Valea Jiului o primă de 400 RON pentru Sărbătorile de Paști, suma fiind una dintre cele mai mari acordate vreodată de companie salariaților săi. Pentru plata primelor a fost alocat un fond de șase mi-

mare!lioane RON, iar banii vor fi dati ortacilor în această săptămână. Minerii se vor bucura și de două zile libere, în prima și a doua zi de Paști. CNH Petroșani are 11.800 angajați și se află printre primele locuri în clasamentul datornicilor către bugetul statului. /p3

Profu' taximetrist
Deva (T.S.) - Iosif Grunner este de 32 de ani profesor de muzică la un liceu dinmunicipiul Deva. In lunga sa experiență a fost și profesorul de muzică al cantautoru- lui Nicu Alifantis. Astăzi, pentru a câștiga un ban în plus, lucrează ca taximetrist. /p.6
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Angajați la Poștă pe „pile"
■ Dirigintele unui oficiu 
poștal este cercetat de 
polițiști pentru luare de 
mită și abuz în serviciu.

Petrila (M.T.) - Bărbatul în vârstă de 54 de ani, din Petrila, este cercetat de oamenii legii, care au stabilit că, în perioada 2005 - 2006, deținând funcția de diriginte al unui oficiu poștal din localitate, a pretins și primit de la mai multi factori poștali sume de bani cuprinse între 300 și 700 euro, pentru a-i angaja în cadrul oficiului poștal. Până la această dată au fost depis

tate patru persoane de la care bărbatul a pretins bani. Se pare însă că mai există și alte persoane care au dat bani pentru a fi angajate. „Extinzând cercetările, polițiștii au mai stabilit că, în perioada 2006 - martie 2007, dirigintele a dispus factorilor poștali să ducă pensiile localnicilor, pe bază de tabel, la un magazin din localitate, unde persoanele pensionate trecute în tabel aveau datorii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nitu. Bărbatul este acum cercetat în
Dăm 10% din TBC-ul national
■ La nivel național sunt 
în evidență 25.000 de 
persoane infectate cu 
bacilul Koch.

Deva (I.J.) - România deține un record trist: este pe primul loc in Europa la numărul cazurilor de tuberculoză. Dacă

ala nivel national sunt aflate în evidentă cca 25.000 de persoane care suferă de TBC, peste 10% dintre acestea sunt din județul Hunedoara. Clasarea pe primul loc în acest top este dată de incidența apariției acestei boli ce este de 10 ori mai mare decât in celelalte țări europene, /pJ

înainte de a fi sacrificați, mieii au fost asomati cu un dispozitiv electric. în piața din Deva, producătorii vând carne de miel la prețul de 20 lei/kg. Ieri a fost deschis și punctul de sacrificare după normele

Bogdan Nițu (Foto: T. Mânu)stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu. Dosarul urmează să fie declinat spre competență Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.
I

Talente la dans
Vulcan (I.J.) - Frații Tănase Ionut și Bogdan, din Vulcan, sunt renu- miți prin cele două pasiuni ale lor: dansul și desenul. Deși se află într- un centru de ocrotire și nu au sprijin din partea părinților, ei învață foarte bine. Dansul, le-a adus numeroase premii. „Este minunat că, deși pleacă în viață cu o problemă de suflet, lipsa părinților, ei sunt considerați un model pentru tineri”, declară V. Popescu, directorul DGPCAS Hunedoara, /p.5
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• Viz t c « stă. Liderul Camerei Reprezentanților din SUA, democrata Nancy Pelosi, va efectua, azi și mâine, o vizită la Damasc, în cursul căreia se va întâlni cu președintele Siriei, Bashar al-Assad. Vizita este prima efectuată în ultimii ani de un oficial de la Washington, Pelosi ocupând a treia poziție în cadrul administrației de la Washington, după vicepreședintele Dick Cheney.

Guvernul, pe masa Parlamentului

Pregătit de 
summit

Ierusalim (MF) - Premierul israelian, Ehud Olmert, a anunțat că este gata să se deplaseze la un summit israeliano-a- rab, sub auspiciile Ara- biei Saudite, pentru a discuta despre procesul de pace din Orientul Mijlociu.
Bani de
campanie

Washington (MF) - Hillary Clinton, candidat la învestitura democrată pentru alegerile prezidențiale din 2008, a colectat 26 de milioane de dolari pe parcursul primului trimestru al anului 2007, pentru finanțarea campaniei sale. în afară de cele 26 de milioane de dolari, Clinton poate beneficia de încă zece milioane, restul din campania pentru alegerile Congresului. Recordul precedent în materie de colectare afondurilor electorale aparține senatorului republican Phil Gramm care, în 1995 a adunat 13,5 milioane de dolari.

Mahmoud Ahma
dinejad (Foto: EPA) 

Promisiuni 
poporului 
Teheran (MF) - Preșe
dintele Iranului, Mah
moud Ahmadinejad, 
a promis iranienilor 
că vor primi în cu
rând noi informații 
despre programul 
nuclear, în pofida 
faptului că Teheranul 
este supus presiunilor 
internaționale pentru 
a suspenda procesul 
de îmbogățire a ura
niului. „Poporul ira
nian va primi în cu
rând noi vești cu pri
vire la stadiul progra
mului nuclear", a de
clarat liderul iranian, 
fără a oferi alte deta
lii. Consiliul de Securi
tate al Națiunilor Uni
te a impus noi sanc- 
tiuni Iranului din cau
za refuzului de a sus
penda activitățile nu
cleare. Comunitatea 
internațională a cerut 
Teheranului să sisteze 
activitățile nucleare, 
deși regimul islamist 
susține că programul 
este unul civil.

■ Camerele se reunesc 
astăzi pentru a vota 
noul Executiv propus de 
premierul Tăriceanu.

București (MF) - Scrisoarea premierului Tăriceanu privind restructurarea Executivului și lista noilor membri ai Cabinetului a sosit, ieri, la Parlament. Primul-ministru propune înființarea unor noi ministere, desființarea altora, revocarea unor miniștri și numirea unor noi membri în Guvern.Componența noului Guvern, format din PNL și UDMR, a fost votată în Biroul Politic al liberalilor.Guvernul restructurat Ministerul Transporturilor îi este atribuit lui Ludovic Orban (vicepreședinte al PNL și vi- ceprimar general al Capitalei). Ministerul Educației și Cercetării ar urma să fie condus de către Cristian Adomniței (președintele TNL, deputat).La Ministerul Administrației și Internelor este nominalizat Cristian David (ministru- delegat pentru Control). Senatorul PNL Paul Păcuraru ar conduce Ministerul Muncii,

Premierul Tăriceanu a trimis la parlament lista noilor membri ai 
Cabinetului (Foto epa)

Ovidiu Silaghi.în ceea ce privește UDMR, aceasta va păstra postul de ministru de stat pentru Marko Bela, cel al Comunicațiilor pentru Nagy Zsolt și va prjM lua Ministerul Mediului, uncre s-ar putea instala Attila Koro- di (secretar de stat la Mediu). Actualul ministru-delegat Las- zlo Borbely urmează să preia noul Minister al Dezvoltării Regionale (structură care va rezulta din transformarea MIE).
Vot în Camere

Solidarității Sociale și Familiei.Decebal Traian Remeș (secretar general al PNL) ar urma să preia Ministerul Agriculturii. Teodor Meleșcanu (vicepreședinte al PNL, senator) ar urma să conducă Ministerul Apărării Naționale. Liberalul Adrian Cioroianu e propus pentru șefia Ministerului de Externe. La Justiție este propus Tudor Chiuariu

(șeful Departamentului guvernamental de Luptă Anti-Frau- dă, membru PNL).Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei vor fi comasate, conducerea noii structurii urmând să îi revină titularul actual al MEC, Varujan Vosganian.în schimb, apare un nou minister al IMM-urilor, Comerțului și Turismului la care este propus deputatul PNL

Camera Deputaților și Senatul se vor reuni azi după- amiază în ședință comună pentru a vota noul Executiv propus de premierul Călin Popescu Tăriceanu.Secretarul Camerei Deputaților Valeriu Zgonea (PSD) a declarat, ieri, după ședința Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, că miniștrii propuși în noul Guvern urmau a fi audiați ieri după-amiază și azi dimineață în comisiile de specialitate ale Parlamentului, comisii care vor trebui să întocmească rapoartele până azi la ora 14.30. 4

Democrații, în Opoziție

Imigranți kurzi și turci s-au înfruntat pe străzile 
din Bruxelles (Foto: epa)

B Emil Boc: PD nu va 
vota Guvernul PNL- 
UDMR, iar premierul im
postor să-și dea demisia.

București (MF) - PD nu va vota un Executiv un guvern format de PNL și UDMR pentru că este un guvern „ilegitim”, a declarat, ieri, liderul PD, Emil Boc, care i-a cerut premierului Tăriceanu, pe care l-a numit „impostor”, să-și dea demisia ca unică soluție legală în acest moment și după aceea să formeze un alt guvern.Liderul PD a spus că Tăriceanu a fost desemnat ca premier pentru că Traian Băses- cu a câștigat alegerile prezidențiale cu programul electoral al Alianței D.A.„Alianța l-a nominalizat pe domnul Tăriceanu în funcția

de prim-ministru. Astăzi sfidează voturile milioanelor de români care au votat pentru 
M...................
PD nu va vota Gu
vernul minoritar, 
pentru că este un gwern ilegitim, tu 
trădării electoratu
lui Alianței, cu un 
premier impostor.

Emil Boc..........................................................  alianța cu PD, preferând în locul PD partenerul de alianță PSD, adică adversarul nostru politic din 2004”, a arătat Boc.
Vor încetarea ProtocoluluiEl i-a cerut premierului să își dea demisia, ca un „minim gest de eleganță politică” și ca unică soluție legală și politică.PD va cere în instanță con

statarea încetării Protocolului Alianței D.A., urmare a anunțului premierului Tăriceanu de realizare a unei noi echipe guvernamentale formată din PNL și UDMR, a anunțat liderul PD Emil Boc. care a susținut că astfel PNL a îndeplinit visul PSD de a destrăma Alianța.„PNL a rupt Alianța D.A. PD a făcut tot ce i-a stat în putință să mențină Alianța PNL-PD. Domnul Tăriceanu s-a grăbit să anunțe decesul Alianței și să spună nu mai are resurse să guverneze. Domnul Tăriceanu s-a grăbit să înmormânteze Alianța, coșmarul declarat al PSD. PNL practic a îndeplinit visul PSD, distrugerea Alianței D.A.”, a declarat, ieri, președintele democrat, Emil Boc, după ședința Biroului Politic Național al PD.

Of!, Ori Traian Băses- cu a trimis ieri o scrisoare președinților Camerelor, în care susține că noua formulă guvernamen- x- tală nu mai respectă vo- * ința electoratului, iar dacă Parlamentul îi dă votul există riscul unei rupturi între Legislativ și societate, propunând asumarea unei majorități sau anticipate. (Foto: epa)

Violente la Bruxelles
A

Bruxelles (MF) - Imigranți kurzi și turci s-au înfruntat pe străzile din Bruxelles, duminică seară, după izbucnirea unui incendiu de origine necunoscută, într-un centru cultural kurd, a anunțat poliția belgiană, care i-a dispersat.între 300 și 400 de tineri turci s-au înfruntat cu circa 50 de kurzi care manifestau pe strada unde se află acest centru cultural, în semn de protest față de incendiul izbucnit în clădire.Forțele de ordine au folosit un tun cu apă pentru a-i dispersa pe adversari.Imigranții turci au dat foc, recent, unui alt centru cultural kurd din Bruxelles.
Cuvântul liber 
este aud«tat de 

Biroul Român de 
Audrt al Titațelor

Volens-nolens
București (MF) - Vicepreședintele PC Nicolae Popa consideră că Guvernul propus de Călin Popescu Tăriceanu trebuie aprobat, pentru că, dacă va fi respins, va rămâne în vigoare actualul executiv, cu PD și Monica Macovei. „Guvernul trebuie votat volens-nolens pentru că, în caz contrar, scăpăm de dracu’ și dăm de taică-su”, a declarat Nicolae Popa. Vicepreședintele PC a spus, însă, că decizia Biroului Politic al PC și a grupurilor parlamentare a fost de a vota împotriva unui Guvern din care face parte și UDMR, din cauza acțiunilor liderilor Uniunii de a nu respecta legile țării și Constituția, prin cererile repetate ale acestora referitoare la autonomia teritorială.
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PSD va sprijini condiționat Guvernul
M Social-democrații și-au 
anunțat sprijinul condi
ționat pentru noul Cabi
net restructurat fără PD.

București (MF) - PSD va vota pentru un Guvern restructurat fără PD, a anunțat, ieri, liderul Mircea Geoană, adăugând că dintre două rele social-democrații îl aleg pe cel mai mic, pentru că are responsabilitatea de a asigura o minimă funcționare a instituțiilor statului.
Vot favorabilComitetul Executiv Național al PSD a decis, ieri, sprijinirea parlamentară a noului Guvern remaniat propus de premierul Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat, la finalul ședinței, președintele formațiunii, Mircea Geoană.Geoană a afirmat că PSD a decis să acorde vot favorabil în Parlament noului Cabinet, întrucât are o „responsabilita-

Liderul PSD, Mircea Geoană
(Foto: EPA)te” în a asigura o minimă deblocare a funcționării structurilor statului.

El a spus că alternativa la sprijinirea noului Cabinet Tăriceanu ar fi fost „continuarea funcționării Guvernului Tăriceanu cu PD, PNL și UDMR”.
Condiții„în acest moment, între două rele am decis să alegem răul cel mai mic”, a adăugat el.Geoană a reafirmat faptul că poziția adoptată de PSD nu echivalează cu o asociere la guvernare și a anunțat că PSD va continua „energic" demersul de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu și de eliminare de la guvernare „a puterii de dreapta”.Totodată, PSD a impus șase condiții pentru acordarea sprijinului parlamentar noului Guvern, Geoană anunțând și că social-democrații își rezervă dreptul de a recurge la moțiunea de cenzură, când va considera că se impune.
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Abonamentul la Cuvântul liber costă 8,9 iei pentru o lună, 25,90 Jei pen
tru tre luni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90. lei pentru un an la sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștale 

la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 
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• Concurs ecologic. Grupul Școlar „Gri- gore Moisrl" Deva a pregătit pentru astăzi, ora 10.00, la Casa de Cultură Deva, un concurs educativ de machete și desene, pe teme ecologice, intitulat „Eco- școală". Pentru creațiile prezentate în concurs au fost folosite materiale recicla- bile. (S.B.)
Dialog social. Identificarea oportunităților la nevoile comunităților de romi din tot județul va fi luată în discuție astăzi tema de către reprezentanții AIPDR Deva, ai ONG-urilor profilate pe minorități și ai comisiei de dialog social. (I.J.)

Iepurașul vine doar la... privat!

Licența, la un 
pas de 
dispariție

Petroșani (C.B.) - Facultatea va putea fi absolvită doar cu un examen de absolvire, dacă facultățile decid asta. Dacă până acum la examenul de absolvire lucrarea de licență și examenul de evaluare a cunoștințelor erau obligatorii, din acest an noile prevederi emise de Ministerul Educației și Cercetării permit facultăților să decidă eli- « narea susținerii licen-. Senatul instituției organizatoare va decide și va înscrie, în funcție de specific, în metodologia proprie de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor, modul de susținere: scris, grilă sau sinteză, oral și probă practică. „în ceea ce privește domeniile teh- riace, susținerea lucrării licență nu se poate elimina. Lucrurile sunt foarte bine aranjate la noi pe toate cele 22 de domenii. Pentru studentul la inginerie lucrarea de licență va fi mereu obligatorie”, spune Si- l^mund Dima, rectorul universității din Petroșani.

Furt de 
fier
Vulcan (M.T.) - Un 
tânăr de 20 de ani, 
din Vulcan, Sandu T., 
este cercetat de 
polițiștii din localitate 
după ce a furat 
aproximativ o tonă și 
jumătate de fier. 
Tânărul a fost prins 
în flagrant de polițiști 
imediat după ce a 
furat mai multe piese 
metalice din incinta 
Exploatării Miniere 
Paroșeni. Pentru fap
ta sa, tânărul s-a ales 
cu dosar penal, fiind 
cercetat în libertate 
pentru furt calificat.

Bilete de 
călătorie
Deva (I J .) - Per
soanele cu handicap 
beneficiază de 
călătorii gratuite cu 
trenul de persoane și 
trenul accelerat clasa 
a ll-a în baza 
biletelor .de călătorie 
gratuite acordate 
conform Legii 
519/2002 valabile pe 
anul 2007. Folosirea 
biletelor pentru clasa 
I sau business, cu 
trenurile de rang 
superior se poate 
face numai cu plata 
integrală a 
diferențelor tarifare 
corespunzătoare.

■ în timp ce bugetarii 
„fluieră a pagubă" de 
Paște, sectorul privat 
așteaptă primele.

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Angajații din sistemul sanitar, cei ai primăriilor, ai Prefecturii, precum și cei ai instituțiilor descentralizate nu vor primi primă de Paște. „Nu sunt bani pentru așa ceva. Și mai mult, după ce se va micșora contribuția la sistemul de sănătate cu șase la sută, vor fi și mai puțini bani”, declară Dan Florea, directorul Spitalului Județean Deva. Nici

Alexandru Drăghici-Roșioruangajații DADR nu vor primi bani de Paște. „Nu sunt fonduri. Agricultura presupune muncă multă și bani puțini. Nici nu se pune problema de prime pentru noi”, spune Ion Simion, directorul DADR
Costuri la ornamentele de Paște
■ Costurile unui aran
jament decorativ pen
tru masa de Paști nu 
trece de 100 de lei.

Hannelore Acârnulesei

Deva - în prezent, în comerț se găsesc toate articolele decorative necesare unei mese de Paști. Prețurile sunt pentru toate buzunarele. începând de la un leu un ou decorativ colorat și până la 50-60 de lei un aranjament de masă cu iepurași din paie, ouă și iarbă de zici că sunt aievea. „De Paști nu ne abatem de la aranja

mentele specifice, cu ouă colorate, iepurași și puișori. Avem și aranjamente din plante naturale, dar sunt mai căutate, totuși, cele artificiale. Probabil lumea le preferă pe acestea pentru că țin mai mult și sunt mai ușor de întreținut”, afirmă Mihaela Cutinici, patroana unei florării din Deva.Prețul unui aranjament artificial cu specific de Paști începe de la 25 de lei și poate urca chiar până la 60 de lei, dacă este un aranjament mai mare, pentru birouri sau o masă festivă cu mulți oaspeți. Un aranjament mic, cu puișori și ouă poate fi achiziționat,

Mircia Muntean (Foto cl>Hunedoara. Nici la Primărie nu se dau prime de Paște, ne asigura primarul Devei, Mircia Muntean. Același lucru e valabil și pentru angajații Prefecturii cât și pentru cei ai Direcției de Finanțe.

în domeniul privat lucrurile stau altfel. „Avem prunele de Paște și de Crăciun prevăzute în contractul de muncă. Știu cu siguranță că voi primi 300 de RON de Paște”, spune Cos- min Stoica, angajat al unei firme de vânzări. în sistemul bancar primele sunt și mai consistente. „Am fost anunțați că anul acesta de Paște vom primi între 500 și 1.200 de RON, în funcție de rezultate”, spune angajatul unei bănci din județ. Există însă și domenii precum cele ale comerțului en-detail unde prima de Paște e inexistentă. „Patronul ’spune că abia supraviețuiește după apariția hypermarket urilor, deci de unde primă?”, spune Irina, vânzătoare.

Mihaela Cutinici (Foto: cl)însă, chiar și la 2,5 lei. Un ou ornamental de dimensiuni mai mari, dar care poate să ia foarte ușor locul unui întreg aranjament, costă 10 lei.
Cât despre aranjamentele din plante naturale, coșuri cu plante și accesorii specifice, acestea se ridică la prețul de 35 de lei.

Criză de "modele" la catedră

f

■ Elevii își aleg mai 
nou modele din rândul 
politicienilor și al 
oamenilor de afaceri.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocaniciu@inforniniedia.ro

Hunedoara - Aceasta este o concluzie pe care am cules-o de la elevi din Deva și Hunedoara. Majoritatea tinerilor nu-și aleg modele din rândul profesorilor. „Este normal ca profesorii să nu mai repre

zinte modele pentru elevi pentru că majoritatea nu mai muncesc cu tragere de inimă, nu mai au interesul de a preda pentru înțelesul fiecăruia, nu mai au comportamentul dascălului de odinioară, care numai privindu-1 te făcea să-l respecți”, spunea Monica Dud, elevă la un prestigios colegiu devean. Primul criteriu în alegerea unui model este, pentru elevi, salariul pe care-1 câștigă o persoană. Pentru tineri, părinții au rămas principalele modele în viață. Con

form unor statistici efectuate la nivel național, numai 3,8% dintre tineri îi mai consideră pe profesorii lor modele, vedetele (6,1%) sau politicienii și afaceriștii (5,8%) trecând înaintea dascălilor. Printre cei 3,8% elevi care au modele în rândul profesorilor se regăsesc și Alexandra Boborodea, Diana Irimia și Alexandru Aribășoiu, de la Colegiul Economic „Emanoil Gojdu” Hunedoara. Profesorii preferați sunt „Matei Trușcă, pentru că are un stil interesant de

Diana Irimie Al. Aribășoiupredare prin care-i face pe elevi să înțeleagă” (Alexandra Boborodea); „Emilia Muntean, care se comportă frumos și este corectă. Are un caracter frumos” (Diana Irimia) și „Gheorghe Pușa, care este ca un al doilea părinte” (Alexandru Aribășoiu).

A

In urma extragerii, abonatul lunii MARTIE a fost desemnat Trifan loan, din Ilia. Felicitări! Continuați să faceți parte din familia Cuvântul Liber, ca abonat, pentru că aveți numai de Câștigat! (Foto: Magdalena Șerban)

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți

Cuvântul Liber, GRATUIT:

Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara; 

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara;

Hunedoara:

Coffee .Snack Savoya", din Deva;

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

M. parter:

Cabinet medxaî -Șonei Raimond", din Hunedoara, 
o-du! kfatJae Bâtcescu, nr. 1/4;

Cabine* mea<ta doctor Mihalache Nicolae, din Hune-

CV Storratc 03«c doctor Râjniță, din Hunedoara, 

st- V-s .tear, nr 23 bioc D1. și cabsnetul 10 
o- Hj'-eo-a'a r* Gec*je Enescu, nr. 24

C V Sto-rtcojc dccrto- . ad Cristina d;-" Hune- 

dc-ya se*. Geo-șe Sfessu ~~r. 24. cabnetJ 6

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

După Kazahstan și Kirgistan
■ Numărul cazurilor 
de TBC plasează 
România pe locul II 
la nivel mondial.

Deva (I.J.) - Statistica a fost realizată de Organizația Mondială a Sănătății care situează România pe primul loc în Europa. La nivel mondial, românii sunt depășiți numai de două foste state sovietice: Kazahstan și Kirgistan.Deși numărul bolnavilor din județul Hunedoara se menține aproape constant, la 2.580 de cazuri din care peste 480 numai cazuri noi și peste 100 readmise, Autoritatea de Sănătate Publică Hunedoara apreciază că situația de acum

Scade numărul bolnavilor de 
TBC din județul Hunedoara

este mai bună, numărul de îmbolnăviri la mia de locuitori a scăzut în ultimii doi ani cu câteva procente. „Se constată o frecvență mai mare la îmbolnăviri în cazul bărbaților, trei sferturi dintre aceștia având peste 15 ani. La copii apar anual cca 15-16 cazuri noi. Cea mai mare frecvență a cazurilor noi de TBC apare în municipiul Hunedoara și Valea Jiului. Se constată o scădere a îmbolnăvirilor în ultimii doi ani, după ce anii 90.am avut o creștere alarmantă a noilor cazuri”, declară dr. Dan Magheru, director ASP Hunedoara.OMS apreciază că este nefirească creșterea numărului de îmbolnăviri în condițiile în care autoritățile române alocă anual sume destul de mari pentru tratarea și prevenirea tuberculozei. „Costurile pentru fiecare bolnav tratat se ridică la 300 lei. Pentru controlul contacților se alocă 46 lei, pentru simptomatologie 32 și pentru chimioprofilaxie 2,1 lei. Sumele sunt mari la nivel județean și sunt suportate în totalitate de către Ministerul Sănătății”, adaugă dr. Dan Magheru.

Iepurașul desenează!

De Iepuraș, Cuvântul Liber și www.huon.ro oferă posibilitatea atât copiilor 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 for
mat 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 Cuvân
tul Liber.
Premierea va avea loc în 6. aprilie, premiile constând în CADOURI SPECIFICE 
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 voas
tre să prindă culoarea primăverii.

> Nume.......
j Adresa.....
I Localitatea

.Prenume................... .......

.................................Tel. ..
... Votez pentru felicitarea

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

ON

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:bocaniciu@inforniniedia.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro


COTIDIAN /4

1924 - S-a născut actorul Marlon Brando (foto) (m. 

2004)__________________________________________________________
1930 - S-a născut Helmut Kohl, fost cancelar al Ger-

mamei._________________________________

1933 - Un avion a survolat pen- 

tru prima dată Everestul.___________

1948 - Președintele Harry Tru- 

man a semnat Planul Marshall.

1958 - S-a născut actorul ameri- 

can Alec Baldwin.____________________

1961 - S-a născut actorul american Eddie Murphy. 

1966 - Stația „Luna 10" a devenit primul satelit arti- 

ficial al Lunii.__________________________________________________

1991 - A murit scriitorul britanic Graham Greene (n. 

1904).

OI -t ti® LL!

13"
■ «si». maxim

Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 13°C, iar minima de 1°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Averse de ploaie. Maxima va fi de 12°C, iar minima de 0°C.Joi. Averse de ploaie. Temperatura maximă va fi de 11°C. Minima va fi de -1°C.

i
Calendar Creștin-Ortodox

i Cuv. Mărturisitor Nichita de la Mănăstirea Midichia

i (Denie)

Calendar Romano-Catolic
Marți din Săptămâna Sfântă LP; Ss. Evagriu și Beni- 

greus, m.

Calendar Greco-Catolic______________________
S Nichita, c (Denie)

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT

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

orele:

10.00-12.00 în localitățile Cristur (parțial), Peștișu Mic, 

Peștișu Mare, Almașu Mic, Josam, Nandru, Valea Nan- 

drului, Dumbrava, Ciulpăz, Groși, Arăneș, Valea 

Arăneșului, Ulm, Cerbăl, Socet;

8.00-15.00 în Hărțăgani (parțial) și Ormindea (parțial); 

Romoșel, Ciungu Mare, Curechiu, Sibișel, Poieni, Beriu; 

8.00-14.00 în Hațeg, str. Nucilor; Ciopeia.

Valea Jiului:

8.00-14 00 în Petroșani, str. Aviatorilor, bl.54, sc.l, 

bl.60A, sc.IV, str. Vișinilor, str. Coasta, str. Maleea; 

Petrila, str. Jiului, str. Parângului; Vulcan, str. Pinului.

Gaz_____
Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 

orele:
9.00 - 15.00 în Deva, str. D. Zamfirescu bl.C 1 sc.C; 

Aleea Romanilor bl 14 sc.C.

Apă _______________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Pască cu smântână
Ingrediente: Pentru aluat: 1 lingură drojdie, 1 kg 

făină, 8 gălbenușuri, coajă de lămâie, o cană cu 

lapte dulce, 300 g de zahăr. Pentru umplutură: 200 

g unt, 1 kg de smântână, 5 gălbenușuri, vanilie, 

coajă rasă de lămâie, 100 g stafide, 200 g de zahăr, 

sare.
Mod de preparare: Frământați aluatul. Rulați-I sub 

formă de suluri și aranjați-le pe marginea tăvii. 

Umplutura o faceți amestecând zahărul cu gălbe

nușurile și untul până când se omogenizează și apoi 

adăugați stafidele, coaja de lămâie, vanilia, sarea și 

smântână, apoi o lasați la cuptor 30 de minute.'

Poftă bună! s:oto a'hivă!

Ziare

Scrie 
la ziar

Cuvânt 
înainte Y final de arti

col! Y Bună de 
clanță Y Număr 
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plare 

tipărite
Colectiv 
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Arie 
geală! Dar

Y V V

Surcele

Unul de 
la țară

► Fluiere 
lipite 

Dificil

►

Aripi de 
gr.eieraș!

Capele 
de firez!

► V
Gazetă

în zlarl ► Intră în 
articol

V
Impozite □in nou

------------ V Tijă mijlocie!

Părinte alin
tat

►

Se face
ghem ► Cântec 

de leagăn ► V Notă 
perso 

nalăCitită 
m ziar
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ză ziarul

V Atins 
de pojar

Polițai
turci

► V

Cămașă 
cu flori

Lângă la

► Flit

A îndeplini o 

muncă

► V Vorba 
arde

leanului

r Alcătuiesc un 
ziar

Mineral roșu

1

Citit 
in Ziar

Joc
de ape

V

Scoate fum

Ieșit 
în față *-

E în 
fruntea 
tuturor

*■—

V

A scoate un
aar

Anexă moto ►

HOROSCOP

ii
. zar*

Soluția integramei din numărul precedent: S - VIS - F - PUPA - ZMEU - PENE -
ULM - VAD - RAT - I - RUDAR - FL - RAND - SIR - TC - FINAL - GAURA - ACE - 
0 - LE - PP - N - LA - NEAOȘE - NT - PRINS - MIRTI - MEAT - SANIE - LANȚ

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT! 
în perioada 12 martie - 6 aprilie, Cuvântul Liber [’ 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te ! 
poți juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte- ! 
gramele apărute în această perioadă, realizează * 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple- î 
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, } 
nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o { 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie. {

ÎN APRILIE, CUVÂNTUL URER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

Nume.....
Prenume 
Adresa ...

I 
I
IIII

4^

Berbec
Sunteți plin de energie și aveți idei originale. Puteți avea 
succes în afaceri și călătorii, în susținerea examenelor sau 
cultivarea relațiilor.

Taur
Dacă sunteți în căutarea unui nou loc de muncă, aveți toate 
șansele să îl găsiți astăzi. Farmecul vă ajută să rezolvați 
toate problemele.

Gemeni
Puteți obține avantaje materiale importante, cu condiția să 
vă temperați spiritul. Ar fi bine să dați dovadă de control 
în discuțiile cu prietenii.

Rac
Dificultățile financiare cu care vă confruntați nu reușesc 
să vă afecteze buna dispoziție. Pe plan profesional și per
sonal aveți parte de succese.

Leu
Sunt favorizate călătoriile în interes de afaceri. După-amia- 
ză aveți ocazia să rezolvați o problemă sentimentală care 
vă frământă de ceva timp.

Fecioară
în prima parte a zilei aveți succes într-o activitate extrapro- 
fesională. S-ar putea să vi se ofere șansa unei investiții 
foarte avantajoase.

Balanță
Este momentul să vă puneți în aplicare planurile în legătură 
cu afirmarea profesională. Aveți mari șanse de reușită pe 
plan social și financiar.

Scorpion
Vă puteți ocupa de probleme delicate din domeniul afa
cerilor. Reușiți să terminați o lucrare. Astăzi rezolvați ușor 
probleme financiare.

....................... Tel.......................
Localitatea.................................
Sunteți abonat Ia Cuvântul liber?

DA □ NU □

tțSE-p -------------.- — A

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

7:00 Jurnalul TVR. Spoit
Meteo

7:30 TeleMatinal 
10:00 Atom. Mâine este 

acum!
10:30 Trăsniții din Queens 

ra(ep. 2, comedie, SUA, 
2002). Cu: Kevin 

James
11:00 Ne vedem la... TVR!

Talk-show. Transmisi
une directă

12:00 Minunile lui lisus
(partea a ll-a) (doc.
Anglia, 2005) 

13:00 Nevastă-mea și copiii 
_Js, comedie, SUA, 
M2003)

13:30 Desene animate. Club 
Disney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

15:00 Teleshopping 
15:30 Oglinda retrovizoare.

Magazin de informare 
și educație rutieră 

16:00 Kronika. Emisiune în
limba maghiară 

17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep. 
ira13, dramă, SUA, 
“2005). Cu: Ellen Pom-

peo, Sandra Oh, 
Katherine Heigl, Justin 
Chambers

22:45 Jurnalul TVR. Sport.
Meteo 

23:15 Memorialul durerii.
Biografia locotenent 
colonelului Zoltan 
Szabo, fost comandant 
al lagărului de la 
Minele de Plumb din 
Baia Sprie (doc.) 

24:00 Viața ca-n filme (ep. 
r»75, comedie, SUA, 
“1990). Cu: Brian Ben-

ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

0:35 Garantat 100% (r) 
1:30 Atom (r) 
2:00 Revizie tehnică 
6XM) Minunile lui lisus

(reluare)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
0(s, r)

11:15 Dispăruți fără urmă
(s, r) 

12:15 Emmerdale - Afaceri
Ode familie (ep. 14, 

dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 

Estensen 
13:00 Știrile ProTv 
13:30 Stilul Oana Cuzino (r) 
14:15 Zâmbiți, vă rog 
15:00 Walker, polițist texan

B (acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr.

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

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

gțserial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu

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

Vremea

20:30 Academia de poliție 
(serial comedie, SUA, 
1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla
herty

21:45 UEFA Champions 
League: Milan - Bay
ern Munchen (transmi
siune în direct) 
- Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 

League 
0:55 Omul care aduce 

cartea (r)
1:00 Știrile Pro Tv 
2:00 UEFA Champions

League: 
Milan - Bayern 
Munchen
(reluare)

4:00 Rezumat Champions 

League (r)
5:00 Parte de carte (r) 
6:00 Stilul Oana Cuzino (r) 
6:30 Emmerdale - Afaceri 

de familie (r)

6:00 tn gura presei

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial, Italia, 

jg1999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe
13:45 Animat Planet (r) 
14:30 Șeriful din Medicine

Bend (western, SUA, 
1955). Cu: Randolph 
Scott, Angela Lans- 
bury, Jean Parker, Wal
lace Ford. R.: Joseph 
H. Lewis

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

faci
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:30 Din dragoste
(divertisment) 

22:00 Vocea inimii 
g(serial, dramă, Româ

nia, 2006). Cu: loan 
Isaiu, Toma Dănilă, 
Olga Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, 
Maria Dinulescu

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

24:00 Pe picior mare 
(comedie, SUA, 2000). 
Cu: Carmelo Gomez, 
Tito Valverde, 
Salma Hayek. Regia: 
Antonio Cuadri

2:00 Concurs interactiv 
3:00 Vivere (s) 
4:30 Observator

(reluare)
5:15 Vivere

0 (film serial, reluare)

Săgetător

Aveți ocazia să vă afirmați în societate și să obțineți căști- * 
guri financiare. La locul de muncă aveți parte de laud ț 
din partea șefilor și a colegilor.

Capricorn
în cursul dimineții aflați că veți pleca într-o deplasare. Chiar 
dacă această veste vă dă planurile peste cap nu este cazul 
să vă indispuneți.

Vărsător
Puteți obține venituri suplimentare dintr-o colaborare. Aveți 
posibilitatea să finalizați o lucrare dificilă, cu un efort mi
nim. Evitați speculațiile.

Pești
Dacă vi se propune un nou loc de muncă nu vă ( 
refuzați! Șansa este de partea dumneavoastră. Analizați 
atent avantajele.

9:15 Jurnalul Euronews pentru 
România 9:30 Populații 

străvechi (r) 10:00 Tonomatul 
DP2 11:30 Lege și ordine (r) 

12:30 Zestrea românilor (r) 

13:00 ABC... de ce? 14:00 
Lecția de... geografie. Povești 

de pe Planetă (doc.) 15:00 
împreună în Europa. Emisiune 

în limba germană 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:30 Autostra

da TVR. Magazin regional 
18:00 Jurnal regional 18:30 

Lege și ordine (s) 19:25 
Supraviețuitorii dezastrelor 

(doc.) 20:00 Omul între soft și 

moft 20:30 Arta supraviețuirii 
21:00 Ora de știri 22:10 

Robinson Crusoe (aventuri. 

SUA, 1997) 23:50 Roar: leg
enda lui Conor (s) 0:50 Famil

ia mea dementă (d. a.)

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 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:30 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Raul 
Amundaray 17:30 Naționala 
de bere 18:30 Știri 20:00 Jara 
Iu' Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Jara vedetelor (diver
tisment) 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Un nou început 
(s)

13:00 Fetițele Powerpuff (s) 
13:30 Taz-Mama (s) 14:00 
Lumea Pro Cinema (r) 14:30 
Pro Motor (r) 15:00 Enter
tainment News (r) 15:15 
Smallville (r) 16:15 Entertain
ment News (r) 16:30 Spitalul 
de urgență (ep. 1) 17:30 Fii pe 
fază! (r) 18:00 Verdict: crimă! 
(s) 19:00 Smallville (s) 20:00 
Entertainment News 20:20 Dr. 
Vegas (ep. 3,-dramă, SUA,
2004) 21:30 Jake, specialistul 
în relații (ep. 1, comedie, SUA,
2005) 22:00 Filiera chineză 
(comedie. Hong Kong:

grăbiți slB
Analizațr

9:00 Gitanas (s) 10:00
Culoarea păcatului (s) 12:30 
Inocență furată (s) 13:30 

Jurământul (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 15:30 Duelul pasiunilor 
(s). Cu: Ludwika Paleta, Pablo 

Montero, Sergio Goyri, Erika 
Buenfii, Fabiola Campomanes 

17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 19:30 

Rebelde (s) 20:30 Zorro (s) 

22:30 Poveștiri de noapte 
(divertisment) 23:00 Clona (s) 

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?U
16.30-16.45 Știri locale v V

730 Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 8:25 

Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 

RON 12:25 Quizzit - emisiune 
interactivă 14:05 Dragoste și 
putere (s) 14:40 Jane Doe: o 
altă față (thriller, SUA, 2005) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 

Trăsniți în N.A.T.O. (r) 18:00 

Focus 19:45 Mondenii (s) 20:45 
Nuntă în 48 de ore - reality 
show 22:00 Trăsniți în N.A.T.O. 

(ep. 30) 23:30 Forța legii (ep. 

8, acțiune/thriller, SUA, 2005) 

0:30 Focus (r) 1:30 Sunset 
Beach (s)

9:05 Spectacol de matineu 
(comedie, SUA, 1993) 10:40 
Polițist sub acoperire (acțiune, 
SUA, 2005) 12:45 Tatăl și cei 
patru copii (comedie, Dane
marca, 2005) 14:15 Hbcheis- 
tele (comedie, Canada, 2004) 
15:50 Concert Take That 
(Marea Britanie, 2006) 16:40 
Empire Falls (partea I) (dramă, 
SUA, 2005) 18:35 Annapolis 

(dramă, SUA, 2006) 20:20 
Polițist sub acoperire (acțiune, 
SUA, 2005) 22:00 Deadwood 
(Ep. 34, dramă, SUA, 2005) 
22:50 Când adevărul minte 
(dramă, SUA, 2005)

8S0 Realitatea de la 8:00 9S0 
Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10:00 Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 13:20 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:45 Editorii Realității 18:50 
Realitatea zilei 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:05 Rea
litatea zilei 21:00 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22OO100% 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

7:00 Matinal 10:00 Arte 

10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Cu Alina Stancu 

12:00 Știri 13:05 Un nou 
început (reluare) (documen

tar) 13:35 Emisiune reli
gioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 Euromaxx 

16:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru (reluare) 18:00 
6! Vine presa! Cu Livia Dilă 

și Nzuzi Mbela 20:00 Irina 
By Monica Columbeanu 

22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24:00 6! Vine 
presa! (reluare) 2:00 Chat 

TV

8:00 Cum se fabrică diverg*  
lucruri? 9:00 Automobile 
americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: BMW 
635csi 12:00 Academia de 
Științe 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mitiri 
20XX) Cum se fabrică? 21 SO 
Atracția sexuală genetică 
2200 Ultimele 24 de ore 
2300 Clubul AutomobUecr 
Clasice 24S0 Cir se faină 
drrerse lucrurf’1S0 Sncwnr
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Legea locuințelor nu placewww.cockikutier.ro
Deva (C.P) - PortaM te ajută să scapi de punctele de 
penalizare Srte-ul vne in ajutorul șoferilor, oferind 

informații utile șa conținutul noului cod rutier, într-o 

modalitate ușor de accesat, pe teme de interes. Acce

sul la informația din portal se face gratuit.
I

GSM «Bimi BNR ■ 2.04.2007

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

SIF2 2.8600 -2,05
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

I 221277.

SNP 0.5700 0

SIF1 2.8000 -1,41

BRD 21.0000 -0,47

BIOFARM 0.7250 0,69

ANTIBIOTICE 1.8500 -0,54

ROMPETROL 0.0975 0,52

SIF5 3.1200 -1,89

■ Locatarii vor fi 
obligați să plătească în 
plus pentru întreținerea 
apartamentelor.

Ina Jurcone__________________
inajurcone@informmedla.ro

Deva - Legea vizează res- ponsabilizarea locatarilor în întreținerea imobilului și a- mendarea acestora dacă nu vor să-și repare fațadele, instalațiile interioare sau dacă neglijează izolarea termică și consolidarea clădirii. Noua lege a asociațiilor obligă proprietarii să-și constituie un fond anual de reparații și instituie amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de lei, pe care primăriile sau Inspecția de Stat în Construcții Hunedoara trebuie să le aplice acelor proprietari care nu-și întrețin blocurile.Noua lege îi eliberează pe locatarii de la parter și etajul 1 de cheltuielile cu liftul. Actul îi mai Obligă să achite cheltuielile de reparații pe cei

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.

33.©- 748080.

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

5. ©— 231515.

Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 

nr. 29. ©— 211616, 224488

Amplasarea aparatelor radar în data de 
03.04.2007: ___________
- DN 7: Vețel - Ilia - limita jud. Arad:

- DN 68A: Dobra - limita jud. Timiș;

- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;

- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 

Mihai Eminescu.
c ..................................................... .............................................. ..

Responsabil cu distracția!
■ Un elev în clasa a 
Xll-a animă atmosfera 
dintr-un club devean, 
la final de săptămână.

Clara Păs___________________
clara.pa5@infornimedia.ro

Deva - Alexandru Eftimie, elev al Liceului Teoretic „Traian” din Deva, este de aproape patru luni DJ, adică persoana responsabilă de calitatea „distracției”, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi devene. Efti, pentru prieteni, sau DJ Prophet, cum

Reguli: ÎNCEPĂTORI
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Bani pentru agricultură
Deva (C.P.) - Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a- cordă un nou produs de finanțare, Orizont 2007, ce a- sigură IMM-urilor, în limita sumei de 500.000 lei, atât finanțarea investițiilor necesare dezvoltării societății cât și finanțarea capitalului de lucru necesar primului ciclu de producție aferent investiției. Durata finanțării este de maxim 5 ani în cazul finanțării investițiilor și de maxim un an în cazul finanțării capitalului de lucru necesar activității de

Tineri hunedoreni cu talente deosebite

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
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începători Avansați

S Doi tineri de la Casa 
de Copii Vulcan s-au 
remarcat cu talente 
deosebite.

Ina Jurcone
ina.jijrcone@iiiiornimedia.ro

Vulcan - Doi tineri talentați și-au câștigat respectul și admirația datorită calităților, ambiției și capacității lor de a se descurca cu brio în toate încercările vieții. Cei doi frați nu au părinți și locuiesc într- un apartament de tip familial cu măsură de protecție din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara. Frații Tănase Ionuț. 19 ani și Bogdan. 16 ani. din Vulcan, au

Liviu Jurj Zoe Obrejan (Foto: T. Mânu)care au produs stricăciuni în apartamentele vecine sau în părțile comune, din cauza unor instalații neremediate la timp din propriul apartament.Hunedorenii care locuiesc la bloc sunt oripilați de noul act normativ, pe care ei îl consideră ca o nouă modalitate de a le mai smulge bani din buzunar. „De unde să scot eu din 160 de lei pensie bani pentru reparațiile blocului?
îi este numele de scenă, cochetează cu muzica de mic. „Am luat lecții de pian și orgă... profesorul spunea că am ureche muzicală bună. De vreo patru ani însă mi-am descoperit o nouă pasiune, aceea de a fi DJ. Am început prin a pune muzică la petrecerile prietenilor, și... dinainte de Crăciun sunt DJ oficial, într-un club”, spune Efti. Pasiunea sa nu i-a prea încântat la început pe părinți: „...sunt în clasa a Xll-a, am bacalaureat, vreau să merg și la facultate la Timișoara, la design grafic, deci am de 
investiții. Sunt eligibile următoarele activități: producție în microfermele de animale; procesarea producției de origine vegetală și animală; colectarea, sortarea, depozitarea și distribuirea produselor agricole; servicii de asistență fitosanitară și sanitar-ve- terinară; servicii prestate consiliilor locale în regim externalizat. Solicitarea de finanțare se depune în format electronic, în regim online, prin accesarea paginii www.iqm.ro/Finanțare on line.

Bogdan Tănase Ionuț Tănasedouă mari pasiuni: dansul și desenul. Școala pentru ei este importantă și sunt printre primii la învățătură. Ei au participat la diverse concursuri de dans unde au obținut rezultate bune și au reușit să devină astfel cunoscuți și să fie un model pentru 

Nu mai știu ce să inventeze să ne ia banii din buzunar! Fiecare își face reparații în apartament, doar n-0 să stea cu o țeavă plesnită în casă, să-și facă inundație singur”, consideră Zoe Obrejan. „Reparațiile astea au un tâlc. Păi, atunci de ce au fost închiriate spațiile de la parterul blocurilor, când cei care le folosesc utilizează aparate zgomotoase care pot duce la 
învățat! Am discutat cu părinții și am stabilit că două nopți pe săptămână pot face ceea ce îmi place, iar în restul zilelor mă ocup exclusiv de școală”, povestește Efti. Tânărul DJ spune că devenii preferă să asculte muzică club și electro. în ceea ce-1 privește, în timpul liber ascultă muzică club, hip-hop și detestă manelele. Adolescentul mai spune că actuala lui ocupație i-a adus prieteni noi, dar că nu i s-a urcat celebritatea la cap, pentru că se consideră un începător, care mai are multe de în-
Chiriile în casele statului

Deva (C.P.) - Guvernul a aprobat noile tarife de bază lunare ale chiriei, practicate pentru spațiile cu destinația 
Chiriile in spațiile statului

Categoria suprafețelor_____  __Tariful de bază (lei/mp)
Suprafață locuibilă 0,84

Suprafața antreului, culoarului, bucătăriei, 

oficiului, debaralei, cămării, băii, WC 0,34

Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, 

logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor 0,19

Suprafața qarajelor 1.27

Supr. dotărilor speciale:piscină, saună, seră, cramă etc. 1,27

Suprafața anexelor gospodărești 

aferente locuințelor din mediul rural 0,02

Curțile și grădinile aferente supr. locative din comune 0,02

Curțile și qrădinile aferente suprafețelor locative din orașe 0,03

Curțile și grădinile aferente supr. locative din municipii 0,04

tinerii de vârsta lor.„Bogdan Tănase a câștigat în anul 2006 locul I la secțiunea dans a concursului „Floarea de Colț”, ediția a IV-a, faza județeană, premiul special la secțiunea dans, proba Break-dance din cadrul concursului Cupa Memorială .Pa

fisurarea imobilului? E normal că apartamentele se deteriorează, însă nimeni nu stă cu casa să-i cadă în cap”, este de părere Liviu Jurj.Amenzile pentru neres- pectarea legii vor fi cuprinse între 500 și 3.000 de lei pentru proprietarii care refuză să-și întrețină blocul și până la 5.000 de lei pentru modificarea aspectului proprietății comune fără autorizație.

Efti la mixer, în clubvățat. Are și un idol... Adrian Eftimie -interesantă coincidență de nume!-, care este la ora actuală cel mai cunoscut DJ român, la nivel internațional.
de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului, precum și pentru locuințele de serviciu.

sul Vâlcan 2006-2007”, premiul de participare la secțiunea dans în cadrul concursului „Floarea de Colț”, ediția a IV-a, faza națională și premiul de participare la Activitățile Culturale din municipiul Vulcan în 2006. Ionuț Tănase a primit premiul special la secțiunea dans, proba Break- dance în cadrul concursului Cupa Memorială „Pasul Vâlcan 2006-2007” și premiul de participare la Activitățile Culturale din municipiul Vulcan în 2006”, declară Viorica Popescu, director al DGPCAS Hunedoara. Băieții, împreună cu fratele lor mai mare Cristi Tănase, au înființat in anul 2005 trupa de dans 3STYLE. iar primul spectacol l-au avut la ..Nedeia Vulcaneană".

http://www.cockikutier.ro
mailto:inajurcone@informmedla.ro
mailto:clara.pa5@infornimedia.ro
mailto:ina.jijrcone@iiiiornimedia.ro
http://www.iqm.ro/Finan%25c8%259bare
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• Tânăr. Un elev de 14 ani, din Petrila, a fost găsit de poliție după ce fusese dat dispărut de familie în 27 martie. Tânărul a fost încredințat familiei. (M.S.)
• închiși. Doi bărbați care au fost condamnați pentru furt calificat au fost prinși de poliție și depuși în arestul Penitenciarului Bârcea Mare. (M.S.)

Taximetrist a.m., profesor p.m.

Clase fără 
praf de cretăDeva (S.B.) - Consiliul Local al municipiului Deva a aprobat un parteneriat cu Școala Generală „Andrei Șagu- na” Deva, în vederea participării la selecția de proiecte din cadrul Programului de Gran- turi pentru Dezvoltare Școlară 2007 al Ministerului Educației și Cercetării. Este vorba despre proiectul inițiat de școala amintită, intitulat „Clase fără praf de cretă” care are ca obiectiv general reducerea reală, până la excludere, a riscului îmbolnăvirii elevilor, profesorilor, a reprezentanților comunității locale și a par- ticipantilor la activitățile instructiv-educa- tive, din cauza prafului de cretă. Pentru atingerea scopului proiectului școala deveană a venit cu ideea achiziționării unor table pe care să se scrie cu mar- kere, ce pot fi șterse. Consiliul Local Deva participă la cofinanțare cu suma de 12.872 euro.

Olimpiadele 
decalate
Deva (S.B.) - MEdC 

a hotărât ca 

olimpiadele progra

mate a doua și a 

treia zi de Paște să 

înceapă de miercuri. 

Măsura a fost luată 

pentru ca elevii și 

profesorii implicați să 

nu mai plece de 

acasă spre județele 

unde vor fi olim

piadele în ziua de 

Paște, ci a doua zi. 

Cele 28 de olimpiade 

se vor desfășura în 

perioada 10-15.04.

Nemul
țumire
Hațeg (M.S.) - Rela

țiile de înfrățire dintre 

orașele Hațeg și Vas- 

var (Ungaria) funcțio

nează doar pe hârtie, 

sunt de părere re

prezentanții autorită

ților din județul Vas. 

Aspectul a fost rele

vat ieri în întâlnirea 

cu conducerea Con

siliului Județean 

Hunedoara, urmând 

ca astăzi problema să 

fie abordată și la 

Hațeg, în cadrul unei 

întâlniri programate 

cu conducerea 

Primăriei locale.

■ în timpul liber, fostul 
profesor de muzică al 
cantautorului Nicu Ali- 
fantis face taximetrie.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Deva - Pentru că din salariul de profesor nu reușea să se descurce, profesorul de muzică Iosif Grunner, din Deva, s-a apucat de taximetrie. „Aveam de ales între a fura sau a mai câștiga un ban. Așa că, în urmă cu patru ani, am intrat în tagma șoferilor de taxi”, spune profesorul. Pentru profesorul-taxi- metrist ziua de muncă începe la 6:30 dimineața când, până la ora 13:00, este șofer de taxi. „Taximetria îmi aduce încă un salariu de profesor, lunar. Uneori printre clienți se nimeresc chiar elevi de-ai mei. Și atunci mă gândesc ce important a devenit un elev dacă profesorul lui a ajuns să- i fie șofer”, spune zâmbind losif Grunner, profesorul-taximetrist (Foto: cl)Grunner. După Ora 13:00, taximetristul se „transformă” în profesor și predă muzica la Liceul de Muzică și Arte Plas

tice Sigismund Toduță din localitate.
„îi spuneam Alifantul”La începutul anilor 70’,ț*  losif Grunner preda muzica la Liceul Nicolae Bălcescu din Brăila. Unul dintre elevii săi preferați a fost Nicu Alifan- tis. „Era un elev cu un talent deosebit. Lucram cu el suplimentar. El la chitară, eu la pian. îl poreclisem <Alifan- tul>. Știam că va ajunge un mare compozitor”, susține Grunner.Culmea este că, după 30 de ani, profesorul avea să-și întâlnească elevul, devenit acum un mare cantautor, în... taxi! „Nicu venise pentru un concert la Deva. A comandat un taxi și am preluat eu comanda. La început nu m-a recunoscut. L-am privit în ochi și l-am întrebat: <Ce faci, măi, Alifantule?>. A tresărit, s-a uitat la mine și mi-a spus: <Sunteți profesorul Grunner, cu doi de n>” povestește dascălul.

Parteneriat școlar la Hunedoara
■ Consiliul Local al 
municipiului Hunedoara 
se implică financiar în 
parteneriate școlare. 
CĂLIN BlCĂZAN

caii n.hicazan@informmedia.ro

Hunedoara - Consiliul Local al municipiului Hunedoara a aprobat un parteneriat cu Școala Generală Numărul 9 din municipiu și Asociația Umanitară Betel în vederea obținerii unor finanțări pentru proiectul „Copilărie în armonie” în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Școlară în anul 2007. Proiectul va avea următoarele activități: amenajarea Clubului elevilor, organizarea unor

activități instructiv-educative- recreative în timpul liber, crearea unui site al instituției de învățământ, organizarea unor tabere precum și câteva expoziții.
Bani de la ministerBugetul total al proiectului este de 39.013 lei. Din această sumă 3.902 lei constituie contribuția în numerar a Consiliului Local al municipiului, 6.118 lei contribuție în numerar cât și 2.000 de lei contribuție valorizată (în natură) a asociației Betel, 900 lei contribuție valorizată (în natură) a Școlii Generale Numărul 9 și 26.093 lei sumă solicitată de la Ministerul Educației și Cercetării reprezentând 66% din contravaloarea totală a

Copii într-o sală de clasă (Foto: Călin Bicăzan)bugetului proiectului. „Durata convenției de parteneriat este de șase luni de la data semnării contractului de
finanțare nerambursabilă”, anunță, printr-un comunicat, Nicolae Schiau, primarul municipiului Hunedoara.

Aproape 500 de amenzi au fost aplicate șoferilor care au încălcat legea pe drumurile publice din județul Hunedoara. Din totalul sancțiunilor, 70 au vizat pe acei șoferi care au depășit viteza legală. (Foto: Traian Mânu)
.............................. ....................-........... ................ .......... ..................................................

Turism promovat în comun
Deva (M.S.) - Autoritățile din județele Hunedoara și Vas (Ungaria) își vor promova reciproc ofertele din domeniul turismului, potrivit celor stabilite ieri, la Deva, de conducerile celor două județe. „Strategia de turism a județului Hunedoara vizează promovarea în județul Vas a ofertei din zonele noastre montane. Reciproc, în județul Hunedoara va fi promovată oferta balneară din județul Vas”, a declarat președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Moloț. „Relațiile de colaborare dintre județele Hunedoara și Vas s-au dezvoltat foarte mult după anul 2004. Relațiile culturale sunt foarte puternice. Sperăm ca și discuțiile pe tema turismului să fie încununate de succes”, a afirmat, la rândul său, vicepreședintele Adunării Generale a județului Vas, Las- zlo Majtheny. Echipe de specialiști în turism din cele două județe se vor întâlni, Săptămâna viitoare, pentru a pune la punct un plan comun de management, în cadrul acestuia urmând să fie înscrisă și tipărirea de pliante în limbile română și maghiară în care să fie prezentate posibilitățile de petrecere a vacanțelor în cele două regiuni.

Colaborarea 
continuă

Deva (M.S.) - Noul Guvern va fi aprobat de Parlament pentru că niciunul dintre aleși nu riscă declanșarea procedurilor de alegeri anticipate, a declarat ieri președintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara, Mircea Moloț. „Sunt convins că noul Guvern va trece de votul Parlamentului. Niciun parlamentar nu vrea să-și piardă scaunul, indiferent de culoarea politică”, a afirmat Mircea Moloț, cape este și vicepreședinte al filialei județene a PNL. în ceea ce privește colaborarea din CJ Hunedoara, el a precizat că „s- a lucrat bine” cu consilierii județeni, indiferent de culoarea politică a acestora.
„Sinucidere" 
politică

Deva (M.S.) - PNL a făcut o greșeală atunci când a gândit un Guvern împreună cu UDMR, a declarat ieri președintele PRM Hunedoara, Ștefan Pășcuț. „Este o greșeală enormă, o curată sinucidere politică a PNL. Prevăd că liberalii vor avea aceeași soartă ca și țărăniștii, după perioada CDR”, a afirmat Pășcuț. El a adăugat că PRM ar fi putut discuta susținerea unui guvern format numai din liberali și că partidul pe care îl reprezintă nu are nimic împotriva miniștrilor de etnie ma- crhîai-6 ni rnndîtî^ na arAntin

CUVÂNTUL LIBER TE RASFAȚA!

TALON DE PARTICIPARE

Telefon

Nume: _ 
Prenume 
Adresa: _

REGULAMENT:

Thermal Hotel Gara*** din Fiizesgyarmat - 
Ungaria oferă

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

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

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

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

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

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.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:n.hicazan@informmedia.ro


Au predat lecții de futsal

PE SCOUT

• Șanse. După partida pierdută la Galați cu scorul de 1-2, antrenorul Jiului, Marin Tudorache, a declarat că nu mai are rost să se discute despre șansele echipei de a se salva de retrogradare. „Nu are rost să vorbim aiurea. Noi încercăm să ne facem baremul" - a spus tehnicianul. (V.N.)
• Solidaritate. Conducătorii de la Minerul Lupeni au hotărât ca fundașul Adrian Corneanu să primească integral prima de joc pe care colegii săi o încasează pentru victorie. Fundașul s-a accidentat la un antrenament, când o bară metalică de la poartă i-a căzut pe gleznă. (V.N.)

■ FC CIP a făcut 
instrucție cu ultima 
clasată, demonstrând că 
e pregătită de play-off.

ClPRIAN MARINUȚ_________________
ciprian.marinut@informmedia.ro

București (C.M.) - Campioana României la futsal, FC CIP Deva, și-a onorat blazonul și în partida cu ultima clasată în Liga I, Metropolis București, câștigând fără probleme, scor 8-2 (1-1), partida disputată, sâmbătă, în deplasare.Partida a fost autoritar dominată de deveni, însă la pauză scorul a fost egal 1-1. Metropolis a deschis scorul la o fază norocoasă în primele minute, iar apoi jucătorii au „construit” o redută în defensivă de care devenii nu au reușit să treacă decât o dată

BANCZfcTRA

Metropolis a făcut un "zid viu" în fața porții (Foto: T-aian Mânu)până la pauză. în repriza secundă, campionii și-au redobândit inspirația și au predat lecții de futsal, marcând de 
șapte ori consecutiv, fără să primească gol, scor 8-1. „în prima repriză cred că jucătorii și-au privit adversarii 

puțin cam de sus și în plus am avut ghinion. La pauză, le-am cerut să trateze meciul cu seriozitate și au reacționat prompt, dovadă că au marcat de șapte ori, fără să primească gol”, comenta Karoly Gașpari, antrenorul FC CIP.Pe final, bucureștenii au speculat relaxarea celor de la FC CIP și au mai marcat o dată, scor 8-2. Pentru FC CIP au marcat: Molomfălean, Lupu (2), Șotârcă (2), Tomes- cu. Matei (2). Următorul meci al FC CIP va avea loc miercuri, la Timișoara, de la ora 15.00, cu Informatica, în optimile de finală ale Cupei României, iar vineri sau sâmbătă, în ultima etapă a Ligii I, CIP va juca tot la Timișoara cu Poli. După Paști, vor începe meciurile din play- off în care FC CIP va juca cu echipa clasată pe locul opt.
Cupa Parâng la aerobic

Petroșani (C.M.) - Reprezentanții cluburilor CSS Cetate Deva și CSS Petroșani, între care și numeroși campioni naționali, vor participa, azi, la Cupa Parâng la gimnastică aerobică. Competiția, organizată de DSJ Hunedoara în colaborare cu Asociația Județeană de Gimnastică Hunedoara, va avea loc la sala de sport a CSS Petroșani și
Piramidele sunt se Va desfășura la trei 
spectaculoase categorii de vârstă. La juniori III se va concura la grup, trio și perechi mixte, la juniori II întrecerea va fi la individual feminin, perechi și trio, iar la juniori I lupta pentru medalii va fi doar la individual feminin și masculin. Cei mai bine clasați vor fi răsplătiți cu premii, Asociația Județeană de Gimnastică urmând să ofere costume de gimnastică, iar DSJ tricouri și obiecte decora- C^5ve pentru prins părul.

Cel mai puternic turneu
î ■ Judoka din 14 jude- 
i țe ale țării s-au luptat 
î la Deva pentru Campi- 
i onatele Naționale.

Valentin Neagu
• valentin.neagu@informmedia.roDeva - La Sala Sporturilor i din municipiul Deva s-au î desfășurat la sfârșitul săptă- i mânii trecute întrecerile : etapei de zonă a Campionatelor Naționale de Judo, U - 20, masculin și feminin. Au i fost prezenți 135 de sportivi din 14 județe din țară: Alba, Arad, Bihor, Brașov, Bistrița- i Năsăud, Cluj, Caraș - Severin, j MaraiflUreș, Șatu Mare, r Mureș, Sibiu, Timiș, Sălaj și 

Hunedoara. Competiția a fost organizată de Federația Română de Judo, și SCM Deva. De remarcat faptul că din cei 10 sportivi cu care SCM Deva s-a prezentat în concurs, nouă s-au calificat pentru etapa finală, care va avea loc în perioada 21-22 aprilie la Arad. Mai mult chiar, din cele șapte categorii ale întrecerilor, patru au revenit sportivilor din Deva.Iată și rezultatele obținute de elevii antrenorilor Liviu Cosmescu, Nicolae Trașcă și Crinel Matieș: la feminin, 52 kg, Roxana Haluș, locul I; 57 kg, Florentina Nicoale, locul II; 63 kg, Simona Dumitra, locul I; +78 kg, Corina Ior- dache, locul I. Masculin: 55

Devenii au fost printre protagoniștii întrecerilor (Foto: Traian Mânu)kg, Bogdan Trifan, locul 5; 73 kg, Bogdan Vaida, locul 2; 73 kg, Laurențiu Dobrin, locul 3;99 kg, Daniel Acatrinei, locul 3; +100 kg, Răzvan Grama, locul I.
La masculin, cele mai bune rezultate le-au obținut Liberty Oradea și CSM Baia Mare, iar la feminin, Universitatea Ardaf Cluj Napoca și SCM Deva.

Dobânda 3,95% la EURO (DAE 6,92%)
> CREDITUL PENTRU ORICE CU IPOTECĂ.

UMCSEC’ «MMM 5>: 3KÎBAL BL F SCARA A - B DEVA

www aen-jjerRucms so www tmicRaa.RO i wwwm-iwiac.ro î macara?: wo too io»

«rsonaieie care îl promovează, Creditul pentru Orice cu ipotecă 
■'coardă bancară pits-câ de tot,

:.re înregistrate până ia 30 aprilie 2007 vor beneficia de dobânda
- 6 jn: de ia data încheierii contractului. DAE de 6.92% este 

—3 de 100.000 EURO pe o perioadă de 20 de ani

W UniCredit Romania

Anul I
. acesta 1 

Iepurașul 
im vine ia

Iepurașul nu vine la tine cu "mâinile" qoa/e. El îți aduce niște premii speciale! Câștigă în

REGULAMENT

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 in familia Cuvântul Liber!

mailto:ciprian.marinut@informmedia.ro
mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
tmicRaa.RO
iwiac.ro
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pe seim
Rapidiștii merg la Comisie• vor , e. Surse din cadrul FC Dinamo au declarat, luni, agenției MEDIAFAX, că în ședința Consiliului Director, care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, s-a decis majorarea capitalului SC Dinamo 1948 SA București de la 5.800.000 de lei la 20.000.000 de lei.

Stimulent
Petroșani (MF) - Managerul general loan Sdrobiș a declarat că ju cătorii echipei Jiul Petroșani vor fi din nou stimulați financiar și vor lua bani și în cazul obținerii unor rezultate de egalitate, nu doar la victorii.

Olăroiu (Foto: EPA)

îl vor demis
București (MF) - Suporterii giuleșteni solicită demisia antrenorului Răzvan Lucescu pe site-ul lor oficial după înfrângerea cu scorul de 3-2 suferită pe teren propriu în fața echipei Steaua, în cadrul etapei a XXIV-a, și îi propun ca posibili înlocuitori pe loan Ovidiu Sabău, loan Andone și Ladislau Bo- loni.

Rămâne 
rapid
București (MF) - Cos- 
min Olăroiu a decla
rat că echipa Rapid, 
deși a fost învinsă de 
Steaua cu scorul de 
3-2, rămâne princi
pala contracandidată 
la locul 2, în timp ce 
formația CFR Cluj 
este revelația campio
natului.
„Locul doi înseamnă 
să ai doar șansa de a 
ajunge în Liga Cam
pionilor. Trebuie sa 
joci meci de baraj, iar 
dacă nu ești cap de 
serie, ai șanse foarte 
mici. Rapidul este o 
echipă foarte puter
nică. Este o formație 
de talia echipelor 
europene care ne-au 
pus probleme. 
Rămâne prima con
tracandidată, iar Clu
jul rămâne revelația 
acestui campionat", a 
spsu „Oii".

■ După derby-ul cu 
Steaua, giuleștenii sunt 
pasibili de suspendare a 
terenului.

București (MF) - Gruparea Rapid București va fi judecată, miercuri, de Comisia de Disciplină a FRF pentru incidentele provocate de propriii suporteri la derby-ul cu Steaua, disputat duminică, pe stadionul Giulești, scor 2-3, din etapa a XXIV-a a Ligii I.Secretarul din partea LPF al Comisiei de Disciplină a FRF, Mircea Cezar Ionescu, a declarat agenției MEDIAFAX că atât observatorul de joc, Dumitru Mihalache, cât și arbitrul Lubos Michel, au notat în raport ce s-a petrecutla acest meci.Derby-ul Rapid ■ Steaua a fost întrerupt un minut, în minutul 20, din cauză că, la un corner pentru oaspeți, ce trebuia să fie executat de Elton, suporterii din Peluza a Il-a a stadionului Giulești- Valentin Stănescu au aruncat în teren cu brichete și bețe de steag. Ținta obiectelor era brazilianul Stelei, care a refuzat să execute cornerul,
Copos insistă pentru Sabău
■ Patronul Rapidului îl 
vrea pe antrenorul Glo
riei, dar conducătorii bis- 
trițeni nu cred în așa ceva.

Au plecat cu taxi
București (MF) - Președintele clubului Sunderland, Niall Quinn, a plătit 8.000 de lire sterline pentru a asigura transportul cu taxiul de la Bristol a aproximativ 80 de suporteri, care, din cauza comportamentului, au fost evacuați dintr-un avion, a anunțat ediția electronică a cotidianului The Guardian.Pilotul s-a plâns de comportamentul fanilor, astfel că poliția i-a scos pe suporteri din avionul de pe aeroportul din Bristol, la câteva ore după victoria formației Sunderland în fața formației Cardiff City, scor 1-0, în a doua ligă engleză. în cele din urmă, zborul a fost anulat.

București (MF) - Principalul acționar al FC Rapid, George Copos, încearcă din nou să îl convingă pe antrenorul echipei Gloria Bistrița să preia formația giuleșteană din vară, surse din interiorul grupării ardelene afirmând că acesta l-a sunat pe loan Ovidiu Sabău chiar și după meciul cu Steaua de duminică.Președintele clubului Gloria, Jean Pădureanu, a confirmat, luni, faptul că George Copos îl sună des pe Sabău, dar a adăugat că tehnicianul nu va pleca de la Bistrița. „Indiferent de acțiunile și telefoanele lui Copos, Sabău nu pleacă de la noi. Copos îmi spune mereu că îl vrea pe Sabău, altceva nu mai știe. E ca un copil care vede o mași- nuță frumoasă în vitrina magazinului. Părintele îi spune că nu i-o cumpără, dar el nimic, o ține morțiș: «Dar eu o vreau, o vreau, o vreau!»”, a declarat Pădureanu agenției MEDIAFAX.întrebat dacă ar fi de acord să îl cedeze pe Sabău în schimbul unei sume de bani, Pădureanu a răspuns: „Asta

Evoluție favorabilă. Starea de sănătate a fostului fotbalist argentinian Diego Maradona are o „evoluție favorabilă”, la patru zile de la spitalizarea din cauza unei afecțiuni provocate de excesul de alcool, au anunțat medicii care îl tratează. (Foto: epa>
■------------------------ ------- .-------- .------------ .---------—_------- /

Berbatov, 
la Manchester?

Londra (MF) - Atacantul bulgar al echipei Tottenham Hotspur, Dimi- tar Berbatov, se află în atenția clubului Manchester United, managerul Alex Ferguson fiind impresionat de evoluțiile sale în Premier League, a anunțat, luni, agenția Calciomercato.Sursa citată notează că Manchester pregătește o ofertă de 25 de milioane de euro pentru Berbatov, care a fost adus de Tottenham de la Bayer Leverkusen la începutul a- cestui sezon.

Portarul Coman a greșit la marea majoritate a golurilor steliste (Foto: EPiar arbitrul slovac Lubos Michel a întrerupt pentru scurt timp jocul.în acest timp, la stația de amplificare a arenei giuleș- tene s-a făcut apel către suporteri să nu mai arunce în teren cu obiecte, deoarece FC Rapid riscă sancțiuni. în pauza meciului, acționarul majoritar al FC Rapid, George Copos a coborât pe gazon și s-a 

Copos nu se lasă până nu-l schimbă pe Lucescu jr. (Foto: FAN)nu este o problemă financiară. Nici nu intră în' discuție așa ceva. Sabău nu are preț”.Contactat telefonic, directorul sportiv al grupării Gloria Bistrița, Ioan Horoba, a afirmat pentru MEDIAFAX că insistențele lui George Copos vor rămâne fără succes. Horoba afirmă că finanțatorul
Abete, la cârma Federației italiene

Roma (MF) - Giancarlo Abete, în vârstă de 56 de ani, a fost ales în funcția de președinte al Federației Italiene de Fotbal (FIGC), luni, la Roma, la încheierea Adunării Generale a forului fotbalistic italian.Singurul candidat pentru acest post, Abete îi succede în funcție lui Franco Carraro, al cărui adjunct era și care a demisionat în mai 2006 din cauza presupusei sale implicări în scandalul meciurilor trucate din Italia.„Trebuie să privim înainte, dar fără să ne temem de trecut. Fotbalul nu este singurul rău de care suferă societatea noastră. Noi suntem mândri că aparținem acestei lumi. 

dus în dreptul peluzei unde se afla galeria gazdelor, cerân- du-le suporterilor din zona de unde s-a aruncat cu obiecte în teren să înceteze cu aceste gesturi, deoarece formația antrenată de Răzvan Lucescu riscă să joace din nou la 150 de kilometri distanță, așa cum s-a întâmplat în prima etapă a returului, după incidentele de la 

rapidist se consultă des cu Sabău. „Sabău primește telefoane într una. Chiar și eu am primit telefon de la Copos. Dar dânsul încearcă degeaba, îl dorește, asta e clar, dar nu va avea succes. Am înțeles că în ultimul timp îl și consultă pe Sabău în unele privințe”, a spus Horoba.
Nonviolența este articolul numărul 1 al legii mele”, a spus Abete, care, la 18 aprilie, la Cardiff, va prezenta la UE FA candidatura Italiei pentru organizarea Euro-2012. „începând de astăzi, criza s-a încheiat. De astăzi începe viito

Abete stă de vorbă cu Lippi, un vechi prieten de-al său (Foto epa

meciul cu FC Argeș, din Ci pa României.Totodată, Comisia de Di ciplină a FRF va analiza : incidentele petrecute la fin: Iul partidei Ceahlăul Piatr Neamț - FC Național, scor 1- când antrenorul bancar Sori Cârțu a avut o altercație c președintele de onoare al gri pării moldave, Gheorghe Ști fan. (
Urmărit

Constanța (MF) - Patronul grupării FC Argeș, Cornel Penescu, a primit amenzi în valoare totală de 1.000 de lei, după ce a fost urmărit și blocat, luni, de echipaje de poliție pe raza județului Con-... stanța, deoarece nu a o-1 prit la semnalizarea a- gentului de circulație.Penescu a primit o amendă de 500 de lei pentru că i-a înjurat pe polițiștii care l-au oprit, iar restul de 500 de lei pentru depășirea vitezei le- > gale și că nu a prezentat • actele la control.Patronul clubului arge- șean le-a spus polițiștilor că l-au oprit la sugestia patronului clubului Farul, Gheorghe Bosâncea- nu. „După ce că aseară am fost furat cu două puncte, probabil că v-a pus Bosânceanu să mă opriți astăzi”, a spus Penescu.

Penescu (Foto: FAN)

rul. Succes”, a afirmat la rân dul său Antonio Matarrese președintele Ligii Profesio niște de Fotbal (Lega Calcio)După demisia lui Carrara FIGC a fost condusă de dd comisari extraordinari, Guid< Rossi și Luca Pancalli.
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• Deva, Dacia, 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, 
/—"<ere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
t ,'nță, bucătărie modificată, amenajat și igien

izat, ocupabil imediat, preț 164.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• urgent apartament 2 camere decomandate,
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard', 
fără modificări, igienizat, preț 42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4) '

• 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 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275' 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)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zonă 
bună ideale pt. spațiu comercial sau de locuit, 
50 mp fiecare, cu centrală termică, bucătărie 
modificată, parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro, neg., tel. 0740/535095. (A4)

• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
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. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet CT. termopane, baia i 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), i 
zona Pietroasa. Deva, preț neg, tel. 231800. (Ă9) ;

• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg, tel. j 
0740/317314. (A9)
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• Deva, IhU luliu Maniu. 34 mp. palcon închis 
cu termopan. parchet gresie, faianță renovată 
convertor gaz. preț 67.000 lei, fix. Tel. 
0722/564004. (Al)
• decomandate, baton închis, termopane, 
parchet gresie, faianță repartitoare, 40 mp, 
zona Decebal. preț 31.000 euro, negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

• Deva, vedere spre Lido, balcon mare, 32 mp, 
contorizări, etaj intermediar, preț 80.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• semidecomandate, 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 și bucătărie mari, zonă ultracen
trală. ocupabilă în 24 de ore de la, semnarea 
contractului, preț 84.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă, 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zonă centrală bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• în Dacia, parter, dec., parchet, gresie, faianță, 
ușă metalică, contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
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• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490' 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane. zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală, tel. 0254/613.366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• tigent,to Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)

• in orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
I 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)

Vând ap. 3 camere (05) Vând ap. 4 camere (07)

• semidecomandate, centrală termică ter
mopane, balcon închis, gresie, faianță parchet, 
80 mp, zona Gojdu, preț 147.000 lei, negociabil. 
Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, etaj intermediar, b-dul. 
Decebal, cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 180.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 
1, 2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu 
centrală termică parchet, gresie, faianță preț 
80.000 euro. negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Dorobanț, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/302200,232809. 
(A4)

• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă, cu îmbunătățiri, lângă Poștă, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483.  (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

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

• decomandate, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, garaj, boxă sub bloc, etaj 2, împăratul 
Traian, preț 100.000 euro. Tel. 0740/210780. (Al)

• decomandate, hol central, 2 băi, balcon închis, 
centrală termică etaj 3, optional și garaj din bea, 
preț 52.000 euro. Tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)

• in Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/159608 206003. (A7)
• B-dul L Maniu, îh L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe CarpațL etaj 1. dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7) '

• dec,2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul. Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317.314. CA9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• plus garaj, 2 bă. 2 băcoane, centrală termică 
termopan, scară interioară 150 mp, amenajat occi
dental, preț 95300 euro. TeL 0722/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă, cute și grădină 1600 mp, Deva, str.
Horia, nr. 124. TeL 0726585386. V3O03

• casă 3 camere, bucătărie, baie, garaj, beci, 
curte, grădină sc 110 mp, st 365 mp, preț 82.000 
euro, negociabil, zonă semicentrală Tel. 
0747/490290. (T)
• urgenfi casă 3 camere, bucătărie, hol, baie, 
centrală termică garaj, 2 beciuri, spațiu comer
cial utilat, societate, o cameră și bucătărie

I separat de casă. Orăștie, 242431. (T)
I • urgent, casă, zonă centrală Tel. 229962. (T)

, • casă in Deva, zonă bună 3 camere mari, hol
I 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 Eminescu, mai jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă, 2 camere, hol,'baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• zona Emnescu, aproape de Casa de Cutară 5 
camere, bucătărie, oaie, terasă curte, g-afină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340000 euro, neg.

j tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT. 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel.

I 0749/268830. (A7)
• in Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, ! 

| bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 |

dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
I construcție 2006, curte cu piscină, st=800 mp,

preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• in Sântuhalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă, construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent in Deva, zonă ultracentrală, 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• in Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț , 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10) '

• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 1 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)

• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertesti, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (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. 0254/613366,

I 0788/040.490. (A10)

• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (Ă10)

I • Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 

centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B. curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)

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

Vând case la țară (17)

• casă și anexe în Almașu Sec, nr. 46. preț nego
ciabil. Tel. 233022. (T)

Vând garsoniere (19)
l---------------- ------------------------------

• Deva, luliu Maniu, gresie, faianță 
| mobilier bucătărie și debara la comandă 
| contorizări, repartitoare, parchet balcon

închis, lavabil. preț 80.000 lei. negociabil, 
merită văzuta Tel. 0722/7428®. (10/2933)

• aaa Eamresox etaj 3- semnec. anra. 
zugrav* *,  vopsit liber, preț 68300 ies. *ec_  re 
0745,363445.206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, corwză*.  
gresie. faianță preț 62.000 lei. reg_ re 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Lunca, 
preț atractiv, tel. 0254/613366. 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

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

• 16.000 mp, intravilan, toate utilitățje, 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)
• 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă de agrement. Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. (T)

• dau in arendă foarte convenabil 56.000 mp 
arabil, tarla la cruce în orașul Geoagiu, la ieșirea 
spre Rapolt, pe DN. Tel. 211916. (T)

• grădină in Brad. str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. a)
• intravilan, 2600 mp, Mintia, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T)

• intravilan, toate facilitățile, pentru casă sau 
cabană îngrădit, 510 mp, fs 12 m, Leșnic, nr. 122, 
preț 16.000 lei. Tel. 0788/192361. (T)

• intravilan Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp parcela, fs 22 m, utilitâti, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)

• intravian ii Cristur, la șosea, 1800 mp, fs 18 m, 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)
• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele 
părți, diferite suprafețe și prețuri, tel. 
0745/511.776. (A9)
• intravian ki Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. (A9)

• (agent, intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• iigent, intravilan. Deva 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădire fag, 6 ha zona Blăjeni, preț nego
ciabil. tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/ 
158483. (A10)
• Brad, 05 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior. lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dubești (DeaJul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366 0788/040.490. (A10)
• ifrad - Deva 1800 mp, intravilan, acces la șosea 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613366,07884)40.490.0788/158483.  (A10)
• Brad, 1 ha zona B, intravilan, preț atractiv, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad,05 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366. 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr teren (22)

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

Vând spații comerciale (25)

• Devă b-dul Decebal, zona plată 45 mp, preț 
150.000 lei. Tel. 215212. (Al)

• hală în Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. . 
0745/511.776. (A9)
• imobil in Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
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Pentru detalii suplimentare, vizitați 

www digitv.ro.

Cinematografii! dumneavoastră de acasă.

Atenție, începe fllmull
Cele mai noi filme >i concerte ajung mai 
ușor direct ia dumneavoastră acasă Dig: TV 
Satelit vă oferă prin serviciul Digi Film cele 
mai de succes filme din 2005 și 2006, 24/24 
de orc, 7 zile d»n 7. Pentru comenzi sunați 
la 031 400 4004
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Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• inDera.’:-i:e'TaiS-60mp. ofer preț bun,

Vând alte imobile (27)

• construcție 8'20 pentru recuperare materiale 
construcție (dale piatră fasonată, cărămidă, 
țiglă, grinzi). Tel. 210900,0744/611145. (T)
• hală și construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133.235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blâjeni, preț negociabil, tel, 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Imobile chirii (29)

• închiriez în Deva apartament 2 camere, deco
mandate, îmbunătățiri, mobilat, utilat modern 
etaj 1. Tel. 0720/412923,0727/723667. (T)
• ofer de închiriat apartament 2 camere, 
mobilat și utilat complet, ultramodern, zona 
Dacia-Carpati, preț 210 euro/lunâ. Tel. 
0722/836123.(T)
• ofer spre închiriere hală 100 mp, H 3,5 m, 
utilizări ca spațiu comercial, depozitare, 
producție, dotat cu toate utilitățile, vad comer
cial excelent, acces auto. Tel. 227903. (T)
• ofer pentru închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată preț 100 euro/lunâ Tel. 
215212.(Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Oeva, mobilat, contorizări, preț 150 euro/lună, 
Tel. 215212. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 95 
mp, la stradă, preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebai - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună și similar, zona 1 Decembrie ■ 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung. tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)

• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărâștiul 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 cheltuieli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot. tâmplârie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp,’ grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)

» zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 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, pretabi I producție, depozit, 
preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. (A7)

• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă preț 250 euro/lună neg, tel. 0745/163445. (A7)

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

STAFF EXPERT
-SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI

•SUPRAVEGHERE VIDEO
I -INSTALARE - SERVICE ■ PROIECTARE

BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC
sex n1 a n-: i i< i'N | iai Ă i»B iNsm.: 1 ou A1 LiL

■ w«m. ai i’ojuirwi

Tul. 0723/6Q6.668 0742/928.162
j Fax. 0254/224.199 E-mail staff_expen»yahoo.com ...... J863201;

3 3 0 
Tel.

SWIPrOb
jEw

imprimerie textile
Transfer termic digital * *

• 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 depozit, Petriia. 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 determi nată. T el. 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.

Poze - Imagini TII f js
Grafica - Sigle ■ ■ ■ W-UFUi ■

Echipament de lucru si sportiv

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele,, 

vânzări calculatoare, 2 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL*sunati  la 230449 sau 211446

Centrul de Afaceri MASTER Organizează cursuri de:
• Administrator pensiune turistică și 

agro turistică
• Manager în turism

•G46HTMUU CF ArACERI * ..... < 1 x
lrisciici 1 zilnic, mlrc orele 9—16»

MMfiilllai» până la data de: 31.03.2007
Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
I - i I -iv I. - t 21,SI II; I -mail: uiaster' softx.ro ,.

• zona Lie Auto. s=15 mc. -câizt acă xremă. 
pretabiî p-estări se--.,ci, Birouri, orei 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

i euro/luna, tel. 0740/317.314. (A9)
• 3 camere, dec, mobilat și utilat stil occidental, 

i pretabil și pentru birouri, (intrare din stradă),
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg, tel. 
212.141,0745/511.776. (Ă9)

• amenajat, S-434 mp, zona comercială, Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Auto românești (36)

• vând Aro 10,4x4, excelent pentru agricultură 
stare excelentă și Dacia 1300,2500 lei, negociabil, 
Deva, str, Oituz, nr. 10. Tel. 227903. (T)
• vând Dada 1310 TX, galben 48 originală af 1988, 
28.500 km. unic proprietar, ținută în garaj, acte lăzi, 
preț 6500 lei, negociabil.Tel. 220696. (T)

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

Auto străine (37)

• vând Daewoo Cielo Executiv, af 2002, vopsea 
originală, metalizat, unic proprietar, 43.000 km, 
cu factură și carte service, ireproșabil, preț 5450 
euro. Tel. 0751/861056. (T)
• vând Ford Focus af 2004. luna ianuarie, motor 
1,8 TD motorină euro 3, toate taxele la zi, extrase 
full extra, 58.000 km, carte service. Tel.

j 0744/125690. (T)

Camioane, remorci (39)

• vând remorcă cu coviltir și prelată pe punte 
de Dacia, Impecabilă, înmatriculată, roată de 
rezervă, preț negociabil. Tel. 0749/928686. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 445, remorcă monoax, plug cu 2 
brăzdare, grapă container pentru tiranți, 
marmură de Rușchița 10 mp, mașină de cusut 
Ileana. Tel. 0254/241397,0722/502995. (T)

Piese, accesorii (42)

• vând motor de barcă marca Yamaha, 4 CP, 
stare perfectă de funcționare, pornire la sfert, 
preț 400 euro. negociabil. Tel. 0724/293226. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând canapea, 2 fotolii, vitrină mică tip 
bibliotecă, masă tv, audio-video, pătuț copii, 
masă de înfășat, saltea, baldachin, cărucior 3 
poziții, portbaby, 0743/855171,0729/955975.

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

Aparate foto si telefonice 
(50)

• vând tetoton Nokia 6680. necesita aecooa-e 
preț 150 euro. negociabil. Tel. 0722/666470, 
0354/105318. CD

0 2 5 - DEVA: 0254/213 5 100354 i 811583 stamprod@rdslink.ro

Calculatoare si accesorii 
(51)

• vând calculator, 2 monitoare, 2 tastaturi, 2 i 
mouse, piese rezervă preț 500 lei, în stare de 
funcționare, negociabil. Tel. 0724/060239. (T)

Materiale de construcții (53)

• vindem materiale de construcții sistem 
termoizolant Baumlt, polistiren, preț 180 lei 
mc,în Deva, str. M. Eminescu, nr. 82. Relații . 
la tel. 217433 șau 0729/007251. (11/29.03)

Artă, antichități, cărți, 
reviste (55)

• vând tablou pe pânză făcut la sfârșitul sec. 18, 
Diana la scăldat și betonieră. Tel. 0743/132742. 
(T)

Electrocasnice (56)

• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)
• vând instant încălzitor Junkers Bosch cu tiraj 
forțat pe gaz, capacitate medie, ideal pentru Păi 
și bucătărie, debit 12 l/min, în garanție, nego
ciabil, Tel. 0254/213514. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

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

• vând 20 familii de albine. Tel. 260806, 
0723/197182.(1/2.04)

• vând familii albine, preț 15 lei rama. Ilia, Str. 
Libertății, nr. 120 (92). Tel. 0727/951317, după ora 
18. (T)
• vând pești exotici, diferite mărimi și diferite 
feluri, plante naturale pentru acvarii, acvarii de , 
toate mărimile, mâncare pentru pești. Relații la

I tel. 0743/855171,0729/955975. (T)
• vând porci 80 ■ 110 kg rasă de carne, scrofițe 
apte de montă, la solicitare posibilități de sacri
ficare. Tel. 210900,0744/611145. (T)
• vând pord pentru sacrificare 80 - 150 kg, ofer 
condiții pentru sacrificare, Ilia, tel. 282883. 
0729/042742. (T)

Altele (61)

• cumpăr acțiuni, Casial Deva. Tel. 
0748/549490.(4/31.03)

• vând centrală termică din fontă tip Ferroli, 30 
kw, fabricație 2006, combină frigorifică Siemens, |
3 uși. 2 bucăți geamuri lemn în 3 canate, jaluzele. 
Ilia. Tel. 282824. (T)
• vând mașină de cusut Naumann, germani 
Tel. 224643. (T)
• vând pavCon apicol nou. înmatriculat, capa
citate 51 familii, -oți duble, preț 6000 lei. Tel. 
0254/214319,231129. (T)
• vând vin de coacăze de calitate superioară, 
preț8 lei litrul. Tel. 0740/213769. (T)

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ciulea Adriana. Se declară nul. (6/2.04)

• pierdut certificat de acreditare eliberat de 
Colegiul Medicilor Hunedoara pe numele doctor 
Codreanu Valerica Constanța. Se declară nul. 
(4/2.04)
• pierdut legitimație persoană cu handicap pe 
numele Donaoș Daniela Se declară nulă. (7/2.04)

Matrimoniale (69)

• tânăr Italian pin Napoli. 28/1.75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la OP1, CP 
178 Deva Hunedoara Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)

• caut famate pentru îngrijit femeie 
bolnavă, slabă, la domiciliu, timp de 8 
ore/zi; ofer 400 ■ 500 lei lunar. Informații la 
tel. 0723/301858 sau 0726/771028. (5/2.04)

• caut îngrijitoare pentru o femeie în vârstă și 
slabă, în zona pieței centrale, plata 2 lei/oră. Tel. 
216914 până la ora 22. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia - 90 euro, Spania -110 euro. 
Portugalia, Anglia și Franța, ia destinație, 
cu mașini comode, climatizate, moderne. 
Tel. 0740/218237,0726/500804,0765/455835.  

(17/12.03)

• execut lucrări de foraj pentru puțuri de apă, . 
cu instalație automată, pentru persoane fizice 
sau juridice. Informații Deva, tel. 0744/560830. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și I 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A1O - Liliacul
Multicom
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Spania. Portugalia. A-găa. Beîg-a C-ța?:a 
Franța Germaha italia Greca Tei. 0745.'568861 
0742/121148,0749/037604. (87919)
• Salina Deva funcționează în Deva, str. 
Sântuhalm, nr. 71 D. Relații și programări latei. 
0721/061404. (4/22.03) .
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,2 to și
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. CD

Oferte locuri de muncă (74)

SH •' L‘

• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru cofetărie. Relații la tel. 0722/275410. 
(2/28.03)
• societate comercială angajează vânzătoare 
pentru cofetărie. Relații la tel. 0722/275410. 
(2/28.03)
• societate comercialâ angajează urgent 
persoană autorizată pentru efectuarea instruc
tajului de protecția muncii în construcții. Relații 
lă tel. 0722/319442.(11/29.03)

• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consultant plasamente valori mobiliare 
Vulcan, 5 posturi, aata limită 15.04. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• contabil Orăștie. 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 Lupenl, 30 posturi, data limită 29.04. 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• croitor ștanțator piese încălțăminte Hune
doara. 6 posturi, datai i mită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusâtor piese din piele și înlocuitori Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244. 
orele 9-16.

• director instituție publică și 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 Câlan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher Deva, 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• 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 Orăștie, 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 
6.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 1 post, data limită 30.04, perioadă deter
minată. Tel.'213244, orele 9 ■ 16.

• electrician de întreținere și reparații Hune
doara, 4 posturi, data limita 10.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• electrician de întreținere și reparații Petroșani, 
5 posturi, data 'imită 2.05. Tel. 213244, orele 9 ■

• electrician de mină Hunedoara, 1 post, dara 
limită 10.04. Tei. 213244. orele 9 ■ 16.
• electrician montări și reparații linii electrice 
aeriene Deva, 3 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electromecanic auto Orăștie, 1 post, data 
limită 6.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• faianțar 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.

• fierar betonist Hunedoara, 1 post, data limită 
21.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• fierar betonist Vulcan, 2 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar betonist, Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• fierar betonist, 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.

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

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

Orăștie • chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Uia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat Casa de cultură

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

Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

Angajăm lucrători comerciali
pentru chioșcuri de distribuție a presei.Salariu cu carte de muncă între 

650 1500 ron/lună în funcție de vânzări. Franciza cu investiție impaii 

și taxa lunară de doar 89 curo. Tot ce-ți trebuie este să ai 5 mp. cu 

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

utilai, iți oferim consultanță gratuită și aprovizionare zilnică.

, ROD1PET HUNEDOARA. ffiața gării#nr.-2, Devgfe. 
021318.7000/01, int: 198,323« 0744.352292,

Asedațla Omaaltari Ranattra Fraațc

_____________ angajează_____________  

animatori soclo-educatM
în cadrul unui proiect educativ pentru tineri francezi în dificultate, 

cu vârste cuprinse între 13 șl 18 ani.

Criterii de selecție:
■ Formare profesională în domeniul educației

Experiență semnificativă în domeniul educației

■ Cunoscător al limbii franceze (scris și vorbit)

Permis de conducere

Cererile de angajare se depun la sediul Asociației Umanitare Renaître 

România, din Orăștie, Str, Pricazului, Creșa Spitalului.

(87076)

LICITAȚIE
Primăria orașului Simeria organizează LICI

TAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea vânzării 
unui TEREN INTRAVILAN, situat în orașul Simeria,»- C 
str. 1 Atelierului, în suprafață de 59 mp, identi
ficat prin CF, nr. 613 - Col. Simeria, nr. topo 
255/68/1/1,

Prețul de pornire a licitației este de 20 
euro/m.p.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei 
orașului Simeria, în data de 24.04.2007, ora-n 
11.00. u.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Primăriei orașului Simeria, str. Avram 
lancu, nr. 23, tel. 0254/260005, sau 
0254/261891, int. 108.

(87988)

• inspector de protecție civilă Hunedoara, 
post, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inspector de reintegrare socială și suprave; 
here Brad, 1 post, data limită 15.05. Tel. 21324 
orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrați 
publică Hunedoara, 13 posturi, data limită 15.6 
Tel. 213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrați 
publică Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Te 
213244, orele 9-16.
• Inspector de specialitate administrați 
publică Vulcan, 1 post, data limită 6.04. Te 
213244, orele 9-16.
• Inspector protecția muncii, Hunedoara, 1 pos1 
data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• Inspector protecție socială Vulcan, 1 posi 
data limită 6.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• Inspector resurse umane Hunedoara 1 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele ‘ 5,

• Inspector specialitate Inginer construcți 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.04. Tel 
213244, orele 9-16.
• instalator apă, canal Hunedoara, 1 post, date 
limită 29.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• încărcător descăreător, Hațeg, 15 posturi, dati 
limită 15.04, perioadă determinată Tel. 213244 
orele 9 ■ 16.

softx.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
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LIBER

parte a unei corporații internaționala 
masa media care deține poziția de 
lider In publicarea de ziare si servicii 
Internet In vestul Austriei., in nord- 
estal Ungariei, cât și în județele 
Bihor, Timîg. Caraș-Severin, 
Humutaara, Arad și Satu Mare

Di-VAS AT 1HEIP anunță
LICHIDARE DE STOC

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

lucrând doar 3 ore/xi? Angajează-te ca

distribuitor de presâ 
pentru Deva și Hunedoara 

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

Produse TV, audio, video, 
elecrocasnice NOI

(85452) ”_______________

Deva, Str Avram lancu bl.H1, parterjel. 216.196,

Colectivul ASIROM Deva aduce un ultim omagiu celei care a fost colega noastră
KALMAN ILONAîn vârstă de 47 ani și transmite sincere condoleanțe familiei greu încercate.

Dumnezeu s-o odihnească in pace.

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

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

• lngri|ltoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinata. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• lngrl|ltor 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 și 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 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic Deva, 3 posturi, aata limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• lăcătuș mecanic Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.04, perioadă 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 Simerla, 20 posturi, data 
X limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• lăcătuș montator Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcultorlemn Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
• lucrător comercial Petroșani, 2 posturi, data 
limită 15.04, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
e lucrător comercial, Lupeni, 3 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16,
• lucrător comercial, Petrila, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9-16.
o maistru construcții civile, Industriale și agri
cole, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o maistru construcții civile, industriale și agri
cole, Vulcan, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e manlchlurlst Hunedoara, 1 post, data limită 
30,08. Tel. 213244, orele 9-16.

e manlpulant la mașini pentru terasamente
Hațeg, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• manlpulant la mașini pentru terasamente, 
Hunedoara, 1 post, data limită 15.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• manipidant mărfuri Hunedoara. 1 post, data 
limită 10.04. Tel. 213244. orele 9 ■ 16.

• manlpulant mărfuri. Hațeg, 10 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.

e manlpulant mărfuri, Hunedoara, 1 post data 
I limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.

A
N
U

Primăria orașului Hațegscoate la concurs în data de 04.04.207. ora 10.00, la Sala de Ședințe a Consiliului Local Hațeg următoarele posturi vacante unice, personal contractual în cadrul Poliției Comunitare Hațeg:
N - INSPECTOR (DIRECTOR ADJUNCT)

■ INSPECTOR (ȘEF BIROU INSTRUIRE)Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la Compartimentul Resurse Umane, Primăria Hațeg.
Condiții de participare:- studii superioare de scurtă durată;- vechime minim 5 ani în specialități asemănătoare;- cunoștințe operare PC.Concursul constă într-o probă scrisă și un interviu.
Relații suplimentare la sediul Primăriei Hațeg. Comparti
mentul Resurse Umane, tel: 0254/770273

■ manlpulant mărfuri, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulant mărfuri, Orăștie, 3 posturi, data 
limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• manlpulant mărfuri, Petroșani. 15 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• mecanic agricol, Simeria. 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic auto Orăștie, 1 post, data limită 6.04.
Tel. 213244, orele 9-16.

• mecanic întreținere și reparații mașini de 
ousut, Petroșani, 1 post, data limită 16.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• mecanic locomotivă și automotor Hunedoara,
1 post, data limită 10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• 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 9-16.
• montator pereți și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator pereți si plafoane din gips carton, 
Simeria, 3 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9 • 16.

• montator placaje interioare și exterioare, 
Deva, 2 posturi, data limită 10.04, calificat. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subanumble Hunedoara, 27 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• mozaicar, Hunedoara, 1 post, data limită 29.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallfiact în agricultură, Simeria, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallfiact în mine și cariere, Hune
doara, 1 post, data limită 20.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necallfiact în silvicultură Brad, 1 
post, data limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallfiact în silvicultură, Hune
doara, 3 posturi, data limită 30.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallfiact ’n silvicultură, Petroșani,
2 posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• mmdtor necaMlact în silvicultură, Petroșani, 4 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflact la ambalarea produselor 
solide si semisolide Călan, 10 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necaMlact la ambalarea produselor 
solide și semisolide Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalfiact la ambalarea produselor 
solide și semisolide Petrila, 1 post, data limită 
10.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMlact la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara. 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMlact la ambalarea produselor 
solide și semisolide, Hunedoara, 19 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallficat la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul Deva, 8 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallfiact la ambalarea produselor 
sub formă de praf și granul Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.04, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• muncitor necallflact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 10 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallfiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 3 posturi, data 
limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallfiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 10 posturi, data 
limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• muncitor necallfiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 6 posturi, data 
limită 5.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallfiact la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necallficat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallflcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 2 posturi, data 
limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necallficat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Deva. 5 posturi, data 
limită 19.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 15 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necallflcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 25 posturi, data 
limită 15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• muncitor necallficat la spargerea și tăierea 
materialelor, Deva, 3 posturi, data limită 19.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necallficat în industria confecțiilor 
.Brad, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• muncitor necallficat în industria confecțiilor, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor necallficat la asamblarea, montarea 
pieselor, Orăștie, 2 posturi, data limită 6.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 20.04, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ muncitor spălare și curățire cisterne, Brad, 1 
post, data limită 5.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor spălare și curățire cisterne, Orăștie, 
80 posturi, data limită 16.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• mundtor spălare și 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.

LICITAțlE

(87950)

r 1
*J

Măicuța Paraschiva, binecuvântată de Domnul Nostru isus 
Hristos cu harul ei divin pentru a ajuta oamenii necăjiți, vă ajută 
să vă depășiți problemele, lată cateva din minunile făcute de 
Măicuța Paraschiva:
Mă numesc Vasile și sunt din Brad, am 36 de ani, am umblat prin 

diferite părți, dar majoritatea oamenilor pe care i-am contactat 
mi-au spus că am cununiile legate, auzind de maica Paraschiva și 
de minunile făcute de dânsa, am contactat-o și eu, și în scurt 
timp rugăciunile și maslurile dânsei, m-au ajutat,, acum sunt 
căsătorit Domnul să-t dea putere de muncă și mii de mulțumiri. 
Sunt Doina din Deva, mii de mulțumiri Măicuței Paraschiva! 

Aveam soțul alcoolic și nu mai aveam liniște în casa. Auzind de la 
foarte multe persoane că Măicuța Paraschiva a ajutat pe multă 
lume, am apelat și eu la dânsa șt am făcut tot ce m-a învățat 
dânsa și viciul alcoolului a dispărut din casa mea, iar soțul meu s- 
a liniștii.
Adrian din Simeria ne spune povestea lui: de la o vreme se 

întâmpla parcă ceva cu familia mea, nimic nu mai mergea cum 
trebuie, am aflat că cineva a pus un blestem pe familia mea, am 
apelat la măicuța Paraschiva și dânsa mi-a alungat farmecele și 
blestemele din familie și mi-a adus spor în casă și fericire. 
Mulțumesc pentru tot măicuței Paraschiva.
Măicuța Paraschiva poate rezolva următoarele cazuri: poate 

îndepărta blestemele, stresul, depresia, amețelile, dureri de cap, 
aduce spor în afaceri, oamenii ce sunt blestemați de soartă, 
neînțelegerile în familie, beția, dezlegare de cununie, etc.
Nu staț pe gânduri, sunati-o la numărul: 0748.946.177

(88059)

Primăria orașului Simeria organizează LICI
TAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea vânzării unui 
TEREN INTRAVILAN, situat în orașul Simeria, Str. 1 
Decembrie, nr. 29, în suprafață de 776,3 mp, iden
tificat prin CF, nr. 599N - Simeria, nr. topo (250- 
253)/2/2/1.

Prețul de pornire a licitației este de 14 
euro/m.p.

Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului 
Simeria, în data de 24.04.2007, ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul
Primăriei orașului Simeria, str Avram lancu, nr. 

23, tel. 0254/260005, sau 0254/261891, int. 108.

Schimbi

Cauți

Vinzi
Cumperi 
închiriezi

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

■ c

Informația te privește!
• 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 30.04, perioadă 
determinată. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.

• ospătar Hațeg, 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Deva. 1 post, data limită 19.04. Tel.
213244, orele 9-16.

• ospătar, Hațeg, 1 post, data limită 30.04, seri
ozitate, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 
9-16.
• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 13.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• patiser Hunedoara. 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• patiser Orăștie. 1 post, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• patiser Orăștie, 1 post, data limită 7.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic Hunedoara, 1 post, data limită 28.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• paznic Lupeni, 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 piese încălțăminte, Hunedoara, 7 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• preparator la ooncentratele 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 9-16.
• secretar asistent director Deva, 1 post, data 
limită 14.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• sortator produse. Petroșani, 14 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• spălător vehicule, Deva, 1 post, data limită 
16.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• subinginer construcții civile, industriale și 
agricole, Hunedoara, 3 posturi, data limită30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor In mediu protector, Orăștie, 1 post, data 
limită 5.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor In mediu proteotor, Simeria, 20 posturi, 
data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.04, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 30.04, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.

(87988)

în conformitate cu legea Nr. 1/2005 și a actului constitutiv Consiliul de Administrație a 
CONSUMCOOP BRAD convoacă pentru data de 23,04.2007, ora 10,00 la sediul său din Brad, str. 
Avram lancu, bl. 32 P, Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori cu următoarea ordine de 
zi:

1 .Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori
3. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale și stabilirea modului de repartizare a profitului
4. Adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2007
De asemenea convoacă tot pentru data de 23,04.2007. ora 11.30. în același loc Adunarea Generală 

Extraordinară cu următoarea ordine de zi:
1 .Aprobarea bunurilor aparținând CONSUMCOOP BRAD care pot face obiectul ipotecării, gajăni sau 

după caz, transmiterii folosinței sau înstrăinarea în anul 2007.
în situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, adunările se reconvoacă pentru data de 

24.04.2007 în același loc și la aceeași oră.
Ordinea de zi va fi afișată la sediul CONSUMCOOP BRAD și la unitățile comerciale din localități

• sudor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• sudor. Hunedoara, 5 posturi, data limită 20.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor, Hunedoara. 6 posturi, data limită 14.04.
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor, Orăștie, 100 posturi, data limită 16,04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• șef atelier reparații de uz casnic, curățătorii, 
Deva, 1 post, data limită 26.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
e șef birou instituție publică Hunedoara, 1 post, 
data limită 15.04. Tel, 213244, orele 9 ■ 16.

• șef oficiu, 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 ■ 16.

• șlefuitor, lustruitor Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.

e 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 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hunedoara, 6 posturi, data limită 10.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petroșani, 2 posturi, data limită 16.04. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 20 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Hune
doara, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• șofer de autoturisme și camionete, Lupeni, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șofer de autoturisme și camionete, Orăștie, 1 
post, data limită 7.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• tăietor, șlefuitor, lustruitor piatră, marmură, Brad,
1 post, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmplar manual, artizanal, Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04, perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• tâmplar manual, artizanal, Lupeni, 3 posturi, 
data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -16.

• tâmplar mecanic la frezat și găurit, Hune
doara, 9 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• tâmplar universal, Brad, 1 post, data limită 
4.07. Tel. 213244, orele 9-16

• tehnician mașini și utilaje, Hațeg, 1 post, data 
limită 15.04. Tel. 213244, orele 9-16

• topograf, Deva, 2 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Deva, 1 post, data limită 14.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 10.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara 1 post, data limită 30.04.
Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 1 post, data limită 31.12.
Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-16

• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
16.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
■ vânzător, Orăștie. 1 post, data limită30.04. Tel. 
213244, orele 9-16

• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• vopsitor industrial, Deva, 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.04, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16
• zidar pietrar. Hunedoara, 1 post, data limită 
15.04. Tel. 213244. orele 9 -16
• zidar pietrar. Vulcan, 3 posturi, cata limită 
15.04. Tel. 213244. orele 9-16
• zidar rosar tencuito'. Deva. 2 posturi, data
1 imită 10.04. calificat Tel. 213244. orele 9 -16
• zid» rosar tercuîtor. Deva. 2 pcsti/i. cata 
mta 1ÎD4 Tei. 2132XZ. creSe 9 • 15.
• zidar ros» tenc-jKr. = :cst-r. 22 
ine îx r șan zrge 9 -: £
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PE SCDRT Trump nu-și pierde părul
• Arestat. Un bărbat a fost arestat după ce a încercat, la sfârșitul săptămânii trecute, să intre cu forța într-o locuință a lui Paul McCartney situată în regiunea britanică Sussex. înfocatul fan Beatles a țâșnit printre agenții de pază ai proprietății țipând „Trebuie să ajung la el!". Poliția urmează să stabilească dacă bărbatul se află în deplinătatea facultăților mintale.

Trabantul a celebrat duminică 50 de ani. A fost fabricat din 1957 și până în 1991, la Zwickau, în Germania.
Cumpără o 
insulă

Atena (MF) - Autoritățile din insula elenă Lesbos intenționează să achiziționeze o insulă turcească de mici dimensiuni, situată la câțiva kilometri de cealaltă parte a frontierei maritime, o inițiativă care ar fi un schimb fără precedent intre cele două națiuni rivale, transmite The Guardian. Prețul de vânzare al Insulei Garip este de 22 de milioane de dolari.
Convertirea 
sângelui

Copenhaga (MF) O tehnică simplă de convertire a sângelui de la o grupă la alta, dezvoltată de o echipă internațională de cercetători, ar putea îmbogăți rezervele de sânge din centrele de transfuzii. Cercetătorii au reușit să convertească sânge din grupele A, B și AB în sânge de tipul O. Acest tip de sânge este universal, pentru că poate fi transfuzat tuturor oamenilor.

(Foto: EPA)

Mircea Tiberian
(Foto: FAN)

■ Celebrul magnat a 
câștigat un pariu făcut 
cu președintele unui 
post de televiziune.

Detroit (MF) - Donald Trump a câștigat un pariu făcut cu președintele postului de televiziune World Wrestling Entertainment, Vince McMahon, în urma căruia ar fi putut să rămână fără celebra sa frizură, informează abc.comPotrivit unor martori, Donald Trump, care a apărut la un program difuzat pe WWE, i-a spus lui McMahon: „Sunt mai înalt decât tine, mai bogat decât tine și mai arătos decât tine. Și sunt și mai puternic decât tine”. Trump l-a provocat pe McMahon la un pariu pe un meci de wrestling, urmând ca învinsul să se radă pe cap.Trump și McMahon au fost de acord să-și aleagă fiecare câte un luptător de wrestling care să-i reprezinte la gala
0 femeie în corpul de gardă

„Euroti- 
ca" la 
Londra
Buaiești (MF) - 
Cântărețul de jazz 
Mircea Tiberian și gra
ficiană Suzana Fântâ- 
nariu vor prezenta pe 
13 aprilie, la Londra, 
proiectul „Eurotica", o 
improvizație muzicală 
după imagini din 
ziare, reviste și ghiduri 
turistice din Europa. 
„Eurotica" este o 
incursiune unică în 
imaginarul european 
realizată de muzicia
nul de jazz și grafi
ciană, transmite Insti
tutul Cultural Român 
(ICR) din Londra. 
Proiectul se bazează 
pe relația dintre sunet 
și imagine.

■ La doar 18 ani, Nata
sha Kurtinaitis va fi prima 
femeie în corpul de 
gardă de la Buckingham.Londra (MF) - Pentru prima dată în istorie, o femeie a fost aleasă pentru a face parte din corpul de gardă al palatului Buckingham, reședința oficială a reginei Elisabeta a Il-a a Marii Britanii. Femeia a servit mai puțin de doi ani în Army Air Corps, o componentă aeriană a armatei britanice și a fost
Tsunami în Insulele Solomon

Puii de tigru de Sumatra s-au născut ieri, în Dreamworld Park, Australia. (Foto: EPA)

■ Sate întregi au fost 
„complet devastate" 
după un cutremur de 8 
grade pe scara Richter.

Honiara (MF) - Cel puțin 15 persoane au murit ieri după valul seismic care a afectat Insulele Solomon, situate în Pacificul de Sud, a anunțat un oficial local. Valurile s-au format după un cutremur de 8 grade pe scara Richter produs la ora locală 7.40, la 350 de kilometri nord-vest de capitala Honiara, la o adâncime de zece kilometri.Imediat după producerea seismului, Centrul de alertă tsunami din Pacific a lansat o alertă pentru Insulele Solomon, Australia, Indonezia, Papua-

Comemorat la Roma
Roma (MF) - Zeci de mii de credincioși au sosit la Roma pentru a asista la comemorarea a doi ani de la moartea lui loan Paul al II-lea, papa de origine poloneză pentru care prima etapă din procesul de sanctificare s-a încheiat ieri. Călugărița franceză Marie Simon-Pierre, dare a confirmat public, la sfârșitul săptămânii trecute, că a fost vindecată de maladia Parkinson în mod miraculos de către papa loan Paul al II-lea,. după moartea acestuia, a fost prezentă la Roma. O primă ceremonie a fost prezidată de cardinalul Camillo Ruini în biserica Sf loan din Latran. Dioceza

Tori Amos (Foto: FAN)

din Roma a declarat că și-a încheiat sarcina, după care mii de pagini au fost încuiate în cufere voluminoase care au fost sigilate pentru a ajunge astăzila Vatican. Papa Benedictal XVI-lea a ținut o slujbă in memoria prede-

Trump (Foto: EPA)Wrestlemania 23, care a avut loc pe 1 aprilie, la Detroit.Deși „meciul șuvițelor” a avut loc pe 1 aprilie, nu a fost vorba de o păcăleală. După ce „Bătălia miliardarilor” s-a încheiat, Trump a urcat în ring cu o pereche de foarfece și l-a tuns bucuros pe McMahon.
aleasă să calce pe urmele tatălui său Joe, fostă gardă a palatului, în momentul în care Army Air Corps a preluat responsabilitatea asigurării pazei palatelor Buckingham și St James.Joe Kurtinaitis, originar din orașul Scunthorpe, Lincolnshire, care în prezent este șofer de camion, a declarat că este foarte mândru de fiica sa. Natasha va servi în corpul de gardă al Palatului Buckingham alături de o colegă, ambele femei fiind foarte încântate de statutul lor.

Seismul a fost de 8 grade pe scara Richter (Foto: FAN)Noua Guinee, Vanuatu, Nauru, Noua Caledonie, Tuvalu și Insulele Marshall..„Potrivit informațiilor, este vorba de peste 15 morți. doar
Bilete la concertul Tori Amos

București (MF) - Biletele la concertul pe care Tori Amos îl va susține pe 13 iulie, la Sala Polivalentă din București, au prețuri cuprinse între 80 și 150 de lei și vor fi puse în vânzare săptămâna aceasta, a declaratPaul Nancă, președintele Fundației Phoenix, organizatorul evenimentului. Biletele vor avea următoarele prețuri, în funcție de locul

(Foto:Fata zilei o găsiți și pe www.huon.ro
| Corina este născută în P zodia Vărsător, ii plac modelling-ul, dansul și f muzica.
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în împrejurimile orașului Gizo (capitala Provinciei occidentale), însă pentru celelalte insule, nu vă pot spune”, a declarat premierul provinciei, 
ocupat în sală: 80 de lei, 100 de lei, 120 de lei și 150 de lei.Concertul lui Tori Amos de la București face parte din turneul de promovare a albumului „American Doll Posse”, cel de-al nouălea album de studio din cariera artistei. Acesta va fi lansat pe 1 mai, la Epic Records, iar turneul mondial de promovare va începe pe 28 mai, la Roma, conform site-ului oficial.

Alex Lokopio, pentru postul de radio Noua-Zeelandă. |„Avem neapărată nevoie de apă, corturi și alimente, deoarece între 3.000 și 4.000 de persoane locuiesc pe dealul care înconjoară orașul Gizo”, localitatea situată la circa 40 de kilometri de epicentrul seismului, a adăugat oficialul.Locuitorii se tem de posibile replici ale seismului, a precizat Lokopio. „Unele sate au fost complet devastate”, a afirmat Fred Fakari, aflat în capitala Insulelor Solomon, Honiara.Robert Iroga, redactor-șef al cotidianului Solomon Star, a declarat că locuitorii îi spuseseră că „mai multe cadavre pluteau” în jurul unei insule situate în apropiere de aeroportul din Gizo.
Cel mai elegant

Londra (MF) - Daniel Craig s-a situat în fruntea topului celor mai eleganți zece bărbați din Marea Britanie. Craig și-a câștigat titlul de cel mai stilat bărbat din Regatul Unit datorită eleganței cu care a purtat costumul lui James Bond. în topul anual al celor mai eleganți zece bărbați din Marea Britanie realizat de revista GQ, liderul Partidului Conservator David Cameron (locul al doilea), actorul Clive Owen Cocul al treilea) și actorul David Walliams (locul al patrulea) au fost câteva din numeroasele nume recunoscute pentru i aspectul lor stilat
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