
Parlamentul

ACLUdHldie
“Premierul 
Tăriceanu 
susține 
sistemul PSD”

/p. 6

mcigaznr
Puff Daddy 
cântă, vineri, 
la București

/p. 12

A
Azi:
Mus d® Informații, 
plus da fotografii: 
www.huon.ro

FONDAT 1989
APARE LA DEVA
Tel.0254/211275
E-mail: cuvantul@informmedia.ro
Anul 18, nr. 4548

Miercuri
4 aprilie 2007

12 pagini

60 bani (6.000 lei vechi)

Dimineața La prânz Seara

Se va semnala o ușoară instabili
tate atmosferică. Posibile ploi. Friptura de miel, un lux

Victime ale 
violentei casnice

Hunedoara ( I.D.) - La 
33 de ani, R.C. are patru 
copii, între 3 și 12 ani. 
Rărbatul ei, cu care nu 

jăsătorită legal, câștigă 
câțiva bani din furtul de 
lemne și fier vechi; bani 
pe care îi lasă în câr
ciumă și la femei, după 
cum spune R.C. Beat 
fiind, își bate consoarta 
în fața copiilor. Des. Tot 
mai des... /p.3

Autodiscriminați
Deva (I.J.) - Comuni- 

atea de romi dîn 
județul Hunedoara se 
autodiscriminează pen
tru că nu vor sa-și 
declare cu adevărat 
apartenența, declară 
Gheorghe Iordache, di
rector AIPDR, filiala 
hunedoara. Potrivit

I jstuia, numărul decla
rat al persoanelor de 
etnie romă se ridică la 
peste 6800, dar cifra 
reală se situează între 
40.000 și 50.000. /p.3

Restructurare

Tarife 
reduse 
Hunedoara (C.B.) - 
Taxele și tarifele de 
închiriere pentru 
folosirea locurilor 
publice de desfacere 
din piețele, târgurile 
și oboarele din 
municipiul Hune
doara, pe anul 2007, 
s-au modificat.
Agenții economici au 
reclamat faptul că 
tariful lunar de 12 
lei/mp este prea 
mare, astfel încât CL 
Hunedoara a aprobat 
micșorarea taxei 
lunare la 9 lei/mp. 
„Tarifele de închiriere 
a terenurilor pentru 
amplasări de chioș
curi sau rulote în 
Complexul comercial 
Obor erau greu de 
suportat de către 
agenții economici. 
Pentru a încuraja 
activitatea agenților 
economici am 
hotărât reducerea 
acestor tarife", afir
mă, Nicolae Schiau, 
primarul municipiului 
Hunedoara.

■ Mulți hunedoreni nu- 
și permit să cumpere 
carne de miel din cauza 
prețului ridicat.

Deva (H.A.) - Pentru mulți 
hunedoreni friptura de miel 
de pe masa de Paști este un 
lux pe care nu și-l pot permite.

Pentru unii, un kilogram de 
carne de miel înseamnă un 
sfert de pensie. Cu aproape 20 
de lei kilogramul, carnea de 
miel va rămâne doar amintire 
pentru cei cu venituri non- 
europene. Tradiția mielului de 
Paști este, însă, una sfântă 
pentru români. Fără miros de 
friptură de miel în casă Paș-

tile parcă nu au haznă. Iar 
majoritatea hunedorenilor la
să deoparte alte cheltuieli și 
nu renunță la tradiționala 
friptură de miel. Unii cum
pără doar un kilogram, mai 
mult să-i simtă mirosul. Cio
banii spun că au și ei cheltu
ieli. Acum mai plătesc și pen
tru tăiatul în abator. Cobo

rând de la munte, ciobanii au 
descoperit, și ei, un cuvânt 
foarte familiar pentru majori
tatea românilor. Birocrația. Ei 
sunt obligați să completeze o 
mulțime de acte și spun că 
sunt plimbați de la un birou 
la altul. Iar anul viitor nu 
speră să mai vândă miei în 
piață, /p.6

Deva (M.S.) - Prefectul județului Hune
doara, Cristian Vladu, fost membru al Par
tidului Democrat, nu exclude posibilitatea 
schimbării sale din funcție în urma restruc
turării guvernamentale anunțate de primul 

ministru. „Este posibil să mă 
afecteze și pe mine. Potrivit 

prefectul poate fi trecut
o funcție similară în alt 

sau pe o funcție de 
subprefect sau secretar 

general la un minis- 
, a declarat pre- 

județului Hune-
/p.6

07076

Băsescu - preferat ca președinte
ijf-și scădere cu 9 procente Sță de luna februarie Ha-'S
Bunicea viitoare ar fi alegeri, Trăiai Băsescu ai ob’ine 44% 
din voturi.

Elevi de la șase din 
liceele municipiului Deval 
au prezentat ieri o 
expoziție inedită realizată] 
din materiale reciclabile. a 
între exponate se remarcă 
piesele de vestimentație 
realizate din pet-uri. /p.3

(Foto: Călin Bicăzan)

Lovitură de pumn fatală
■ Un tânăr de 17 ani, a 
cărui victimă a murit în 
spital, a fost reținut de 
polițiștii hunedoreni.

Hunedoara (M.T.) - Poliția 
Municipiului Hunedoara 
cercetează în stare de arest 
preventiv, pentru comiterea 
infracțiunii de lovituri cauza
toare de moarte, pe L.S., de 17 
ani, din Hunedoara, elev,

despre care au stabilit că, în 
data de 29.03.2007 aflându-se 
într-un bar din Hunedoara, în 
urma unui conflict spontan, i- 
a aplicat lui Dănuț I., de 35 de 
ani, din localitate, o lovitură 
la nivelul feței, provocându-i 
leziuni grave. în urma lovi
turii primite, victima s-a 
dezechilibrat, a căzut și s-a 
lovit cu capul de pardoseala 
barului. Dănuț I. a fost trans
portat în stare gravă la spi

talele din Hunedoara și Deva, 
iar în data de 3.04.2007 a dece
dat. Autorul a fost prezentat 
Tribunalului Hunedoara care 
a emis pe numele său mandat 
de arestare preventivă pentru 
19 zile pentru comiterea 
infracțiunii de lovituri cauza
toare de moarte.

Proiect
Hunedoara (C.B.) -

Consiliul Local Hune
doara a aprobat proiectul 
de hotărâre privind par
tener iatul vizând imple
mentarea proiectului 
„Educația pentru toți și 
pentru comunitate” în 
cadrul unui prograrti 
PHARE intitulat „Acces 
la educație pentru gru
puri dezavantajate”. /p3

Tabere cu... animatori
■ Oferta județului pen
tru centrele de agre
ment pentru tineri 
include animatori.

Deva (I.J.) - Cabana Căpri
oara din Deva a intrat în cir
cuitul internațional Youth 
Hostel, fiind una din cele 26 
de locații de acest tip din țară. 
Rețeaua este constituită spe
cial pentru tineri și oferă ca
zare pentru români la prețul 
de 8 euro/noapte, iar pentru 
străini de 10 euro/noapte, cu

mic dejun inclus. Investiția în 
fosta tabără s-a ridicat în 
cursul anului trecut la 500.000 
lei, iar lucrările de reamena- 
jare s-au finalizat abia la 
sfârșitul sezonului cald. Ca o 
noutate în oferta taberei vor 
fi persoane angajate ca ani
matori. „Sarcina lor este de a 
oferi tinerilor care își petrec 
va-canța organizarea de com
petiții sportive, jocuri, excur
sii. Practic înlocuiesc foștii 
organizatori de grup”, declară 
Lorincz Szell, director al DJT 
Hunedoara, /p.5
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Cabinetul Tăriceanu a fost învestit ieri de Guvern 
cu 302 voturi favorabile, în condițiile în care limita era 
de 235 de voturi, /p.2 (Foto: CL)
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• Al cincilea atac. O explozie s-a produs 
în nordul Kosovo, cu populație majoritar 
sârbă, acesta fiind cel de-al cincilea aten
tat comis în zece zile, în provincia admi
nistrată de ONU, în condițiile în care ieri 
au început discuțiile privind statutul aces
teia, la Consiliul de Securitate. Această 
explozie s-a produs după alte patru ata
curi cu bombă.

Noul Cabinet a fost învestit

Eliberat
Bagdad (MF) - Jalal 

Sharafi, secretar în ca
drul ambasadei Iranului 
la Bagdad, răpit la înce
putul lunii februarie în 
Irak, a fost eliberat, a a- 
nunțat, ieri, televiziunea 
de stat iraniană. „Jalal 
Sharafi, adjunctul secre
tarului ambasadei Ira
nului la Bagdad, a fost 
eliberat și va reveni în 
cursul după-amiezii în 
Iran”, a precizat postul 
tv.

Dat în judecată
Chișinău (MF) - Lide

rul Partidului Liberal 
din Republica Moldova, 
deputatul Vitalia Pavli- 
cenco, a intentat o acțiu
ne judiciară împotriva 
președintelui țării, Vla
dimir Voronin (foto), pe 
care îl acuză de calom
nie. în cererea de che; 
mare în judecată adre
sată Judecătoriei din
Chișinău, Pavlicenco 
susține că „cetățeanul 
Vladimir Voronin, care
deține funcția de preșe
dinte al Republicii 
Moldova”, i-ar fi 
lezat „onoarea, 
demnitatea și re
putația profesio
nală” prin decla
rațiile făcute 
într-d emisiune 
televizată.

Dan Voiculescu
(Foto: FAN)

Voicules
cu, urmă
rit penal 
București (MF) - Lide
rul Partidului Conser
vator Dan Voicules
cu, fiica sa Camelia 
Voiculescu și omul 
de afaceri George 
Copos (PC) sunt cer
cetați penal într-un 
dosar deschis de pro
curorii anticorupție, 
fiind acuzați de fapte 
precum spălare de 
bani și fals. Procurorii 
anticorupție afirmă 
că au început urmări
rea penală în acest 
dosar în 30 martie 
2007. Primul vizat a 
fost liderul conserva
torilor Dan Voicules
cu, acuzat de spălare 
de bani. Ulterior, s-a 
început urmărirea 
penală și împotriva 
fiicei acestuia, Came
lia Voiculescu, care 
este acuzată de spă
lare de bani și fals în 
înscrisuri. Voiculescu 
a declarat că acuza
țiile DNA la adresa sa 
și a fiicei sale sunt „o 
aberație".

■ Guvernul a fost validat 
cu 302 voturi favorabile, 
în condițiile în care limi
ta era de 235 de voturi.

București (MF) - Guvernul 
restructurat a fost validat, 
ieri, în Parlament cu 302 vo
turi favorabile, în condițiile 
în care limita era de 235 de 
voturi.

S-au înregistrat 27 de vo
turi împotrivă. La vot au fost 
prezenți 329 de parlamentari. 
Parlamentarii PD și PLD nu 
au participat la vot.

Cabinetul Tăriceanu re
structurat a obținut mai mul
te voturi decât cel inițial, care 
a înregistrat la învestire 265 
de voturi favorabile.

Premierul Călin Popescu 
Tăriceanu a mulțumit parla
mentarilor pentru votul acor
dat noului Guvern, arătând 
M....................................

Urmeaza 'demlanxi proemuruor 
constituționale pentru depunerea 
jurământului de către miniștri”.

Premierul Tăriceanu

.................................... M
că rezultatul semnifică dorin
ța clasei politice de a lăsa deo
parte certurile inutile și de a 
asigura stabilitatea necesară 
îndeplinirii obiectivelor pen
tru UE.

Președintele Senatului, Ni- 
colae Văcăroiu, l-a felicitat pe 
primul-ministru, arătând că 
rezultatele activității depind 
de acesta și că este necesar ca

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a mulțumit parlamentarilor 
pentru votul acordat noului Guvern (Foto: epa)

între Parlament și Guvern să 
existe colaborare.

Guvernul restructurat a 
fost validat, marți, în Parla
ment cu 303 voturi favorabile, 
în condițiile în care limita e- 
ra de 235 de voturi.

S-au înregistrat 27 de vo
turi împotrivă. Parlamentarii 
PD și PLD nu au participat la 
vot.

Cabinetul Tăriceanu re
structurat a obținut mai mul
te voturi decât cel inițial, care 
a înregistrat la învestire 265 
de voturi favorabile.
Cei 15 miniștri

Cei 15 miniștri cu portofo
liu ai noului Guvern sunt: A- 
drian Cioroianu - ministrul 
Afacerilor Externe, Varujan

Vosganian - ministrul Econo
miei și Finanțelor, Tudor 
Chiuariu - ministrul Justiției, 
Cristian David ■ ministrul In
ternelor și Reformei Adminis
trative, Teodor Meleșcanu - 
ministrul Apărării, Ludovic 
Orban - ministrul Transportu
rilor, Cristian Adomniței - 
ministrul Educației, Cercetă
rii și Tineretului, Paul Păcu- 
raru - ministrul Muncii, Fa
miliei și Egalității de șanse, 
Ovidiu Silaghi - ministrul 
pentru întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Comerț, Turism și 
Profesii liberale, Decebal Tra
ian Remeș - ministrul Agri
culturii și Dezvoltării Rurale), 
Eugen Nicolăescu - ministrul 
Sănătății, Laszlo Borbely - mi
nistrul Dezvoltării, Lucrărilor

Publice și Locuințelor, Attila 
Korodi ■ ministrul Mediului 
și Dezvoltării Durabile, Adri
an Iorgulescu - ministrul Cul
turii și Cultelor, Zsolt Nagy^ 
ministrul Comunicațiilor și 
Tehnologiei Informației.

Noii miniștri au fost au- 
diați luni după-amiază și 
marți dimineață de comisiile 
de specialitate, ei fiind avizați 
fără probleme.
îl așteaptă pe Băsescu

Guvernul va începe să 
funcționeze în noua formulă 
după depunerea jurământului 
de către miniștri, moment ca
re trebuie stabilit de către 
președintele țării, conform a- 
tribuțiilor acestuia, a decla
rat, ieri, premierul Călin Po
pescu Tăriceanu, după votul 
Parlamentului pentru Cabi
netul restructurat.

întrebat când va fi organi
zată prima ședință de Guvern 
în noua formulă, Tăriceanu 
a precizat că Executivul re
structurat va începe să func
ționeze după depunerea jură
mântului de către miniștri.

întrebat de asemenea când 
va fi organizată ceremonia de 
depunere a jurământulJM 
premierul a amintit că ac^n 
lucru trebuie stabilit de către 
președinte.

El nu a comentat numărul 
mare de voturi exprimate în 
favoarea Guvernului restruc
turat, arătând că nu vrea să 
interpreteze acest rezultat ca
re poate fi discutat de către 
analiști.

Un nou ultimatum
Washington (MF) - Răpitorii celor doi ce

tățeni germani din Irak au acordat un nou 
ultimatum de zece zile autorităților de la 
Berlin pentru a retrage trupele din Afganis
tan, înainte de a executa ostaticii.

Data expirării noului ultimatum nu a fost 
specificată în mod clar în înregistrarea vi
deo care îi prezintă pe Hannelore Krause, o 
cetățeană germană în vârstă de 61 de ani, și 
fiul său Sinan, în vârstă de 20 de ani.

Cei doi au fost răpiți, la 6 februarie, la 
Bagdad. Hannelore Krause cere Germaniei 
și Austriei să răspundă favorabil cererilor 
răpitorilor și să își retragă trupele din 
Afganistan, potrivit înregistrării de cinci 
minute și 30 de secunde difuzată de SITE.

Protest Susținători ai Alianței isla 
mice, aflate în opoziție, au dat foc cu 
petelor SUA, ieri, în timpul unui pro 
test ce a avut loc în
Quetta, în timpul căruia au cerut re
tragerea imediată din Irak și Afganis 
tan a forțelor americane. (Bato:

Cotidian edrtat de SC Inform Media SRL, 
jer3 Sir 22 Decembne. r*r. 3? A
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Aud'rt al Tirajelor.

lușcenko a dizolvat Parlamentul
■ Președintele ucrainean 
a dizolvat Parlamentul și 
a fixat data alegerilor 
legislative anticipate.

Kiev (MF) - Președintele u- 
crainean Viktor lușcenko a a- 
nunțat luni dizolvarea Parla
mentului, după mai multe 
luni de conflict cu majoritatea 
guvernamentală prorusă.

Viktor lușcenko a fixat da
ta de 27 mai pentru organiza
rea alegerilor legislative anti
cipate.

„Alegerile anticipate pentru 
Parlament sunt fixate pentru 
duminică, 27 mai 2007”, stipu
lează decretul prezidențial.

Prin același document, șe
ful statului anunță dizolvarea

Parlamentului după mai mul
te luni de coabitare dificilă cu 
premierul prorus Viktor Ianu- 
kovici și coaliția sa parlamen-

Astăzi am semnat 
decretul de întreru
pere Înainte de ter
men a activității 
Pai'l&mentulai. Nu 
este numai dreptul 
ci și datoria mea.
Victor Iușcenko

..........................................................H 
tară.

Decretul președintelui u- 
crainean Viktor lușcenko pri
vind dizolvarea Parlamentu
lui de la Kiev a intrat în vi
goare ieri, după publicarea sa 
în Monitorul oficial.

Rivalul politic al lui Iușcen- 
ko, premierul prorus Viktor 
Ianukovici, i-a cerut liderului 
de la Kiev să nu declanșeze o 
criză și să evite publicarea 
decretului în Monitorul ofi
cial.

Circa 200 de ucraineni, sus
ținători ai opoziției proocci- 
dentale, au celebrat în cursul 
nopții de luni spre marți, la 
Kiev, decizia președintelui 
Viktor Iușenko de dizolvare a 
Legislativului.

Mii de susținători ai pre
mierului ucrainean prorus 
Viktor Ianukovici s-au adunat 
ieri dimineață în centrul Kie
vului pentru a-și exprima ne
mulțumirea în legătură cu de
cizia dizolvării Parlamentu
lui.

Au demarat discuții 
diplomatice

Teheran (MF) - Teheranul 
și Londra au demarat discuții 
diplomatice pentru soluționa
rea cazului militarilor brita
nici arestați de forțele iranie
ne, a declarat, ieri, Aii Lari
jani, secretarul Consiliului 
Suprem pentru Securitate Na
țională din Iran.

Aii Larijani, a declarat luni 
că în opinia sa situația celor 
15 militari britanici reținuți 
de Teheran poate fi rezolvată 
fără proces.

„Problema poate fi rezolva
tă și nu este nevoie de un pro
ces”, a declarat Larijani pen
tru postul de televiziune Ca
nalul 4 din Teheran, adău
gând că ar trebui înființată o 
delegație care să clarifice da

că militarii au pătruns în a- 
pele iraniene.

„Guvernul britanic a dema
rat discuții diplomatice cu 
Ministerul iranian de Externe 
pentru a soluționa criza mili
tarilor britanici”, a adăugat 
acesta.

„Suntem la începutul dru
mului. în cazul în care efortu
rile continuă, condițiile se pot 
schimba în mod logic și pu
tem ajunge la o soluționare a 
crizei” privind cei 15 militari 
britanici, a subliniat Larijani.

El a reproșat din nou Lon
drei că a complicat procesul 
de eliberare a militarilor deți
nuți prin atitudinea sa.

„La început, s-a stabilit ca 
problema detenției militarilor

Aii Larijani, secretarul Consiliu
lui Suprem pentru Securitate 
Națională din Iran (Foto: epa)

britanici să fie rezolvată in 
mod normal în cadrul relații
lor bilaterale și ca Londra să 
își recunoacă greșeala pentru 
a contribui la soluționarea 
crizei. Dar ei au reacționat di
ferit, de parcă intrarea ilegală 
în apele teritoriale iraniene e- 
ra ceva normal”, a precizat el.

Traian Băsescu (Foto: arhivai* 

Dezbaterea, * 
în două 
săptămâni

București (MF) - Pre
ședintele Senatului, Nico- 
lae Văcăroiu, a declarat, 
ieri, la finalul ședinței : 
Biroului Permanent, că . 
în opinia sa dezbaterea 
în plenul celor două Ca
mere a cererii de suspen- | 
dare din funcție a șefului 1 
statului va avea loc între I 
16 și 18 aprilie. în 10 sau j 
11 aprilie va avea loc șe- 1 
dința Curții Constituțio- : 
nale, care va lua în dez
batere cererea Parlamen
tului privind suspenda
rea din funcție a șefului 
statului, o decizie oficia- j 
lă din partea acestei in- ! 
stituții urmând să fie da- 1 
tă publicității după 4-5 i 
zile de la dezbatere.

După decizia Curții 
Constituționale, care va ; 
fi comunicată în 15 sau 
16 aprilie și care cuprin
de un aviz consultativ, în iW 
termen de 24 de ore con- W 
ducerea Parlamentului 
este obligată să convoace 
cele două Camere în șe
dință comună, unde se 
va supune spre dezbatere 
cererea de suspendare a 
președintelui, raportul 
comisiei de anchetă și 
avizul Curții.
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• Permis» suspendate. In urma acțiu- 
ntior și controalelor efectuate în trasee de 
către polițiștii Serviciului Rutier, s-au apli
cat 151 amenzi la legea circulației, dintre 
care 26 la regimul de viteză. S-au ridicat, 
în vederea suspendării, trei permise de 
conducere și s-a reținut un certificat de 
înmatriculare. (T.S.)

• Program. Agențiile de voiaj CFR vor 
avea program normal pe 6 aprilie, iar pe 
7 aprilie vor fi deschise agențiile care 
funcționează în mod obișnuit și sâmbăta, 
în zilele de 8 și 9 aprilie, toate agențiile 
de voiaj CFR vor fi închise, iar pe 10 
aprilie programul de lucru va reintra în 
normal. (C.P.)

UE ne-a făcut 
găinile fericite

Tiberiu Stroia

tiberiu.stroia@informmedia.ro

După ce Guvernul a stabilit că un ou 
de găină care are o greutate mai 
mare de 73 de grame intră în categoria XL, 

spre nemulțumirea cocoșilor care ar fi dorit 
j ca un astfel de ou, muncit, să intre în cate- 
i goria XXX, iată că aleșii noștri și-au aplecat 
I din nou urechea la problemele cotidiene 
Bale vieții de găină. Astfel, în urma unui 

sondaj de opinie făcut printre galinacee, au 
! stabilit că orice găină crescută în aer liber 

are nevoie de minimum 4 metri pătrați de 
l spațiu vital pentru a se simți fericită. Și 
. cum orice găină are dreptul la fericire, au 
' făcut din asta o lege. Urmează, probabil, 

înfățișări în instanță ale găinilor private de 
dreptul la proprietate și sinucideri ale 
cocoșilor obligați să renunțe la puicuțe 
pentru că suprafața curții nu este conformă 

i cu numărul.

l Pr°blema găinilor fericite fiind rezol- 
r vată, guvernanții s-au apucat să

I rezolve problema atât de delicată a cas
traveților. După îndelungi calcule, mi
nistrul Agriculturii a stabilit că un cas- 

j travete cu un diametru mai mic de 27 de 
mm nu poate fi cornișon. Iar unul cu un 
diametru mai mare de 54 de mm nu are 
dreptul de a fi murat. Așteptăm replicile 

“■ gospodinelor înnebunite după castraveți cu 
* diametru mai mare de 54 de mm.

, wan mk pmp cm cl
Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți
Cuvântul Liber, GRATUIT: |
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara; i
Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 
Farmacia veterinară: S.C. Mira Vet Impex S.R.L., din 
Hunedoara;
Coffee „Snack Șavoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc 
M. parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță, din Hunedoara, 
str. Minai Viteazul, nr. 23, bloc Dl, și cabinetul 10 Ș 
din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara. str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6. f

Din 600, doar cinci lucrează
■ Deși în acte figurea
ză doar 6.823, romii 
din județ sunt de 10 
ori mai mulți.

INA JURCONE
ina.jurcone@informniedia.ro

Deva - Cifra rezultă în 
urma unui studiu de caz efec
tuat de Gheorghe Iordache, 
director executiv al Asociației 
Interetnice a Persoanelor De
favorizate din România. Po
trivit acestuia, numărul real 
al comunității de romi din 
județ este cuprins între 40.000 
și 50.000 de persoane. „Cea 
mai mare comunitate se află 
în municipiul Hunedoara, 
unde locuiesc peste 10.000 de

Europa la liceu
Deva (I.J.) - Concursul 

național organizat de 
Comisia Europeană 
„Europa la liceu” a avut 
în 2007 un real succes 
pentru județ. Concursul 
constă în realizarea unor 
filme de trei minute cu 
tema „Europa filmată în 
România”. Din județ au 
participat anul trecut 11 
filme, anul acesta au fost 
realizate 41 de proiecte 
de tineret finalizate cu 34 
de filme.

în județ există, în realitate, peste 40.000 de romi (Foto: cl)

persoane și la egalitate 
Orăștie, Petroșani și Lupeni, 
cu aproape 4.000. „Studiul a 
fost realizat pentru a identi
fica problemele cu care se 
confruntă comunitatea noas
tră. între acestea pe primele

locuri se situează lipsa ac
telor de identitate, rezolvarea 
actelor de proprietate și nele- 
gitimitatea cuplurilor”, pre
cizează Gheorghe Iordache. 
Iordache consideră că cel mai 
ușor de rezolvat dintre situ

ații este cea a intrării în 
legalitate prin căsătorie a 
cuplurilor care trăiesc în con
cubinaj: „Avem peste 600 de 
persoane numai în munici
piul Deva, din care doar un 
sfert sunt căsătorite legal. Din 
nefericire, doar 5 persoane 
dintre acestea au un loc de 
muncă, iar pentru un număr 
de 74 de familii nu există cap 
de familie”.

între factorii care concură 
la starea socio-economică a 
comunității rome din județ se 
numără abandonul școlar, ab
senteismul școlar peste limi
ta admisă și în final exma
tricularea. Majoritatea comu
nității rome din municipiul 
Deva este analfabetă sau 
semianalfabetă.

Jandarmii la ceas aniversar
■ De Ziua Jandarmeri
ei, 4 jandarmi hunedo- 
reni au fost avansați în 
grad înainte de termen.

Mihaela Tămaș

mi haela.tamas@ inform media.ro

Deva - Jandarmii au săr
bătorit ieri 157 de ani de la 
înființarea Jandarmeriei Ro
mâne. Cu această ocazie au 
fost avansați în grad patru 
jandarmi și a fost desemnat

jandarmul anului. Astfel, în 
urma voturilor acordate de 
mass-media, câștigător al ti
tlului de „Jandarm al Anului” 
a fost sergentul major Va
lentin Szabo, de la Postul de 
Jandarmi Montani Parâng. 
Acestuia i-a fost înmânată o 
diplomă de onoare de către 
Adriana Ștefănie, reprezen
tantă a mass-media locală.
Aplicație

Cel mai apreciat moment a 
fost cel în care s-a simulat că

trei infractori aflați într-un 
autoturism au fost urmăriți 
de jandarmi. După câteva 
schimburi de focuri de armă, 
jandarmii au reușit să-i imo
bilizeze și să-i prindă pe cei 
trei infractori.

De asemenea, luptători din 
cadrul Detașamentului Mobil 
al Inspectoratului de Jan
darmi Județean Hunedoara 
„Decebal” au prezentat un 
exercițiu demonstrativ, spre 
deliciul publicului prezent la 
manifestare.

Locul unde poți fugi de violență
■ Legea 217 privind 
combaterea violenței 
domestice a apărut 
abia în 2003.

Ioana Dan

Hunedoara - „Legea preve
de implicarea poliției, dar 
polițiștii se feresc să inter
vină fără mandat; pot fi dați 
în judecată, au fost cazuri” - 
declară Monica Nagy, con
silier juridic. Apoi, chiar dacă 
femeile reclamă violența, sunt 
sfătuite să renunțe la de-

■ clarații. „Mergi acasă, împa- 
că-te cu el, dacă îl arestăm, 
cine îți mai aduce bani în 
casă?!” - e laitmotivul de ba
ză. Pentru că cele mai multe 
dintre victime depind mate
rial de soții lor, de obicei 
renunță la plângere. „Ar tre
bui să existe o mai bună 
colaborare între poliție, me
dicina legală și asociațiile 
care protejează victimele. Dar 
parcă violența domestică e un 
subiect tabu în România”, 
spune psihologul Rodica Clej.

Pentru a proteja femeile 
supuse violenței, Primăria

Hunedoara^ în colaborare cu 
Asociația umanitară Mara- 
natha, au deschis, în urmă cu 
un an, un refugiu pentru ele. 
„Casa Cristina” e un cămin 
provizoriu pentru femeile 
abrutizate. Ele stau aici îm
preună cu copiii lor. Li se 
asigură gratuit cazare, masă, 
consiliere psihologică și asis
tență juridică. La serviciile 
specialistelor Casei se poate 
apela și în regim ambulato
riu. „Preferăm să nu facem 
cunoscută adresa Casei Cristi
na, dar la telefonul 719110 pot 
suna femeile victime ale vio-

R.C. în "Casa Cristina’'

lenței domestice. în acest an, 
din 65 de cazuri care au ajuns 
la noi, doar 40 au stat efectiv 
aici, împreună cu copiii”, 
completează psihologul Rodi
ca Clej.

R.C. e doar una dintre 
zecile de femei supuse vio
lenței casnice.

„ECO Școala" cu sase licee
■ Șase licee devene au 
realizat obiecte de artă 
și vestimentare din 
deșeuri reciclate.

Deva (I.J.) - Doar șase licee 
din municipiul Deva și-au 
prezentat ieri „oferta” de 
creații vestimentare și obiecte 
decorative realizate din de
șeuri reciclabile. Standurile 
organizate de tineri în holul 
mare al Casei de Cultură 
„Drăgan Muntean” din Deva 
au atras numeroși vizitatori 
în special pe cei de vârsta lor. 
Manifestarea face parte din 
prbiectul „Eco Școala” și are 
tema „O școală mai frumoasă, 
un oraș mai curat”. Proiec

tul se desfășoară în trei etape, 
prima dintre acestea a avut 
loc ieri prin prezentarea 
machetelor și creațiilor copi
ilor. A doua etapă va consta 
în ecologizarea unor zone din 
Deva în care vor fi implicate 
cât. mai multe școli hune- 
dorene, Etapa a treia, de 
încheiere, va consta într-o 
reuniune de proiecte la care 
cei mai buni vor fi premiați. 
„Este o acțiune educativă 
prin care sperăm să sensibi
lizăm populația să păstreze 
curățenia. Ne constituim sub 
motoul SOS natura”, declară 
Gabriela Pascu, director ad
junct în cadrul Colegiului 
Tehnic „Grigore Moisil” din 
Deva.

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. In 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.

j Nume........
' Adresa.....
I Localitatea
I

Elevii au construit machete din materiale ecologice

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

REGULAMENT: Desenele și fotografiile câștigătorilor vor fi incluse atât în ziar, 
cât și pe portal. Informații suplimentare la tel 0254/ 21 1 275 mt 8306

ON

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informniedia.ro
media.ro
http://www.huon.ro
mailto:magdalena.serban@informmedia.ro
http://www.huon.ro
http://www.huon.ro
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Ziua Academiei Române____________________________
1896 - S-a născut scriitorul român Tristan Tzara 
(Samue1 Rosenfeld), inițiatorul curentului dadaist (m. 

1963Ț____________________________
1914 - S-a născut scriitoarea 
franceză Marguerite Duras._______
1932 - S-a născut actorul ameri
can Anthony Perkins („Psycho”) (m. 
1992). _________ ■
1949 - A fost semnat Tratatul

Atlanticului de Nord, care a consfințit crearea Organi- 
|. zației Atlanticului de Nord (NATO).___________________

1953 -_Ă murit regele Carol al ll-lea (n. 1893).______

1965 - S-a născut actorul american Robert Downey Jr. 
(foto)____________________________________________
î1968 - A fost asasinat Martin Luther King Jr. (n. 1929). 
1992 - Â murit Vintilă Horia (Horia Caftangioglu), scri

itor din exil, autor al romanului „Dieu est ne en exil" 
(„Dumnezeu s-a născut în exil"), pentru care a primit 
premiul Goncourt în 1960 (n, 1915).

minim
Zi înnorată. Temperatura minimă va fi de 

2-C. iar cea maximă de 14;C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Descărcări electrice răzlețe. Tempe

ratura minimă va fi de -25C, iar cea ma
ximă de 12;C.

Vineri. Vremea va fi însorită. Temperatu
ra minimă va fi de -2:C. iar cea maximă de 
15CC.

CALENDAR RELIGIOS
■ ........................... ................................... ...............................i

Calendar Creș t i n - O rt od o x
I Cuv. iosif se de că-’tăn; Cuv. Gheorghe de la f 

Maleon; Sf. ,e* cc- ae Se. a Denie)

Calendar Romano-Catolic _________________

Miercuri or Sâotămâna Siâmă: St Is^oor. ep înv.

Calendar Greco-Catolic

Sfânta ș. Marea Miercuri Ss ecm ș -gates — -
sec IV). Ss Gheorgne, c ș Iosif "-reg-a-'. . c - 886. I 
Lit înainteasfiotitelor. Denie.

Soluția integramei din numărul precedent: P-A-O-U - JURNALIST - BETE - NAI
- ALDE - GS - R - IA - FRAZA - ACCIZE - IJ - ATA - UTA - ȘTIRE - ARS - IE - 
RAT - T - SI - PAGINI - 0 - ARTICOL - LULEA - NAS - EDITA - ATAȘ

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
tat, pe adresa redacției■ Deva. str. 22 Decembrie, 
nr. 3 7 A, sau la OP1. CP 3, Deva, sau depune-o 
r*. aJtSe veaate CiAfârtd iber. până r 19 apnfce

ia m ahuue, cavAarw. ubei
TE VBEA CAȘTIGATO»!

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

Localitatea.................................
Sunteți abonat ia Cuvântul liber’

DA □ NC □
I

Întreruperi apă, gaz, curent

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajații Inform Media $i nici rudele acestora de gradele i și II 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0264-21127S, int. 8806. Persoană de contact Magdalena Șerban

mF

4?

COP

Berbec

Dimineață este posibil să fiți apatic. Nu vă asumați nid un 
risc în afaceri. Aveți ocazia să mergeți într-o vizită, nu 
stați prea mult pe gânduri.

Taur

Starea de confuzie vă poate afecta relațiile pe plan social 
și situația financiară. Nu vă implicați în afaceri, nu este totul 
cum vă plănuiți.

Gemeni

Un bărbat mai în vârstă vă propune să vă asociați într-o 
afacere. Nu stați prea bine cu banii, însă relațiile cu per
soana iubită sunt bune.

Rac

Se pare că nu sunteți în cea mai bună formă fizică și in
telectuală. Sunteți indispus și confuz. Evitați întâlnirile de 
afaceri și cu prietenii.

Leu

Sunteți cu capul în nori. Amânați întâlnirile de afaceri. Chiar 
dacă nu aveți chef de vorbă, vă sfătuim să nu refuzați 
comunicarea cu cei din jur.

Fecioară

Vă treziți cu moralul la pământ și aveți dificultăți de con
centrare. Este recomandabil să nu începeți activități pe care 
nu sunteți sigur că le finalizați.

Balanță

în prima parte a zilei sunteți puțin aerian și comunicați mai 
greu. Intuiția nu vă ajută prea mult, așa că acceptați aju
torul prietenilor și al familiei.

Scorpion

Vă merge foarte bine pe plan sentimental. Este posibil chiar 
să faceți o declarație de dragoste. Nu vă implicați în afa
ceri! Șansele sunt reduse.

Săgetător

Dimineață sunteți indispus și nimeni nu 
voie. Familia nu este de acord să renunțați la o excursie, 
încercați să vă mai și relaxați!

vă poate intra în Ă

Capricorn

Dacă nu vă odihniți mai mult, s-ar putea să aveți pro
bleme cu sănătatea. O discuție în contradictoriu cu o per
soană mai în vârstă vă pune pe gânduri.

Vărsător

Aveți tendința să vă supraestimați puterile. Nu fiți 
încăpățânat și nu forțați lucrurile! Dacă nu vă temperați 
orgoliul, riscați să vă certați cu familia.

Pești

Dimineață primiți o sumă mare de bani și vă faceți planuri 
îndrăznețe. Vă sfătuim să nu vă pripiți. Sfătuiți-vă cu 
partenerul de viață. Vă completați foarte bine.

Energie electrică __ ___ _______________________
Nu există opriri programate.

I Gaz______________
! Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă între 

orele:
9.00 - 15.00 în Deva, cartierul Dacia, bl. 28, sc B.

Apă ____________
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 
orele:
8.00 - 15.00 în Deva, străzile Horea, 16 Februarie și 
Matei Corvin (defecțiune la branșamentul nr. 134); în 
Piața Centrală, blocurile 109 și 110 (hidrant spart)

s:

0630-07.00 Observator (r)

REȚETA ZILEI

Drob de miel
Ingrediente: Măruntaiele de la un miel, 2 cepe mari, 
2 ouă, 1 lingură verdeață, 1 legătură de ceapă 
verde, sare, piper, 2 linguri ulei, 1 felie de pâine 
albă, 1 prapur.
Mod de preparare: Se dau măruntaiele prin mașina 
de tocat, se amestecă cu ceapa tocată mărunt, 
uleiul și miezul de la.o felie de pâine înmuiat în apă. 
Se adaugă sarea, piperul, verdeața, cozile de ceapă 
verde, ouăle bătute spumă și se amestecă totul 
bine. într-o cratiță unsă cu ulei se întinde prapurul, 
apoi se așază tocătura și se coace la cuptor.

Poftă bună! -ctc a-Fiva;-

7:00 Jurnalul TVR.
Sport Meteo 

7:30 TeleMatinal 
10:00 Pe ce dăm banii? 
10:30 Trăsniții din Queens

□ (ep. 3, comedie, SUA,
2002) . Cu: Kevin 
James, Leah Remini

11:00 Ne Vedem la... TVR!
Talk-show.
Transmisiune directă 

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

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

2003)
13:30 Desene animate: Club 

Disney (SUA)
14:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

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

Meteo

2020 Sub alt chip
2120 Hello, Good-Bye!

Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero

port 
21:50 Ochiul magic. Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:15 Fără frontiere. Trans
misiune directă

24:00 Viața ca-n filme (ep. 
076, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

0:35 Indezirabilii (dramă,
Italia, 2003). Cu: Gian- 

"“ni Colini Baldeschi 
2:20 Jurnalul TVR (r).

Sport Meteo
325 Ploaie liniștită (film, r) 
4:50 Careu de... Doamne

(r)
530 Pe ce dăm banii? (r) 
6.-00 Wnnie lui lisus (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștiri (s, 
r)

10:15 Om sărac, om bogat 
-W

11: r' Walker, polițist texan

12 Emmerdale - Afaceri 
de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen 

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Academia de poliție 

(r)
15:0 Walker, polițist texan 

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

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

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

Slonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Clau
dia leremia, Alina 
Grigore, Raluca Popes
cu, Alex Mărgineanu 

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

Vremea

20:30 Academia de poliție 
(serial comedie, SUA, 
1997). Cu: Matt Bor 
ienghi, Rod Crawford, 

jjToby Proctor, Joe Fla
herty

21:45 UEFA Champions 
League: 
Roma - Manchester 
(transmisiune în direct) 
- Știrile Pro Tv 

24:00 Rezumat Champions 
League 

0:55 Omul care aduce 
cartea (reluare)

1:00 Știrile ProTv 
2:00 UEFA Champions 

League: Roma - Man
chester (r)

330 Rezumat Champions 
League (reluare)

430 Pro Motor
(reluare)

530 Apropo Tv (r) 
630 Emmerdale - Afaceri 
0de familie

(reluare)

6:00 în gura presei
cu Mircea Badea.
Revista presei

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

9:00 în gura presei 
(reluare)

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere

gfserial, Italia, 1999). 
în distribuție: 
Sara Armentano, 
Raffaella Berge, 
Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli

12:00 Vocea inimii 
—(film serial)

13:CC Observator cu Simona
Gherghe

13:45 Misiunea Casa
(reluare)

14:30 Din dragoste
(divertisment) (r)

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

fad
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport. 
Meteo

20:30 Ziua judecății
(divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial, 
pi dramă, România, 
“2006). Cu: loan Isaiu, 

Toma Dănilă, Olga 
Delia Mateescu, 
Cezara Dafinescu, 
Alexandru Repan, Ion 
Dichiseanu, Marius 
Bodochi, Maria Din- 
ulescu, Andreea 
Măcelaru Șofron

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

24:00 Pitonul (thriller, SUA, 
2000). Cu: Casper Van 
Dien, Robert Englund, 
Jenny McCarthy, 
Frayne Rosenoff, Wil 
Weaton
John Cooper, campion 
la mountain-bike, s-a 
întors acasă în New 
Haven, California, 
căutând liniște și pace. 

2:00 Concurs interactiv

8:45 Lecția de... geografie 
(doc.) 9:15 Jurnalul Euronews 
pentru România. 9:30
Supraviețuitorii dezastrelor 
(doc. r) 10:00 Tonomatul DP2 
11:30 Lege și ordine (s) 12:30 
Omul între soft și moft (r) 
13:00 ABC... de ce? 14:00 
Lecția de... istorie. Povești de 
la palat (doc.) 14:30 E-Forum 
15:00 impreunâ in Europa 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16.3F 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regio
nal 18:30 Lege și ordine (s) 
19:25 Decoratori la mâna a 
doua (doc.) 20:00 Bugetul 
meu. Prețul banilor 20:30 
Bazar 21:00 Ora de știri 
22:10 îți place Hitchcock? 
(thriller, Italia/ Spania, 2005) 
24:00 Roar: legenda lui Conor 
(s) 1:00 Familia mea dementă 
(d. a.)

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 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (si. Cu: Daniela Alvarado, 
Raul Amundaray, Susana 
Benavides 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (s) 2:00 
Muscala (aventuri, Franța, 
1998)

11:00 Verdict: crimă! (r) 
12:00 Icstrim Tivi 12:30 
Descoperă România (r) 13:00 
Fetițele Powerpuff (s) 13:30 
Taz-Mania (s) 14:00 Misterele 
planetei albastre (doc.) 15:00 
Entertainment News (r) 15:15 
Smallville (r) 1630 Spitalul de 
urgență (s) 1730 Jake, spe
cialistul în relații (r) 18r00 Ver
dict crimă! (s) 19®) Small
ville 20®) Entertamment 
News 20’20 Dr Vegas s. 
2130 Jake, spec a stj - 
relațM (s) 22®) "scerarea 

6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
12:30 Inocență furată (s) 1330 
Jurământul (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 15:20 Rețeta de 
acasă 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 1930 
Rebelde (s) 2030 Zorro (s). Cu: 
Marlene Favela, Christian 
Meyer 22:30 Poveștiri de 
noante (divertisment) 23:00 
Clona (s). Cu: Murilo Benicio, 
Giovanna Antonelli 24:00 
Jurământul (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Acasă în 
bucătărie (r)

7:00 Camera de râs 730 Dra
goste și putere (r) 8:00 Sport 
cu Florentina 8:25 Autoforum 
(r) 9:45 Al 7-lea cer (s, r) 10:45 
Tele RON 12:25 Quizzit - emi
siune interactivă 14:05 Dra
goste și putere (s) 14:40 Un 
dar din dragoste: Povestea lui 
Daniel Huffman (dramă, SUA, 
2000) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți in N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:30 Camera de 
râs 20:00 Cronica Cârcotașilor 
22:00 Trăsniți în N.A.T.O. (ep. 
31) 2230 Focus Plus 2330 
Poliția în acțiune (r) 030 
Focus (r) 1:30 Sunset Beach (s) 
3:00 Trăsniți în N.A.T.O. (r)

7:00 Matinal 71010:00 Auto
motor 10:30 Euromaxx 11:00 
Ne privește. Talk-show pe 
teme sociale. Cu Alina Stan- 
cu 12:00 Știri 13:05 Briefing 
(r) 14:35 Lumea cărților 1535 
Euromaxx (documentar) 16:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 
Moraru (r) 18:00 6! Vine pre
sa! Cu Livia Dilă și Nzuzi 
Mbela 20:00 lancu Jianu, 
zapciul (aventuri, România, 
1980). in distribuție: Radu 
Beligan, llarion Ciobanu, Adri
an Pintea. R.: Dinu Cocea 
22:00 Nașul. Talk-show cu 
Radu Moraru 24®) 6! Vine 
prosa! n 2®) lancu Jianu, 
rrou ffiăm artssc. rotoare)

I
16.30-16.45 Știri locale

tî'S Tip*»

9:05 A treia dorință (comedie, 
SUA, 2005) 10:40 Premiul AFI 
- Sean Connery (SUA, 2006) 
12:10 Cine-i fata? (comedie, 
SUA, 1987) 13:40 în locul ei 
(comedie, Franța, 2004) 15:05 
Crăciunul cu familia Krank 
(comedie, SUA, 2004) 16:45 
Bure(elul Bob și coroana 
regelui Neptun (aventuri, SUA,
2004) 18:15 în pas de fla
menco (comedie. Marea Bri
tanie, 2006). 20:00 Casanova 
(comedie, SUA, 2005) 21:50 
Fata din vecini (romantic, SUA, 
2004) 2340 Viziuni întunecate 
(horror, Marea Britanie, 2005)

1 x711 -
Ttr anisssâawSiîwb 

9®) Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 10®) Realitatea de 
la 10:00 11:00 Deschide 
lumea 13:20 EU, România 
14:50 Realitatea bursieră 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă. Cu 
Draqoș Bucur 17®) Realitatea 
de la 17:00 17:45 Editorii 
Realității 18®) Realitatea de 
la 18:00 18:50 Realitatea zilei 
20:05 Realitatea zilei 21®) 
Realitatea de la 21:00 2150 
Prima ediție 22®) 100%. Cu 
Robert Turcescu 23®) Ultima 
oră 24:00 Realitatea de la 
24:00
♦‘ * ',r«'■ >

■■ .

8:00 Brainiac: maniaci ai 
științei 9:00 Automobile ame
ricane recondiționate 10®) 
Vânătorii de mituri 11®) 
Coervette C4 12®) Cea mai 
rapidă mașină din lume 13®) 
Confruntări și fiare vechi 14®) 
Brainiac 15®) Cum se fabrică 
divere lucruri? 16®) Curse 
17®) Constructorii de moto
ciclete 18®) Motoodete 
americane 19®) Vânătorii de 
mituri 20®) Cum se fabrică 
diverse lucruri? 21®) Ererest 
22®) Radkxjafia unu dezas
tru: Infernul din Hong Kong 
23.-00 Curse 1®) Digul EJ 

Cajon tin Mexic 2®) Crase
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managementul-proiectelor.ro Șomajul tinde spre minimun
Deva (C.P.) - Site-ul este dedicat tuturor celor care 
activează în domeniul managementului pe proiecte sau 
sunt Interesați de acest domeniu. Portalul permite înre
gistrarea gratuită în Club Primavera online.

C0R8 VALUTAR RMR - 3.04.0007

1 euro 3,3419 lei
1 dolar american 2,5026 lei
1 gram aur 53.3803 lei

Societatea Preț Variație

■ Rata șomajului se 
află la punctul minim 
de la înființarea AJOFM 
Hunedoara: 5,41%.

Ina Jurcone

ina.jurcone@informmedia.ro

Deva - Situația se datorea
ză angajării șomerilor la lu
crări comunitare pe perioadă 
determinată.

La sfârșitul lunii ianuarie 
2007, rata șomajului în județ 
a atins nivelul de 6,37%, iar 
în februarie aceasta atinsese 
nivelul de 6,03%. Sumele alo
cate pentru susținerea de la 
bugetul asigurărilor de șomaj 
s-au ridicat în ultimii doi ani 
la nu mai puțin de 15.975.720 
lei, o cifră cu adevărat astro
nomică în lei vechi. „Angaja
torii care beneficiază de a-

Proiecte la preț de Mercedesînchidere (lei/acț) (%)

SNP 0.5700 0
SIF1 2.7900 ■0,36
BRD 21.1000 0,48
BIOFARM 0.7200 -0,69
ANTIBIOTICE 1.8500 0
ROMPETROL 0.1030 5,64
SIF5 3.1400 0,64
SIF2 2.8600 0
Rubrică realizată de SVM IFB FIN WEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.:
221277.

HUNEDOARA

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.

tea

■ Stimularea învăță
mântului obligatoriu 
„naște" proiecte de 
166.000 de euro.
CĂLIN BlCĂZAN

calin.bicalan@infcrmmedia.ro

Hunedoara - Proiectul va 
avea următoarele activități: 
activități administrative, pro
movarea proiectului, activi
tăți educative destinate copi
ilor cu cerințe educative spe
ciale și pentru copiii romi, ac
tivități de formare, activități 
în Centrul de Resurse pentru

stu
Amplasarea aparatelor radar în data de 
04.04.2007;________________________________
- DN 7: Zam -Ilia - Leșnic - Mintia - limita j'ud. Arad;
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

StiOOKU

Reguli: ÎNCEPĂTORI

în fiecare 6 3 4 8 7
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9,

7 2 5 6
4 9 7 1 2

stabilite 
dinainte. 8 5 9 7
Acestea tre
buie com
pletate cu

4 5 7
1

1
2

9

cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze 0

9 6 7 3
5 7 2 1 6
3 4

singură da
tă. De ase-

AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie

3
6 8

6 5
7

7
1

să figureze 
0 singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale

1 2
9
2

8 6
5 6

cât și pe 
coloanele 
verticale ale

9 8 4
2 5

celor nouă 
blocuri luate 4 1 5 3
împreună. 8 6 4 1

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

Mai multă pădure la 
Hunedoara

Hunedoara (C.B.) - Consi
liul Local al municipiului Hu
nedoara a aprobat gestiona
rea suprafeței de 125,9 ha pă
șune împădurită, proprietatea 
municipiului Hunedoara, ca 
pădure de folosință forestieră, 
care va fi gospodărită în re
gim silvic.

Pentru administrarea și 
exploatarea suprafețelor de 
pădure, conform legislației în 
vigoare, este necesară întoc
mirea amenajamentelor sil
vice care se reactualizează pe
riodic, la fiecare 10 ani. De
oarece amenajamentul pentru 
fondul forestier, proprietate 
publică a municipiului Hune
doara, expirase în anul 2003, 
în 2004 s-a demarat elabora
rea unui nou amenajament

începători Avansați

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

Căprioara
■ Intrată în circuitul 
internațional, tabăra de 
la Căprioara așteaptă 
clienții.

Ina Jurcone

ina.jurcone@informmedia.ra

Deva - Ofertele în centrele 
de agrement pentru tineret, 
cum se numesc fostele tabere 
școlare, se cifrează pentru 
sezonul estival la 6898 de 
locuri la nivel național. între 
acestea, județul pune la dis
poziție 145 de locuri în tabe
rele de la Costești și Căprioa
ra. Intrată în circuitul turis
tic internațional de tineret 
Youth Hostel din acest an, 
tabăra de la Căprioara, Deva, 
a fost reabilitată integral. 
„Din acest an, punem la dis
poziția doritorilor 55 de locuri 

ceastă subvenție sunt au
toritățile publice locale, inclu
siv prin serviciile și unitățile 
subordonate, sau operatorii 
economici privați cărora li s- 
au atribuit contracte cu 
respectarea legislației privind 
achizițiile publice. Cuantu
mul lunar al subvenției acor
date pentru fiecare șomer 
încadrat cu contract indivi
dual de muncă, pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni, 
este, în perioada 1 aprilie-31 
octombrie, 70% din salariul 
de bază minim brut pe țară 
garantat în plată sau, în 
perioada 1 noiembrie-31 mar
tie, un salariu de bază minim 
brut pe țară, la care se a- 
daugă contribuțiile de asi
gurări sociale datorate de 
angajatori, aferente acestuia”, 
declară Vasile Iorgovan, di
rector AJOFM Hunedoara. în

Educație Incluzivă, activități 
de monitorizare și evaluare, 
activități pentru „a doua 
șansă”, activități de desegre- 
gare și incluziune.

Obiectivul general al pro
iectului este stimularea fina
lizării învățământului obli
gatoriu (prevenirea abando
nului școlar) și îmbunătățirea 
ratei succesului școlar pentru 
copii din grupurile dezavan
tajate. Durata proiectului va 
fi de 15 luni începând cu luna 
iulie 2007. „Bugetul total al 
proiectului este de 166.000 de 
euro, din care Consiliul Ju
dețean Hunedoara cofinanțea- 

silvic, printr-o firmă specia
lizată. în paralel cu aceasta 
s-a efectuat și amenajamentul 
pășunilor, proprietate publică 
a municipiului, constatându- 
se că din totalul de 627,18 ha 
pășune, 125,9 ha sunt împă
durite și îndeplinesc condi
țiile pentru a fi gestionate ca 
pădure de folosință forestieră, 
având o consistență mai mare 
de 0,4 stabilită în conformi
tate cu normele tehnice în 
domeniu.

Odată cu trecerea acestei 
suprafețe de 125,9 ha de 
pășune împădurită în catego
ria „pădure de folosință fores
tieră”, suprafața de pădure a 
municipiului crește la 801,2 
ha, iar suprafața de pășune 
va scădea la 500,2 ha.

- tabără internațională
5

Taberele vor avea servicii de animatori

de cazare pe sejur de șase zile pentru Căprioara și 90 de 
la un preț de 258 lei/serie locuri la Costești, pentru 246

Sume acordate pentru lucrări 
comunitare
Primăriile județului Hunedoara 2005-200/

- lei -

Partidele la putere au mai mulți bani pentru lucrări comunitare

anii 2005-2006, cele mai mari 
sume au fost acordate Pri
măriei Lupeni, iar pentru 

ză proiectul cu un procent de 
10% din valoarea totală a 
grantului”, afirmă printr-un 
comunicat, primarul munici
piului Hunedoara, Nicolae 
Schiau.

Din acest parteneriat mai 
fac parte Inspectoratul Școlar 
al Județului Hunedoara, Con
siliul Județean Hunedoara, 
Casa Corpului Didactic, Cen
trul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională, Aso
ciația „Sprijiniți Copiii” Alba 
Iulia, Instituția Prefectului 
Județului Hunedoara, Direc
ția Generală de Asistență și 
Protecția Copilului, Primă-

Se merge pe corectitudine
■ Mii de fermieri hu- 
nedoreni mai pot 
vinde laptele direct 
sau procesatorilor.

Deva (C.P.) - Producătorii 
de lapte pot să livreze 
materie primă fabricilor de 
procesare sau să realizeze 
vânzări directe, începând 
din această lună, numai pe 
baza unei cote obținute de 
la Departamentul de Admi
nistrare a Cotei de Lapte 
Hunedoara, amenzile pen
tru nerespectarea regulilor 
fiind cuprinse între 1.500 și 
10.000 lei.

„Pentru un număr de 
15.069 fermieri din județ s- 
a aprobat alocarea cotei de 
lapte pentru vânzări direc

anul în curs sunt și urmeazi 
a fi acordate Primăriei Pe 
troșani.

Se previne abandonul școlar

riile municipiilor Deva, Lu
peni, Orăștie, Vulcan, Călăn 
și Primăria comunei Sântă- 
mărie Orlea.

te și pentru alți 268 pentru 
livrări la procesatori. Sin
gura fabrică de lactate din 
județ va trebui să respecte 
legislația în sensul că nu va 
mai putea cumpăra lapte de 
la fermierii care nu au cotă 
alocată. în piețe, țăranii 
care nu au solicitat sau nu 
au primit cotă de lapte nu 
mai au voie să vândă lac
tate. Momentan se merge 
pe buna credință a acesto
ra, în curând urmând a se 
înființa un corp de inspec
ție care se va ocupa cu ve
rificarea modului în care 
fermierii și procesatorii 
respectă legea”, a precizat 
loan Crișan, reprezentantul 
Departamentului de Admi
nistrare a Cotei de Lapte 
Hunedoara.

lei/serie”, declară Lorinz 
Szell, director al Direcției Ju
dețene de Tineret Hunedoara.

Youth Hostel este o organi
zație internațională pentru 
tineret care oferă spații de 
cazare în regim special.

„Tinerii vor primi cârduri 
Youth Hostel care le permit, 
oriunde în lume, să le folo
sească pentru oferte de cazare 
la un preț cu 10% mai mic. în 
acest circuit a intrat din acest 
an și tabăra de la Căprioara”, 
adaugă Szell.

Pentru prima dată de la 
înființarea taberelor de ti
neret, oferta județeană inclu
de tematici pentru fiecare din 
cele două locații din județ. 
Pentru Căprioara se va orga
niza tabără paint-ball, în 
ofertă fiind incluse 50 de bile, 
și la Brădățel tabără de isto
rie dacică.

proiectelor.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ro
mailto:calin.bicalan@infcrmmedia.ro
mailto:ina.jurcone@informmedia.ra
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• Achiziții. Consilierii județeni au apro
bat 327.000 lei pentru achiziția de 
echipamente și programe informatice în 
vederea implementării unui proiect inte
grat de contabilitate la Consiliul Județean 
Hunedoara. (M.S.)

„Tăriceanu susține 
sistemul PSD"

Cristian Vladu

Prefect- 
subprefect

Deva (M.S.) - Actualul 
prefect al județului Hu
nedoara, Cristian Vladu, 
ar putea prelua funcția 
de subprefect în cazul în 
care noul Guvern va 
decide schimbarea din 
funcții a administra
țiilor județene. Prefecții 
și subprefecții fac parte 
din categoria înalților 
funcționari publici și 
sunt apolitici. De aceea, 
cel puțin teoretic, nu ar 
trebui să fie afectați de 
schimbările politice. în 
cazul unei schimbări, 
prefectul a apreciat că 
ar putea fi mutat pe 
funcția de subprefect al 
județului Hunedoara, 
deoarece criteriile legale 
privind mutarea pre
fecților în alte județe nu 
au apărut. „Nu am nici 
o afacere. Eu trăiesc din 
această muncă de înalt 
funcționar public și voi 
accepta postul de sub
prefect”, a adăugat Cris
tian Vladu.

Reabilitări 
la blocuri
Deva (M.S.) - Aso
ciațiile de proprietari 
din municipiul Deva 
pot depune cereri la 
Primărie pentru a fi 
incluse în programul 
național de reabilitare 
termică a clădirilor.
Programul prevede că 
proiectele aprobate 
vor beneficia de o 
finanțare de 30 la 
sută de la bugetele 
locale, o treime de la 
bugetul de stat, iar 
diferența se asigură 
de asociațiile de pro
prietari. „încercăm să 
ajutăm asociațiile de 
locatari, și în special 
pe cele mai sărace. 
In prezent, doar 20 
de asociații de 
locatari din oraș au 
depus proiecte de 
reabilitare termică a 
clădirilor", a precizat 
primarul municipiului 
Deva, Mircia 
Muntean.

Pictură 
pe... ouă 
Hunedoara (I.D.) - 
Astăzi, de la ora 
12,00, la sediul PD 
din Hunedoara va 
avea loc cea de-a 
doua ediție a unui 
concurs inedit: 24 de 
elevi din clasele l-IV 
de la școlile generale 
din municipiu își vor 
încerca forțele... artis
tice. Ei vor picta ouă 
pentru Sărbătoarea 
de Paști. Cu toții vor 
fi premiați, iar ouăle 
astfel pictate vor 
reprezenta unul din 
componentele pache
telor ce se vor îm
părți oamenilor în 
vârstă, la fel ca și 
anul trecut.

amenzi, într-o singură zi, acelor șol 
care nu au respectat normele de cil 
lație. Trei permise au fost suspende 
pentru consum de alcool, iar 26 de 

I amenzi au avut ca obiect depășirea 
I vitezei legale. (Foto: Traian

Eliminarea taxei de primă 
înmatriculare

Deva (M.S.) - Senatorul hunedorean Viorel 
Arion (PLD) a inițiat un proiect de lege care 
prevede anularea taxei de înmatriculare, în 

acest sens urmând să fie mo
dificat Codul Fiscal. „Taxa de 
prună înmatriculare în Româ
nia are trei probleme mâjore: 
este discriminatorie, nu face 
bine corelarea între vechimea 
mașinii și gradul de poluare 
și nu acoperă decât o

perioadă limitată din durata de viață a unui 
automobil”, a declarat senatorul PLD. O taxă 
similară celei din România se aplică și în 
alte 16 state membre ale UE. Recent, Curtea 
Europeană de Justiție a condamnat Ungaria 
și Polonia, unde taxa avea forme apropiate 
celei din România. Din această cauză, Polo
nia ar putea fi nevoită să restituie cel puțin 
600 de milioane de euro din taxa de primă

Viorel Arion

Stolojan îl acuză pe 
Tăriceanu că menține „sis
temul ticăloșit creat de PSD”.

SlMION TODOCA

REPORTER: Die Stolojan, ați 
preluat PNL de la 6-7% și 1- 
ați dus la 20%. La cât 
credeți că veți reuși să 
duceți PLD?

Theodor Stolojan: Cred că tot 
la 20% vom ajunge. Sigur, 
muncind foarte mult.

REPORTER: S-a spus că ați 
înființat partidul la ordinul 
președintelui Traian Bases
cu.

Theodor Stolojan: Aș vrea să
fac o precizare: noi îl sus
ținem pe președintele Traian 
Băsescu, susținem PD atâta 
timp cât și unul și altul 
rămân fideli obiectivelor pe 
care le-a avut Alianța D.A., și 
în primul rând lupta împotri
va subteranei oligarhice care

Theodor Stolojan
Data și locul nașterii: 24.10.1943, la 
Târgoviște.
Starea civilă: căsătorit, are doi copii.
Studii: Facultatea de Finanțe și Con
tabilitate, Academia de Studii Eco
nomice București; doctor în economie. 
Carieră: 1989-1990: ministru adj. al 
Finanțelor; 1990-1991: ministru al 
Finanțelor.
1991- 1992: prim ministru al României.
1992- 1999: senior economist la Ban
ca Mondială.

încearcă astăzi să preia con
trolul deciziei politice din 
România, fără să aibă legi
timitatea dată de vot. Ei știu 
că niciodată nu vor putea 
convinge românii să-i voteze 
și atunci încearcă să con
troleze oameni politici, să 
controleze prin ei decizii 
politice.

REPORTER: Ce este cu taxa 
de primă înmatriculare?

Theodor Stolojan: Această 
taxă Tăriceanu, de primă 
înmatriculare, este un exem
plu fidel de reflectare la 
nivelul deciziilor politice a 
unor interese clare de 
grupări. Este o taxă care con-
travine principiilor Uniunii 
Europene, pieței unice și pe 
care, iată, Comisia Europeană 
o dezaprobă. Comisia a 
anunțat România că dacă nu- 
și revizuiește poziția vom fi 
trimiși în judecată la Curtea 
de Justiție Europeană.

Stolojan speră că PLD va ajunge la 20%

REPORTER: Există un con
flict Tăriceanu-Bâsescu?

Theodor Stolojan: Aș vrea să 
subliniez foarte clar: există o 
manipulare grosolană a opi
niei publice. Acest conflict 
dintre Traian Băsescu și pre-
mierul Tăriceanu este prezen
tat drept cauza crizei politice 
din România. De fapt, în 
spatele acestui conflict se află 
lupta dintre cei ca președin
tele Traian Băsescu, care 
doresc distrugerea sistemului 
ticăloșit din România, și cei 
care îl susțin în continuare 
pentru că extrag venituri 
foarte mari din acest dome
niu. Iată, președintele a făcut 
tot ce a putut, a cerut Guver
nului să curme sistemul ti
căloșit din piața energiei care 
a făcut ca românii să plă
tească un preț mult mai mare

(Foto: Șt. Matyas)

pentru electricitate decât ar fi 
fost cazul, dacă nu ar fi fost 
căpușată această piață prinh^ 
un sistem legal, creat de P^^ 
tidul Social Democrat în 2001- 
2004. v

REPORTER: Atunci când v- 
ați retras din cursa pentru 
Cotroceni și de la condu
cerea PNL, a existat 
înțelegerea că după ce vă 
însănătoșiți veți prelua din 
nou conducerea partidului?

Theodor Stolojan: A fost o 
delegare temporară. Eu m-am 
Însănătoșit, însă domnul 
Tăriceanu s-a grăbit și a orga-' 
nizat foarte rapid acel con
gres. Nu era o problemă dacă 
ar fi rămas fidel Alianței D.A. 
Din păcate, slujește aceste 
interese care nu mai au ni
mic comun cu Alianța.

Carnea de miel, doar cu bucățica
* A

facem. Până la urmă, anul 
ăsta, am primit, cum am 
primit, toate aprobările. Da’ 
la anu’... Nu știu. Nu cred că 
o să mai putem să vindem 
miei în piețe”, afirmă cioba
nul Gheorghe Ghișe.

Cât despre prețul cărnii de 
miel, ciobanii spun că nu 
cred că va mai scădea, în 
acest an, până la Paști. „Dacă 
e ca anul trecut, s-ar putea să 
crească”, concluzionează Ghe
orghe Ghișe.
Mai scump în Hunedoara 

Comparativ cu alte zone ale 
țării, carnea de miel vândută 
în piețele din județ este mai 
scumpă. După ce marți în 
Piața din Deva prețul unui kg 
de carne 
200.000 
carnea 
cu 170

■ Noile reguli de vân
zare a mieilor descura
jează deopotrivă clienți 
și ciobani.

Hannelore Acârnulesei

Deva - Ieri, vânzarea mie
ilor a fost destul de slabă în 
Piața din Deva. Chiar dacă s- 
au întețit regulile de vânzare, 
s-au întețit și prețurile. Iar 
mulți au venit ca la expoziție. 
Să vadă și atât. Pentru că, de 
cumpărat, n-au cu ce. Dacă 
unii pensionari spun că nu- 
și pot permite să cumpere 
deloc miel în acest an, alții

cred că mielul nu le poate lip
si de pe masa de Paști. 
„Numai mă uit deocamdată, 
afirmă un pensio-nar E 
scump. Nu iau miel în fiecare 
an. Iau numai când am bani. 
Anul ăsta, nu”, afirmă dom-' 
nul Macra, un pensionar din 
Deva.

„Deocamdată mai așteptăm, 
recunoaște o altă pensionară 
din Deva. Poate îl lasă la un 
preț maj mic”, crede Rodica 
Coman. „în fiecare an am 
luat. Că fără carne de miel nu 
sunt Paști. Măcar două kile”, 
concluzionează Estera Mun
tean. Ciobanii spun că, până 
acum, în acest an, vânzarea

Mai mulți bani pentru afacerea ta 
Flexi Credit pentru IMM

e cam slabă. Oamenii vin și 
întreabă, dai mai puțini și 
cumpără. „Cumpără lumea, 
dar mai puțin, că nu sunt 
bani. Au cumpărat și câte o 
jumătate, un sfert sau, au fost 
unii care au cerut și numai 
un kilogram,
numai atât, să aibă 
miel și cei mai 
afirmă o ciobănită, 
ra Aurica Biriș.
Ciobanii și birocrația

în acest an și ciobanii s-au 
lovit de cea mai grea boală a 
românilor. Birocrația. „Foarte 
multe acte. Iar noi, țăranii, 
nu prea știm ce trebe să

Vindem și 
carne de 
săraci”, 
Minodo-

X

Bucu

Flexi Credit pentru IMM
■ pentru companii cu cifra de afaceri anuală până la 5 milioane Euro
■ fără justificarea utilizării sumelor
■ perioada de rambursare până la 10 ani

Raiffeisen 
BANK 

Banca ta de încredere.

de miel era de 
? de lei vechi, ieri, 
de miel se vindea 

I- 180 de mii de lei 
îAsta, în timp ce în 

rești prețul unui kg
flb de 130.000 de lei vechi, 

în restul județelor nu 
pășea 140.000 de lei 

vechi. Principalul motiv 
îl constituie oferta redusă 

ciobanilor. „Am preferat să 
vin doar cu jumătate din miei 
și asta pentru că restul erau 
prea mici pentru sacrificat”, 
spune loan Preda un cioban 
din Mărginimea Sibiului. 
Același fenomen s-a înregis
trat în rândul tuturor cioba
nilor autohtoni. în județ 
există ciobani care nici măcar 
nu au apucat să le monteze 
mieilor crotaliile de identifi
care. Și asta deoarece nu au 
fost interesați să-și vândă



Festival județean de aerobic

• Lupte. La Finala Campionatului Națio
nal de lupte libere, copii de 13-15 ani, 
care s-a desfășurat recent la Lugoj, 
sportivii de la Inter Petrila au obținut trei 
medalii de bronz. Este vorba de Adrei 
Adiaconiței, Emanuel Dzițac și Emanuel 
Bălan. La întreceri au participat mai bine 
de 400 de sportivi din toată țara. (V.N.)

• Favoriți la calificare. Campioana 
României, FC CIP Deva, va juca, azi, la 
Timișoara, de la ora 15.00, cu nou-pro- 
movata Informatica, în optimile de finală 
ale Cupei României. Echipa antrenată de 
Karoly Gașpari e favorită la calificare, însă 
meciul nu va fi deloc ușor, întrucât Infor
matica este o echipă imprevizibilă. (C.M.)

Clasament

NTIAL/UMI

1. Dinamo 24 18 5 1 44-12 59
2. CFR Cluj 24 15 4 5 45-26 49
3. Steaua 24 13 8 3 43-14 47
4. Rapid 24 12 8 4 42-18 44
5. Gloria 24 13 4 7 31-21 43
6. Otelul 24 11 3 10 38-43 36

k7 FC Vaslui 24 9 8 7 29-32 35
*3 Poli Tim. 24 9 7 8 23-21 34
9. Poli lași 24 8 8 8 29-29 32
10. Urziceni 24 9 4 11 21-23 31
11. Panduni 24 8 5 11 18-25 29
12. Farul 24 6 10 8 24-24 28
13. U Craiova 24 6 10 8 24-36 28
14. UTA 24 7 6 11 18-26 27
15. Ceahlăul 24 6 5 13 19-36 23
16. FC Arqeș 24 4 6 14 15-30 18
17. FC Național 24 3 6 15 17-40 15
18. Jiul 24 3 5 16 10-34 14

■ CSS Cetate și CSS 
Petroșani și-au etalat 
candidații la medalii la 
Cupa Parâng.
ClPRIAN MARINUȚ 

cipnan.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Talent, grație, 
eleganță și suplețe. Și peste 
toate zâmbete și multă pasi
une. Acestea au fost ingredi
entele concursului de gimnas
tică aerobică dotat cu Cupa 
Parâng, desfășurat ieri la Pe
troșani. Competiția organizată 
de Asociația Județeană de 
Gimnastică și DSJ Hunedoara 
a aliniat la start 39 de sportivi, 
16 de la CSS Cetate Deva și 
23 de la CSS Petroșani, între 
care opt medaliați la CN și 
mulți candidați la medaliile 
din acest an.
Vedete și speranțe

S-a concurat la trei cate
gorii de vârstă, la juniori I și 
II în prim-plan fiind „vede
tele”, iar la juniori III vedetă 
fiind speranța tuturor de a se 
remarca și a face performanță. 
Bianca Becze, Mihăiță Cimpoi,

Premiu pentru orice punct

Etapa a 25-a: joi 5.04: UTA - Poli lași; Pandurii - 
Ceahlăul; FC Național - Farul. Vineri, 6.04: Jiul - Urzi- 
ceni; FC Vaslui - Gloria; Poli Tm - Oțelul; U Craiova -

■ Oficialii de la Jiul 
Petroșani au hotărât să 
premieze orice punct 
câștigat.

Valentin Neagu

v aleii ti n. neagu nf ofrwnedî a_r o

Deva - loan Sdrobiș, ma
nagerul general al Jiului, a 
declarat că jucătorii echipei 
sale vor fi din nou stimulați 
financiar și vor lua bani și în 
cazul obținerii unor rezultate 
de egalitate, nu doar la vic
torii. „Am decis, împreună cu 
finanțatorul Alin Simota, ca 
fotbaliștii să fie din nou moti
vați financiar, pentru că e 
foarte important pentru psi
hicul lor. De acum încolo va 
fi premiat și meciul egal nu

Concursul de gimnastică aerobică a fost dominat de hunedeni (Foto: Traian Mânu)

Ioana Urdea, Râul Furnea și 
Nicoleta Matei, toți medaliați 
la naționalele de anul trecut, 
antrenați la CSS Petroșani de 
Elena Becze și Liana Piscoiu, 
au încântat juriul și publicul. 
Prin Urmare, au fost pe pri
mele locuri la Cupa Parâng și 
s-au anunțat pretendenți la 
medalii și la CN din acest an 
care va avea loc în toamnă la 
Petroșani. La fel au făcut și 

loan Sdrobiș (Foto: Traian Mânu)

doar victoriile. Vom premia 
fiecare punct care va fi foarte 
important în îndeplinirea 
baremului. Mi-a plăcut felul 
în care au jucat la Galați și 
numai ghinionul ne-a privat 
de un rezultat pozitiv, dar mă 

Nela Caraivan, Alexandra 
Tira și Bianca Toncean, câte
va dintre medaliatele la na
ționale de la CSS Cetate pre
zente la concurs, antrenate de 
Ramona Chiorean și George- 
ta Cosma. La juniori III, con
cursul a fost dominat de CSS 
Petroșani, care a câștigat pro
bele individuale, de perechi, 
trio și grup. Primii clasați au 
primit, pe lângă diplome, cos

bucur că băieții s-au mobi
lizat”, a precizat managerul. 
De remarcat faptul că, în 
cazul unei victorii, „minerii” 
pot încasa până la o mie de 
euro. în timp ce egalul ar 
putea fi plătit cu jumătate din 
această sumă.

De asemenea, Sdrobiș a 
menționat că nu-1 va rechema 
pe preparatorul fizic Lucian 
Păun la echipă și că jucătorii 
săi încep să-și revină după 
accidentările suferite. Să mai 
spunem că managerul a 
lăudat prestația jucătorului 
său de suflet Vali Badea de la 
Steaua căruia i-a prezis că va 
înscrie contra Rapidului. „M- 
a sunat de două ori și i-am 
spus că va înscrie și uite că 
m-a ascultat”, a mai spus 
Sdrobiș. 

tume de gimnastică de la Aso
ciația Județeană de Gimnas
tică și tricouri de la DSJ 
Hunedoara în valoare totală 
de 30 de milioane lei vechi. „A 
fost un concurs util pentru 
verificarea nivelului de pregă
tire în perspectiva competi
țiilor ce vor urma”, au spus, 
la unison, Zoltan Toth și Adri
an Liga, directorii de la CSS 
Petroșani și CSS Cetate Deva.

Fără licență
Deva (V.N.) - Jiul 

Petroșani, Industria Sâr
mei Câmpia Turzii, FC 
Delta Tulcea, FC Caracal 
și Minerul Lupeni nu vor 
primi licența pentru 
sezonul 2007/2008, deoare
ce nu au prezentat până 
Ia termenul-limită docu
mentația de licențiere. 
Pentru cele 18 cluburi din 
Liga I și pentru grupările 
clasate pe primele cinci 
locuri în cele două serii 
ale Ligii a Il-a la sfârșitul 
turului ediției 2006-2007, 
ultima zi pentru depu
nerea documentației în 
vederea obținerii licenței 
pentru sezonul competi- 
țional 2007-2008 a fost cea 
de luni, 2 aprilie.

cu "mâinile'' goale El îți aduce niște Dremii speciale!Iepurașul nu vine la
Câștigă in 6 aprilie

CUVÂNTUL LIBER TE RASFAȚA!

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

Relații suplimentare la tel. 211275, int. 8806.

o lună *8.9 lei) sau prelungește ți actualul abonament 
. . _piâ după chitanță până în 5 aprilie Nu rata asemenea 

e - 'amlia Cuvântul Liber'
Telefon:

Thermal Hotel Gara*** din Fuzesgyarmat - 
Ungaria oferă Nil SLliȘÎt S.ipi’ iiil lil-l jlliil 
i Iu i'.isî.V, 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 in 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-leTn cuti
ile speciale Cuvântul Liber!

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

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

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

Succes!

TALON DE PARTICIPARE

Nume:____________________________
Prenume:_________________________
Adresa:___________________________
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• Slovaci, la derby. Partida dintre 
echipele Steaua și Dinamo, care va avea 
loc, sâmbătă, de la ora 19.00, în cadrul 
etapei a XXV-a a Ligii I, va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Slovacia, a 
anunțat, marți, vicepreședintele CCA, 
Nicolae Grigorescu, în cadrul unei con
ferințe de presă.

Fără americani
Sibiu (MF) - Echipa 

de baschet masculii. 
CSU Sibiu, care s-a cali
ficat în play-off-ul Divi
ziei A de pe ultima po
ziție, a opta, a decis să 
renunțe la cei cinci ju
cători americani din lot.

Condamnat
Parma (MF) - Funda

șul echipei FC Parma, 
Fernando Couto, a fost 
condamnat la patru luni 
de închisoare cu suspen
dare, în cadrul procesu
lui de fraudă sportivă 
deschis împotriva sa 
după ce a fost depistat 
pozitiv cu nandrolon, în 
2001.

Couto, în vârstă de 37 
de ani, a fost condamnat 
în virtutea legii antido
ping adoptată în Italia 
în 2000, care este una 
dintre cele mai severe 
din lume.

Fernando Couto (Foto: epa)

Gala Sportului ' 12007

Cristian Chivu
(Foto: EPA)

Chivu, la 
Valencia?
Valencia (MF) - Pre
ședintele grupării Va
lencia, Juan Soler, a 
confirmat, luni, inte
resul față de fun
dașul Cristian Chivu, 
legitimat la AS 
Roma.
„Este unul dintre cei 
mai importanți fun
dași centrali din 
Europa, iar Valencia 
are interesul să aibă 
cei mai buni jucători. 
Cu asta cred că am 
spus tot", a declarat 
Soler, atunci când a 
fost chestionat cu 
privire la intenția 
grupării spaniole de 
a-l achiziționa pe 

intemaționaliji 
român.
Presa din Italia, 
notează, la rândul 
său, că românul ar 
putea ajunge la Inter 
Milano sau AC 
Milan, dar șl în 
Anglia, la Chelsea.

■ Tenismanul Roger Fe
derer și atleta Elena Isin- 
baieva au fost desemnați 
cei mai buni sportivi.

Barcelona (MF) - Tenisma
nul elvețian Roger Federer a 
fost desemnat, pentru a treia 
oară consecutiv, cel mai bun 
sportiv al anului la Gala Lau- 
reus World Sports Awards 
2007, în timp ce atleta rusă 
Elena Isinbaieva este prima 
săritoare cu prăjina recom
pensată la categoria feminină.

Federer este primul sportiv 
care a reușit să obțină de trei 
ori consecutiv această dis
tincție, performanță neatinsă 
nici de septuplul campion 
mondial de Formula 1, ger
manul Michael Schumacher 
și nici de legenda golfului 
american, Tiger Woods, ambii 
dublu premiați și candidați și 
la ediția din acest an a Lau- 
reus World Sports Awards.

Tenismanul elvețian, învin
gător în trei turnee de Grand 
Slam în 2006 (Australian 
Open, Wimbledon, US Open), 
are în palmares 47 de turnee 
câștigate, dominând incon
testabil tenisul mondial.

Federer nu a fost prezent la 
ceremonia de premiere, desfă
șurată, luni seara, la Bar
celona, dar a transmis un 
mesaj video. „Este o mare 
onoare pentru mine să pri
mesc acest premiu pentru a 
treia oară”, a declarat elve
țianul.

Isinbaieva, în vârstă de 24 
de ani, a fost nominalizată 
pentru al treilea an consecu
tiv, iar când a aflat că va 
primi premiul, a sărit de 
bucurie. „Sunt atât de ferici
tă!”, a repetat de mai multe 
ori atleta.

Sportiva rusă, cea mai bu
nă săritoare cu prăjina din

Finală cu norvegienii
Viena (MF) - Echipa UCM Reșița va juca 

primul meci pe teren propriu în finala 
Challenge Cup, cu formația norvegiană 
Drammen HK, s-a stabilit, marți, la Viena, 
în urma tragerii la sorți.

Partida tur va avea loc la 21 sau 22 
aprilie, returul fiind programat o săptămână 
mai târziu în Norvegia.

Deținătoarea trofeului este o altă echipă 
românească, Steaua București.

Nota lui Michel. Vicepreședin
tele Comisie Centrale a Arbitrilor
(CCA), Nicolae Grigorescu, a declarat, 
marți, în cadrul unei conferințe de 
presă, că nota slovacului Lubos Michel 
după prestația de la meciul Rapid - 
Steaua, scor 2-3, din etapa a XXIV-a a

Prime blocate
Piatra Neamț (MF) - 

Conducerea grupării Cea
hlăul Piatra Neamț a 
decis să blocheze primele 
jucătorilor până când 
echipa va urca pe un loc 
neretrogradabil in cla
samentul Ligii I.

Tehnicianul, împreună 
cu președintele de onoa
re al clubului, Gheorghe 
Ștefan, au fost cei care l-au 
anunțat pe jucători că nu 
vor mai incasa nicio 
primă până nu vor urca 
pe un loc neretrograda
bil, subliniind, însă, că 
nu vor fi afectate și con
tractele de joc.

Ligii I, este intre 8,4 șl 8,5. (Foto: EPA)
mH

Phil Jackson, onorat
■ Celebrul antrenor de 
Phil Jackson se numără 
printre gloriile baschetu
lui nord-american.

Atlanta (MF) - Antrenorul 
Phil Jackson, care a câștigat 
nouă titluri de campion NBA 
cu echipele Chicago Bulls și 
Los Angeles Lakers, a fost 
nominalizat pentru a intra, în 
septembrie, în Pantheonul 
gloriilor baschetului nord- 
american.

„Este o imensă onoare. 
Mulțumesc jucătorilor pe care 
i-am antrenat și cu ajutorul 
cărora am câștigat atât de 
multe trofee", a declarat Jack- 
son, în prezent pe banca 
tehnică a formației Los Ange
les Lakers.

resmo,

toate timpurile, este campioa
nă olimpică, mondială și eu
ropeană în aer liber și deține 
și titlurile mondial și euro
pean în sală. De asemenea, 
rusoaica a doborât de 18 ori 
recordul mondial.

Jucătoarea franceză 
de tenis Amelie Mau

în vârstă de 27 de ani, singu
ra sportivă nominalizată la 
două categorii (sportiva anu
lui și revelația anului) a 
cucerit trofeul pentru re
velația anului, după ce a 
câștigat primele două titluri 
de Grand Slam din carieră în 
2006 (Australian Open și 
Wimbledon).

Mauresmo a primit, luni, a 
doua distincție după ce a fost

Blatter, de 
unul singur

Zurich (MF) - Actualul pre
ședinte al FIFA, elvețianul 
Joseph Blatter, este singurul 
candidat pentru alegerile în 
cadrul cărora va fi desemnat 
următorul șef al forului fotba
listic mondial, organizate la 31 
mai, la Zurich, informează AFP.

Potrivit unui comunicat dat 
pubillcității, luni, de FIFA, 
până la 31 martie, data limită 
pentru depunerea candida
turilor, nu a fost depus nici- 
un alt dosar in afară de cel 
al lui Blatter.

Astfel, la cel de-al 57-lea 
congres al FIFA, care va avea 
loc la 31 mai, la Zurich, elve

Phil Jackson poate Intra în istorie (Foto: epa)

desemnată de WTA pe data de 
24 martie, cea mai bună ju
cătoare de tenis a anului 2006. 
Jucătoarea franceză, aflată în 
convalescență după o operație 
de apendicită, nu a fost pre
zentă la ceremonia de la Bar
celona.

Nici jucătoarea americană 
de tenis Serena Williams, în
vingătoare la categoria cea 
mai spectaculoasă revenire, 

țianul în vârstă de 71 de ani 
va obține un al treilea man
dat în fruntea forului mon
dial, care se va încheia in 
2011.

Potrivit statutului FIFA, 
cele 207 federații afiliate au 
dreptul să propună candidați 
pentru funcția de președinte 
al organizației, 66 dintre aces
tea desemnându-1 pe Blatter 
pentru un al treilea mandat.

Federer, câștigător a 
treia oară consecutiM

(Foto: wr

nu a fost prezență la Barce
lona. Americanca a obținut 
distincția după ce a câștigat 
Australian Open în luna ia
nuarie, deși nu se mai afla 
între primele locuri în clasa
mentul WTA.

Cea mai bună echipă a 
anului a fost desemnată na
ționala de fotbal a Italiei, 
pentru victoria în finala 
Cupei Mondiale din Ger

mania.
Surferul a

merican 
Kelly Sla
ter a pri
mit pre

miul 
pentru 

cel mai 
bun 

sportiv 
într-un 

sport

• de3lțiune.’țS?
timp ce le
genda fot

balului ger
man, Franz Bec

kenbauer, a primit 
un. trofeu pentru 

întreaga carieră. Un număr 
de 1.068 ziariști sportivi din 
128 de țări au făcut parte din 
Juriul de Selecție Laureus, 
care a stabilit lista sportivilor 
nominalizați la toate cate^g 
goriile, iar votul decisiv a foijr 
acordat de cei 44 de membri 
ai Laureus World Sports 
Academy, printre care se 
numără și Nadia Comăneci și 
Ilie Năstase.

Elvețianul a devenit preșe
dinte al FIFA la 8 iunie 1998, 
la Paris, iar patru ani mai 
târziu, în 2002, a fost reales in 
funcție, în cadrul congresului 
de la Seul. în 2003, cu ocazia 
congresului de la Doha, man
datul său a fost prelungit cu 
un an, pentru ca alegerile 
pentru șefia FIFA să nu aibă 
loc în preajma Cupei Mondi
ale din Germania.

Cupa UEFA
București (MF) - Arbi

trii partidelor care se vor 
disputa, joi, în prima

j

manșă a sferturilor de 
finală ale Cupei UEFA:

Bayer Leverkusen - 
Osasuna Pamplona, ora V 
20.00; Arbitru: Terje 
Hauge (Norvegia)

AZ'67 Alkmdffi War
der Bremen, ora 21 “■ 
Arbitru: Olegario 
querenca (Portugal

FC Sevilla (Spai 
Tottenham Hotspur. 
21.45; Arbitru: Atașa l 
Hamer (Luxemburg)

Espanol Barcelona - 
Benfica Lisabona, oca 
21.45; Arbitru: Eric 
Braamhaar (Olanda).



miercuri -4 aprilie 2007 CUVAffi. ncămucmiK /*

Vând ap. 2 camere (03)

romimaxo
• Deva, Dada, bl. 12, ap. 2, parter. Tel. 

■’23/288282. a)
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, balcSn 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, 
vedere pe 2 părți, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, amenajat și igien
izat, oeupabil 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, oeupabil 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. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg, tel. 231.800. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică, zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158,483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (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)

• urgent, In Deva, plata imediat Tel. 215212. (Al)
• in orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, tel. 0730/474275,0740/535095 (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 3 camere (05)

• semidecomandate, făiăîmbunătățiri,Micro 7,
Hunedoara, preț negociabil. Tel. 0727/339272. (T)

• zona Dorobanți, etaj 2, 2 băi, 80 mp, 
încălzire centrala, pereți izolați, geamuri 
termopan, dotări, complet mobilat, preț 
80.000 euro, negociabil. Tel. 0720/545757. 
(6/3.04)

Pentru detalii suplimentare, vizitați 
www.digitv.ro.

• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, balcon închis, gresie, faianță, 
parchet, 80 mp, zona Gojdu, preț 147.000 lei, 
negociabil. Tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, etaj intermediar, b-dul. 
Decebal, cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală, preț 180.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona 22 Decembrie, opțional și cu garaj, etaj 
1, 2 băi, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Dorobanț, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul 
nou, poziție 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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală, cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cinematograful dumneavoastră de acasă.

Atenție, începe filmul!
Cele mai noi filme p concerte ajung mai 
ușor direct la dumneavoastră acasă. Digi TV 
Satelit vă oferă prin serviciul Digi Film cele 
mai de succes fiime din 2005 și 2006, 24/24 
de ore, 7 zile din 7. Pentru comenzi sunați 
la 031 -<00 4004.

• Brad, zonă centrali 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, tel. 
0254/613366,078“/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• decomandate, Deva, zonă bună, etaj 3 din 4, 
centrală termică, hol central mare, balcon mare 
închis, 2 băi, preț 52.000 euro. Tel. 0726/710903. 
(Al)
■ decomandate, centrală termică, 2 băi, 2 
balcoane, garaj, boxă sub bloc, etaj 2, împăratul 
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. 
p^t 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Carpați, etaj 1, dec., neamenajat 2 băi, 
balcon, bloc’de cărămidă, liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)

(85593)

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

Vând ap. 5,6 camere (09)

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

Vând case, vile (13)

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

• caia și grădină, 1600 mp, Deva, str.
Horia, nr. 124. Tel 0726/586386. (3/30.03)

• casă ta Deva, zonă bună, 3 camere mari, hol 
mare pătrat bucătărie, baie, boxă, garaj, 300 mp 
teren, canalizare, apă, gaz, curent, preț 82.000 
euaTeL 0722/564004. (Al)
• casă 3 camere, baie, bucătărie, curte 900 mp, 
zonă bună Deva, preț 410.000 lei. Tel. 
0745/639022 0726/316796. (Al)

DA □ vreau să devin ABONAT, sau să îmi 
prelungesc abonamentul la Cuvântul liber.

1 lună=10,llei
2 luni=20,2 lei
3 luni= 30,3 lei
6 luni= 60,6 lei
12 luni=121,2 lei

PROPRIE
1 lună=8,9 lei
2 luni= 17,8 lei 
31uni=25,91ei 
61uni=48£lei 
12 luni=89,9 lei

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

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

Numele__________________________
Prenumele_______________________
Adresa: Str.______________________
Nr.___ Bl.__________Sc.___ Ap.____
Localitatea_______________________
Telefon__________________________
DA CJ vreau sa primesc in fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

TALONUL Dl TESTARE GRATUITA ESTE VAL ARIL DOAR PENTRU CEI 
( ARE IN ULTIMELE 6 l UNI NU Al' 1 OST ARONA Tl I.A CUVÂNTUL 
UhLR SI NIO ( ITITORi DE PROt'A ’A •. N • iMPLK A NICI UN 
î£l Dl OHtIGATII UNANi AKt ‘ 'L

sau trimite-1 la < •!' 
"a Pentru 
;- 'ia S^rr*aTi

Depune talonul m cutiile speciale <’ 
inform Media SRL. Deva, «tr 22 lv 
»T254 int persană .ir

1 '
inf- ’Cina ui

http://www.digitv.ro
http://www.casa-superbome.ro
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Consultanță gratuita oferita de &*£«*$ In management 
•• ii .wling sși dezvoltarea afacerilor-

fc&gpsM completă tehnica de calcul și comunieatll. Internet, 
supraveghere monitorizată a spațiilor

Spații cu chirie subvenționată panica activltâți 
de produc|ie, prestări servicii sau corner)

Tsliwu Inferior str. Minei nr 42, tel./fax. 0254/738.034 e-maîl: cateliuc@zappmobile.ro

Eenaltre Franța

___________ angajează___________  
animatori socio-educatlvl

în cadrul unui proiect educativ pentru tineri francezi în dificultate, 
cu vârste cuprinse între 13 și 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)

SC SALUPAN SRL 
angajează: 

ișofer categoria C
Informații la adresa: Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 118. 
Telefon: 0254/216.139

'88200, ,

• 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, ocuoabil imediat, preț 118.000 
euro, neg,, tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, g-ădi.nă 
st=500 mp, c-retao.l f.'mă omet 340 000 euro. -eg., 
tel. 0745/164633. ;A7!
• zona Călugăreni, 2 corosH -ca z -e Cu CT 
curte mică. st=211 mp. preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină, st=8(J0 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Sărrtuhalm, 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 p-et "eg- tei. 231800. 
0746,317214. Jâ.
• In Deva, 3 came-e. :-_câtă"e. paie j-ese. 
faianță), curte. ST - KC mp, zpră ultracentrală 
Deva preț 150.000 euro neg., tel. 231800: 
0745/511.776. (A9)

-SISTEME DE ALARMARE ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI 
■SUPRAVEGHERE VIDEO 
-INSTALARE - SERVICE - PROIECTARE

BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE. VII.E, CASE, ETC
SOClliTA m LICENȚIATĂ DE INm&XQKAXUL
.QÎiNfc!«AL Ai. HHJ n_____________________

Tel. 0723/606.668 0742/928.162
Fax. 0254/224.199 E-mail »taff_e«pcrl»vaboo com_______________ ___

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

imprimerie textile
Transfer termic digital «a» • •
Poze - Imagini a ■■
Grafica - Sigle lilVUUlIî
Echipament de lucru si sportivi

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

vânzări calculatoare, ș 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 »

Centrul de Afaceri MASTER 
Organizează corsari de;
Administrator pesiune turistică și 
agroturistkă

• Manager în turism
’T^nnaFaratq zilnic, intre orele 9-16,

până la data de: 26.04.2007
Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A
III I ax: O2S4 218111; E-mail: master<*softx.ro

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

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:

• Abilități de comunicare;
• Experiență în vânzări;
• Experiență operare calculator;
• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

• experiența în relații cu publicul;
• persoană dinamică, cu concepție tinerească;
• experiența în vânzări.

Oferim:
• condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și 
tânăr;
• posibilitate de training;
• salariu fix și venituri în funcție de realizări.

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

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

• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură, 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațurl. 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, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă, 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală. încălzire proprie, preț negociabil, 
tei 0254/613366.0788/040490. 'A1C
• ffraC. 2 j-âb-â. â-gă uctu A.-a~ 
sa-cu. o-et -egociaSfl, te 7254 6’3366. 
07®-04C.49C. ;aic:
• Brad, 4 camere. 2700 mp teren, com. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366, 0788/040.490. 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.49O.O788/158.4R- (A10)

Cumpăr casă (14)

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

• Deva, vedere spre Lido, balcon mare, 32 mp, 
contorizări, etaj intermediar, preț 80.000 lei. Tel. 
0726/710903. (Al)
• semldecomandate, contorizări, bucătărie și hol, 
mobilier la comandă balcon închis, zona gării, preț 
80.000 lei, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, baie 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)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică, contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
g-es«. 'ăantă o-et 62J0C e. neg., tel. 
“41164633.206003. 'A7)
• Brad, garsoniere, cont 1, zona peste Luncoi.
O"eț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. A10)

Cumpăr garsoniere (20)

■am
• 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, Mârăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând terenuri (21)

Vând garsoniere (19)
• Diva, b-dul lullu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie, faianță, renovată, 
convector gaz. preț 67.000 lei, fix. Tel. 
0722/564004. (Al)
• decomandate, balcon închis, termopane. 
parchet, gresie, faianță, repartitoare. 40 mp, 
zona Decebal, preț 31.000 euro. negociabil. Tel. 
0742/019418. (Al)

• 16.000 mp, intravilan, toate utilitățile, 380 V, 
construcții, pretabil pentru ferme, depozite, 
situat pe DN7, între Simeria veche și Orăștie, preț 
35 euro mp. Tei. 0751/037480,0721/560918. (T)
• 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă de agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. (T)
• grădină in Brad, str. Decebal. 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)

SPORT CLUB MUNICIPAL DEVA
Organizează concurs pentru ocuparea

postului de economist normă (1/1) în data de 12.04.2007.
Condițiile de participare, tematica și bibliografia se găsesc ia secretariatul S.C.M. 

Deva, str. Mârăști nr. 30 (Sala Sporturilor).
Dosarele candidaților se vor depune până în data de 10.04.2007, ora 12,00, la 

aceeași adresă.
Relații suplimentare la telefon: 0254/218469.

(88304)

Școala Generală cls. I-VIII 
„Preot losif Comșa", Ribița, 

în colaborare eu Căminul Cultural și Biserica Ortodoxă din Ribița, vă Invită 
miercuri, 4 aprilie 2007, orele 12,00, la un spectacol cu tematică educativ- 
religioasă cu titlul „Copilărind spre înviere".

Manifestarea va avea loc în sala de spectacol a Căminului Cultural Ribița 
și va cuprinde:

1. Prezentarea de către copiii de la Școala Generală cls. I-VIII „Preot 
losif Comșa" Ribița a unui montaj cu tema „Patimile lui Hristos", văzute și 
trăite de copii.

2. Expoziție de icoane pe sticlă și lemn și bisericuțe, lucrate de copii.
3. Expoziție de ouă încondeiate cu specific local.
4. Prezentare de eseuri cu tematica moral-educativă.
Cele mai bune lucrări vor fi alese de către juriu și premiate. Premiile vor 

fi acordate de către Primăria Ribița și sponsorii locali. Câștigătorii premiilor I, 
II și III, vor participa gratuit la o excursie organizată de Școala Generală cls. 
I-VIII „Preot losif Comșa" Ribița la „Sărbătoarea narciselor" de la Sălașu de 
Sus.

DIRECTOR, 
Comșa Iulian Puiu

38ZSB

LICITAțlE
SC HERAL CONSULT IPURL OrAftla, 
lichidator al SC ALEXCOM SRL “ în faliment, 

cu sediul în Orăștie, str. Erou Munteanu, nr. 15, jud. Hunedoara 
vinde la licitație publică:

- Corp principal de producție, platforme betonate și teren 
în suprafață de 997 mp, situate în Orăștie, str. Erou Ovidiu 
Munteanu, nr. 15, înscrise în CF nr. 4670/7, nr. top 
(3243/t/b/1/b/2/1/1/1)/2/2; 3242/2; prețul de pornire al 
licitației este de 170.500 RON + TVA.

Licitația va avea loc în data de 04.05.2007. ora 12.00. la 
sediul Tribunalului Hunedoara.

Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din 
prețul de pornire al licitației și poate fi achitată cu ordin de 
plată sau chitanță. Cumpărarea caietului de sarcini este obli
gatorie pentru ofertanți și poate fi găsit la sediul lichidatorului 
în Orăștie, str. N. Bălcescu, nr. 42, tel. 0254-240807. 
0744/861763, fax 0254-206241,

(881S7)

-IC IJ Q4eol.lL7 ■8>-?ra3F? 

cu magazin materiale de construcții în Deva, str. M. 
Eminescu, nr. 82, vinde:

- Policarbonat de: - 6 mm 2 S clar și bronz 8,3 euro 
+ TVA;

- 8 mm 2 S clar și bronz 9,3 euro + TVA 
-10 mm 2 S clar și bronz 10,3 euro + TVA

- Profil aluminiu pentru montai 6 m L 1.5 euro 
cheder și șurub indus

- Sistem termoizolant pollstlren 180.00 mc
Telefon: 0254/217.433 și 0722/319.442

(88266)

• extravilan, zona aeroport Săuleșt1,3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrel zona 
Bârcea 2300 mp; 5000 mp, preț 10 euro mp, 
DN7 Sântandrel 8000 mp Intravilan 50 euro 
mp, front DN 200 m, 2300 mp 100 euro mp, 
front DN7100 m, zona sere 9000 mp, 20 euro 
mp,; 1600 mp, 30 euro mp, zona sere. Tel. 
0720/888994. (2/3.04)

• Intravilan Deva, zonă rezidențială, 6 parcele. 
740 mp parcela, fs 22 m, utilități, preț 20.000 euro 
parcela. Tel. 0722/564004. (Al)
• Intravilan In Cristur, la șosea, 1800 mp, fs 18 m, 
preț 30 euro mp, negociabil. Tel. 0740/210780. (Al)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

• In Deva, zpna Vulcan, S-800 mp, utilități în
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800- 
0745/511.776. (A9) .
e zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți 
diferite suprafețe șl preturi, tel. 0745/511.776. (A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• urgent, Intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• parcelă teren 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. 0254/513366,07887040.490,0788/158483. (A10)

SC CONTAUDIT EVALEX S.R.L.
DEVA,

în calitate de lichidator judiciar al S.C. AMIDIP S.A. - în 
faliment, cu sediul în Călan, Str. Furnalistului, nr. 17/0, jud. 
Hunedoara, anunță licitație publică pentru vânzare DE 
OBIECTE DE INVENTAR Șl STOCURI DE MATERIALE din patri
moniul debitoarei SC AMIDIP SA.

Bunurile ce se vând la licitație sunt prezentate și descrise 
în caietul de sarcini, care poate fi achiziționat de la lichidatorul 
judiciar.

Licitația publică va avea loc în data de 16.04.2007, ora 
11, la sediul debitoarei din Călan, Str. Furnalistului, nr. 17/0, 
jud. Hunedoara și în caz de neadjudecare se va relua în data 
de 23.04.2007 in același loc și la aceeași oră.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la 
sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. Avram lancu, bl. 
H3, parter, următoarele documente:
- dovada achiziționării caietului de sarcini, respectiv docu
mentul care atestă plata prețului acestuia.

- pentru persoanele juridice române: copie după certifi
catul de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;

- pentru persoanele fizice române/bnputemicit: copie 
după actul de identitate;

- împuternicire, în original, acordată persoanei care îl 
reprezintă pe ofertant, persoană fizică sau juridică

- dovada depunerii garanției de participare la licitație
Garanția de participare la licitație reprezintă 10% din 

valoarea bunurilor pentru care ofertantul participă la licitație 
și se va achita prin virament bancar în contul S.C. Amiaip 
S.A. Calan - în faliment: RO84 RZBR OOOO 0600 0464 4890, 
deschis la Raiffeisen Bank Călan;

Bunurile supuse vânzării pot fi vizionate la sediul 
debitoarei falite din Călan, Str. Furnalistului nr.17/0 , jud. 
Hunedoara.

Listele bunurilor (obiecte de inventar și stocuri de mate
riale) ce vor fi vândute la licitație publică pot fi consultate la 
sediul lichidatorului menționat anterior.

RELAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la sediul lichida
torului judiciar sau la numerele de telefon: 0254/233081; 
0723154641, între orele 09-16.

(883630

Vinzi
Cumperi 
închiriezi
Schimbi
Cauți

Alege CL pentru anunțul tău

mailto:cateliuc@zappmobile.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
softx.ro
mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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parte a unei corporații internaționale 
masamedia care deține poliția de 
lider în publicarea de ziare și servicii 
Internet în vestul Austriei, în nord- 
£8tu! Ungariei, cât șl în Jatletele 
Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Arad și Sa tu Marc

Mobilier și interioare (47) Comemorări (76)

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

lucrând doar 3 ore/zl? Angajează-te ca

* distribuitor de presă
pentru Deva și Hunedoara

(contract prestări servicii)
Cerințe:

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

• Brad, cabanâ din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• 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)

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

Materiale de construcții (53)

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e 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. ......

• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 0»5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
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 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
cBrad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 

^Fwficat de urbanism, preț negociabil, tel. 
13366,0788^040490, (W158483. (A10)

• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158433. (A10)
• Brad, 0t5 ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• hali In Deva, zonă industrială. S-24O0 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hali în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• Imobil tn Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel. S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• în Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 0740/317.314. (A9

Vând alte imobile (27)
Cumpăr teren (22)

• 5 ha teren intravilan, la șosea. Deva sau
Simeria. plata imediat Tel. 215212. (Al) romimo.rQ
Vănd spații comerciale (25) • hali șl construcție parțial finalizată lângă 

RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)

<>• ______________
• Deva, Mul Decebal, zona piață, 45 mp, preț
150.000 lei. Tel. 215212» (Al)

S.C. Fares Trading Orăștie
ANGAJEAZĂ

RESPONSABIL URMĂRIM CONTRACTS OJSNTI
CERINȚE:

/ 11. studii superioare
p 2. cunoștințe operare PC

3. abilități în domeniul administrativ
4. domiciliul stabil în Orăștie sau în localitățile învecinate

SEQEEBĂ;
1. posibilitatea dezvoltării profesionale într-o echipă dinamică
2. angajament pe termen lung
3. pachet salariat în funcție de rezultate

CV-urile se pot trimite fax la nr. 241.942 sau se pot aduce la 
sediul societății din Str. Plantelor, nr. 50, până la data de 
13.04.2007.

Pe CV se va specifica postul pentru care se optează.

(BB232I

• ofer pentru închiriere garsonieră, în Deva, 
complet mobilată, preț 100 euro/lună. Tel. 
215212. (Al)
• ofer spre închiriere apartament 2 camere, 
Deva, mobilat, contorizări, preț 150 euro/lună 
Tel. 215212. (T)
• ofer spre închiriere spațiu comercial, Deva, 95 
mp, la stradă preț 15 euro mp, negociabil. Tel. 
215212. (Al)
• apartament 2 camere decomandate, zona 
Decebal - Alex, mobilat și utilat, termopan, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
150 euro/lună, și similar, zona 1 Decembrie - 
Cinema Patria, mobilat și utilat, ambele pe 
termen lung, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăștiul Nou, mobilat și utilat, cu balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
amenajat modern, preț 200 euro/lună, sau 
apartament 3 camere, nemobilat, zona Spar - 
piață, cu centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță, cu cheltueli incluse, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel, 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, 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, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel, 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003.230324. (A7)
• 2 camera, dec., contorizări integrale, 
amenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva 200 
euro/lună, tel. 0740/317.314. (A9)
• 3 camera, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimenta tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
e 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)

• vindem materiale de construcții sistem 
termoizolant Baumit, polistiren, preț 180 lei 
mc, în Deva, str. M. Emlnescu, nr. 82. Relații 
latei. 217433 sau 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)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

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

Altele (61)

• cunpâr cOM, Casial Deva. Tel. 
0746/549490. (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 carate, jaluzele, 
Ilia. Tel. 282824. (T)
• vând țuică de prună calitate excepțională, 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil în funcție de cantitate. Tel. 212242 sau 
0721/400563.(T)

Pierderi (62)

Auto românești (36)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Preg Ecaterina. Se declară nul. (4/3.04)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Ștef Melita Mihaela. Se declară nul. (5/3.04) 
e pierdut carnet de asigurări sănătate pe 
numele Costăchel Karina-Laura. Se declară nul. 
(7/03.04)
e pierdut Camei de Asigurat pe humele Enache 
Iordan. Se declară nul. (nr. 3/03.04.2007)

e vând Ara 10,4x4, excelent pentru agricultură, 
stare excelentă șl Dacia 1300,2500 lei, negociabil, 
Deva. str. Oltuz, nr, 10. Tel. 227903, (T)
• vând urgent Dada 1310, af 1991, acte la zi. în 
stare bună de funcționare, casetofon, alarmă 
închidere centralizată preț negociabil. Tel. 
0724/012735, (T)

Auto străine (37)
• vând Daewoo Clelo Executiv, af 2002, vopsea 
originală metalizat, unic proprietar, 43.000 km, 
cu factură șl 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 zl, extrase 
full extra, 58.000 km, carte service. Tel. 
0744/125690. (T)

Apeluri (65)

• rog peruanele care au depus la CEC 70.000 lei 
pentru autoturism Dacia, până în anul 1990 să 
anunțe la tel. 0254/227742, Botocl, pentru luare 
în evidență (3/2.04)

Matrimoniale (69)
e tânăr Kalian din Napoll, 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 0P1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Solicitări servicii (71)

Astăzi se împlinesc 4 ani de când 
inima celui care a fost

col. OCTAVIAN FILIP AȘ
a încetat să mai bată, lăsând in 
sufletele noastre un gol imens. Ne 
este tare dor de tine/ Și noi nu te
am uitat/ Acum și-n timpul care 
vine/ în suflet te păstrăm neîn
cetat.

Dumnezeu să-l odihnească in 
pace.

Soția, nora și fiul

(6/29.03;

Amintim cu mare durere că se împlinesc 6 săptămâni 
și respectiv 20 de ani de când dragii noștri părinți, 
bunici și străbunici din Răcăștie

IACOB MARIA

și IACOB ALEXANDRU
au trecut în eternitate.

Veșnică le va fi amintirea.

• abonfabL Import zilnic, Ieftin, persoane 
Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portugalia, 
Anglia și Franța, la destinație, cu mașini 
comode, dimatizate, modeme. Tel. 0740/ 
218237,0726600804,0766455835 (17/1203)

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania. Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda. 
Franța, Germania, Italia, Grecia T el. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)

• sudor manual cu flacără de gaze, Petroșani, 1 
post, data limită 15.04. Tel. 213244. orele 9 -16.
• vânzător, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
30.04. 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

(1 3Mi
• 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, pata itoiîtâ
15.04. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data jicnita 
16.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător, Hunedoara, 2 posturi, data I mită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• vânzător, Orăștie. 1 post, data limită 30.04 Tei. 
213244, orele 9-16
• vânzător, Petroșani, 1 post, data limită 1504 
Tel. 213244, Orele 9-16
• vopsitor Industrial, Deva, 1 post data1 mită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• zidar pietrar, Hunedoara, 1 post data limită 1504 
perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 • 16
• zidar pietrar, Hunedoara. 1 post data limită 
15.04. Tel. 213244, orele 9-15
• zidar pietrar, Vulcan, 3 postim, pata limită 
15,04. Tel. 213244, orele 9-16
• zidar rosar tencuitor. Deva. 2 posturi. data 
limită 10.04, calificat. Tel. 213244. orele 9 • 16
• zidar rosar tencuitor. Deva. 2 posturi, data 
limită 15.04. Tel. 213244 orele 9-15
• zidar rosar tencuitor, Hțeg. 5 posturi, data 
limită 5.04. Tel. 213244, orele 9-15
• vopsitor Industrial Deva, 1 post data limită 
24.04. Tel. 213244, orele 9-16

Măicuța Paraschlva, binecuvântată de Domnul Nostru Isus 
Hrlstos cu harul el divin pentru a ajuta oamenii necăjiți, vâ ajută 
să vă depășiți problemele, lată câteva din minunile făcute de 
Măicuța Paraschlva:
Mă numesc Vaslle șl sunt din Brad, am 36 de ani, am umblat prin 

diferite părți, dar majoritatea oamenilor pe care l-am contactat 
mi-au spus că am cununiile legate, auzind de maica Paraschlva și 
de minunile făcute de dânsa, am contactat-o șl eu, și. în scurt 
timp rugăciunile șl maslurlle dânsei, m-au ajutat, acum sunt 
căsătorit Demnul sâ-l dea putere de muncă șl mit de mulțumiri. 
Sunt Doina din Deva, mii de mulțumiri Măicuței Paraschlva! 

Aveam soțul alcoolic șl 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 și am făcut tot ce m-a invâțat 
dânsa șl vidul alcoolului a dispărut din casa mea, iar soțul meu s- 
a liniștit
Adrian din Slmerla ne spune povestea Iul; 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 Paraschlva si dânsa mi-a alungat farmecele și 
blestemele din familie sl mi-a adus spor în casă și fericire. 
Mulțumesc pentru tot măicuței Paraschiva.
Măicuța Paraschlva poate rezolva următoarele cazuri: poate 

îndepărta blestemele, stresul, depresia, amețelile, dureri de cap, 
aduce spor in afaceri, oamenii ce sunt blestemați de soarta, 
neînțelegerile în familie, beția, dezlegare de cununie, etc.
Nu staț pe gânduri, sunatl-o la numărul: 0748.946 177

(88059)

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

• caut femito pentru îngrijit femele 
bolnavă, slabă, la domiciliu, timp de 8 
ore/zl; ofer 400 ■ 500 lei lunar. Informații la 
tel. 0723/301858 sau 0726/77102& (5/2.04)

Prestări servicii (72)

• 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 
pretind seriozitate. Tel, 0723/851439.
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,2 to și
14 mc volum, asigur demontare șl încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

Consiliul de Administrație al SC CHIMPLAST SA, 
Q cu sediul în Orăștie, Str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, 

convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în ședința 
H extraordinară, în data de 24.04.2007. ora 1200. la sediul 

societății, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționa
ți rilor la sfârșitul zilei de 29 martie 2007, cu următoarea 

ordine de zi:
Q 1. Supunerea spre aprobare a reactualizării Actului 

Constitutiv al societății cu toate modificările aduse până 
m acum acestuia și înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului 

de pe lângă Tribunalul Hunedoara, având în vedere
* totodată și modificările aduse la Legea 31/1990 privind 

societățile comerciale republicată, prin Legea 441/2006.
2. Diverse.
în cazul în care în data de 24.04.2007, ora 12,00, nu se 

n întrunește cvorumul necesar A.G.A. extraordinară se va ține 
în data de 25.04.2007, ora 12,00.

■ Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/242.250.
' (88286!

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!
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o
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Consiliul de Administrație al SC CHIMPLAST SA, cu 
sediul în Orăștie, Str. Codrului, nr. 24, jud. Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor în ședința ordinară, în data de 24 
aprilie 2007. ora 14.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:1. Prezentarea Raportului anual de gestiune al Consiliului de Admi
nistrație, pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2006 și descărcarea 
de gestiune a administratorilor.

2. Prezentarea Raportului cenzorilor privind situațiile financiare 

pentru anul 2006.

3. Aprobarea Bilanțului pe anul 2006, a contului de profit și 
pierdere pe anul 2006 și aprobarea repartizării profitului.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007 și 

a programului de Investiții pentru anul 2007.

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație.

6. Diverse.
în cazul în care în data de 26.04.2007, ora 14, nu se întrunește i 

cvorumul necesar, A.G A. ordinară se va ține în data de 27.04.2007, ora 

14,00.

Informația te privește! ■ Relații supfimenare se pot ooțne ia tel. 0254/242 250

SC CONTAUDIT IvALSX SRL Deva, lichidator 
judiciar, anunță vânzarea la licitație publică a bunurilor aparținând debitoarei 
SC MIRACETI COM SRL Hunedoara, respectiv mașini și Instalații specifice 
Industriei alimentare:
- mașină opărit și epilat - preț pornire - 2.000 lei, exclusiv TVA
■ mașină umplut KF260A - preț pornire - 8.500 lei, exclusiv TVA
- mașină injectat PSM1O- preț pornire - 1.500 lei, exclusiv TVA
- malaxor vid ■ preț pornire - 1600 lei, exclusiv TVA
- mașină vacuum vcc/06IH - 1.050 lei, exclusiv TVA
- mașină vacuum vcc/011 - preț pornire - 2850, exclusiv TVA
- mașină fulgi gheață defectă - preț pornire - 850 lei, exclusiv TVA
- 2 cărucioare mobile afumare - preț pornire -125 lei, exclusiv TVA
- fierăstrău cu bandă - preț pornire - 3000 lei, exclusiv TVA
- fierăstrău cu bandă - preț pornire - 2000 lei, exclusiv TVA
- 9 aparate de condus aerul la termosuflante-preț pornire-225 lel/buc, 
exdusrvTVA
- fierăstrău circular • preț pornire - 750 lei, exclusiv TVA

uatația va avea loc la sediul lichidatorului din Deva, str. Avram lancu, bl. 
H3. in data de 12.04 2007, ora 1O.OO. în caz de neadjudecare licitația se va 
letua'mdatade 17 04.2007 și 19.O4 2OO7, în același loc, la aceeași oră, și in 
aoâeap condță.

mfcrr^țz supâmentare. achiziționare caiet sarcini la tei. 0254/233081. 
0721/3’5464-

http://www.casa-super.home.ro
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Cu 574,8 kilometri pe oră
• Adoptă un copil. Cântăreața Mariah 
Carey plănuiește să adopte un copil 
dintr-un orfelinat mexican pe care l-a vizi
tat recent împreună cu avocatul ei, potri
vit unor surse apropiate starului pop.

Credincioșii s-au rugat în Piața Sf.
Petru din Vatican unde s-au comemorat 
doi ani de la moartea lui loan Paul al 
Il-lea. Președintele polonez Lech 
Kaczynski s-a arătat convins, după dis- 

: cuțiile cu papa Benedict al XVI-lea că
papa de origine poloneză va fi cano- 

i nizat înainte de 2010. (Foto: epa)

Oseminte de 
homo sapiens

Beijing (MF) - Desco
perirea în China a unor 
oseminte de homo sapi
ens vechi de aproximativ 
40.000 de ani indică fap
tul că răspândirea omu
lui modern venit din 
Africa a fost mai com
plexă decât au crezut pa- 
leoantropologii, potrivit 
unui studiu apărut în 
Proceedings of the Natio
nal Academy of Sciences.

Prototip de 
rover
, Beijing (MF) - Spe

cialiștii chinezi de la 
Institutul de inginerie 
aerospațială din Shang
hai au prezentat un pro
totip de rover care va fi 
Utilizat în timpul primei 
misiuni fără echipaj 
uman pe Lună, progra
mată în 2012. Spre deose
bire de roverele Mars uti
lizate de Agenția spațială 
americană (NASA), care 
funcționează cu ajutorul 
unor baterii reîncărca- 
bile cu litiu-ion, modelul 
chinezesc va utiliza o 
sursă nucleară care va 
asigura în mod constant 
energie.

Mel B (Foto: EPA)

■ Trenul francez de 
mare viteză (TGV) a 
depășit recordul mondial 
de viteză pe șine.

Reims (MF) - Trenul de 
mare viteză (TGV) francez a 
depășit marți recordul de 
viteză pe șine, atingând 574,8 
kilometri pe oră, pe ruta de 
cale ferată care leagă Parisul 
de estul Franței. Rama spe
cială a atins viteza maximă la 
ora locală 13.14 (14.14, ora 
României).

Viteza de 574,8 kilometri pe 
oră a fost omologată de spe
cialiști. Precedentul record 
fusese stabilit în urmă cu 17 
ani, în mai 1990„ când TGV a 
atins viteza de 515,3 kilometri 
pe oră.

Recordul absolut de viteză 
pentru un tren este deținut de 
Maglev, trenul japonez expe
rimental cu sustentație mag
netică. Acesta a atins 581 de 
kilometri pe oră în 2003.

Testul a durat jumătate de 
oră iar la eveniment au fost 
prezenți și experți însărcinați 
cu omologarea recordului.

Pianul lui Lennon, în pelerinaj

A născut 
o fetiță 
Los Angeles (MF) - 
Mel B, fostă membră 
a trupei Spice Girls, a 
născut, ieri, cel de-al 
doilea copil al său, o 
fetiță, la o clinică din 
Santa Monica, Cali
fornia. Starul în 
vârstă de 31 de ani 
mai are o fetiță, 
Phoenix Chi, în vârstă 
de 8 ani, cu fostul 
său soț, dansatorul 
Jimmy Gulzar. Mama 
și bebelușul, al cărui' 
nume nu se 
cunoaște deocam
dată, se simt bine. 
Starul muzicii pop 
spune că tatăl 
bebelușului este 
actorul Eddie Mur
phy, dar acesta 
neagă acest lucru.

Londra (MF) - Pianul la 
care John Lennon, membru al 
trupei Beatles, a compus cele
bra melodie „Imagine”, 
deținut în prezent de starul 
britanic George Michael, va fi 
utilizat într-un turneu mon
dial pentru promovarea păcii. 
Pianul marca Steinway Model 
Z, pe care Lennon l-a 
cumpărat în 1970, va fi 
fotografiat în diferite locuri 
emblematice pentru lupta 
pentru promovarea păcii. în 
cursul acestei săptămâni

Puff Daddy cântă în București

Un pui de focă s-a născut în golful
St. Lawrence, Canada. (Foto: epa)

■ O parte din fondurile 
strânse din concert 
urmează să fie donate 
copiilor din Filipine.

București (MF) - Șean „Di- 
ddy” Combs, cunoscut în tre
cut și sub numele de Puff Dad
dy, va susține, vineri, un con
cert în Bamboo, au declarat re
prezentanți ai clubului 
bucureștean.

„Noi am primit ieri (joi, n. 
red.) confirmare pentru acest 
concert”, au declarat reprezen
tanții clubului Bamboo, care 
până acum nu au stabilit toate 
detaliile cu privire la vizita 
starului în România.

Concertul din București va 
avea o notă caritabilă, o parte 
din fondurile strânse urmând

Nominalizați la premiile Classical Brit

Staruri invitate la concert
Londra (MF) - Take That, Elton John și 

Duran Duran fac parte dintre vedetele invi
tate să cânte la concertul de comemorare a 
zece ani de la moartea prințesei Diana, care 
va avea loc la 1 iulie, pe stadionul Wembley 
din Londra, în ziua în care aceasta ar fi 
împlinit 46 de ani. Prinții Harry și William, 
organizatorii concertului, i-au ales pe mem
brii trupei Take That după ce au aflat când 
de mult au apreciat-o aceștia pe „prințesa 
inimilor”. Printre artiștii invitați să cânte 
se numără Rod Stewart, un preferat al 
prințesei Diana, James Blunt, Keane, Pha
rrell Williams, Orson, Bryan Ferry și Joss 
Stone. Acestora li se vor alătura Bryan 
Adams, Kanye West, Meatloaf și James Mo
rrison. Banii încasați din biletele la acest 
concert vor fi donați unor asociații cari
tabile, precum Diana Memorial Fund.

■ Sting și McCartney au 
fost nominalizați la pre
miile care vor fi acordate 
pe 3 mai, la Londra.

Londra (MF) - Sting a fost 
nominalizat la premiile Cla
ssical Brit pentru albumul său 
„Songs from the Labyrinth”, o 
serie de cântece acompaniate 
de lăută compuse de John 
Dowland (1563 - 1626), care se

Trenul de mare viteză (Foto: epa)

Tentativa a fost transmisă în 
direct de marile posturi de 
televiziune din Franța.

Garnitura testată astăzi 
este una concepută special și 
este dotată cu motoare supli
mentare, a căror putere a fost 
sporită. De aceea și liniile de 
electricitate au fost modifi
cate, astfel încât să poată 
suporta un consum mai mare. 
Căile ferate franceze au 
anunțat că, de la mijlocul 
lunii ianuarie, au avut loc 
zeci de teste, neomologate, 
însă.

instrumentul va fi fotografi
at în locul în care a fost 
asasinat Martin Luther King, 
în 1968, în orașul Memphis, 
Tennessee. Acest loc este 
cunoscut acum drept Muzeul 
național al drepturilor civile 
din SUA.

Fotografiile vor fi utilizate 
la realizarea unui album foto 
care va fi vândut în interes 
caritabil. Pianul a fost 
cumpărat de George Michael 
pentru suma de 2 milioane de 
dolari, în 2000.

Spectacolul este bazat pe un concept al lui Diddy (Foto: epa)

să fie donate copiilor din Fi
lipine. Publicul va avea acces 
la spectacol în baza cum
părării unui bilet, al cărui preț 
nu a fost stabilit încă de orga

îmbină perfect cu stilul pop. Pe 
album, care a fost lansat la 
sfârșitul anului 2006, Sting este 
acompaniat de maestrul bosni
ac al lăutei Edin Kararțiazov.

Paul McCartney, fost mem
bru al trupei Beatles, a fost 
nominalizat pentru cel de-al 
patrulea album al său de mu
zică clasică în limba latină, 
„Ecce Cor Meum”, o piesă pen
tru cor și orchestră. Cele două 
staruri concurează la categoria

nizatori. Potrivit acestora, 
spectacolul pe care vedeta 
americană îl va prezenta nu 
este un concert tipic. Specta
colul este bazat pe un concept 

cel mai bun album cu vio
lonistul scoțian. Nicola Bene- 
detti, care a fost nominalizat și 
la „cel mai bun instrumental
ist” și „cea mai bună speranță 
britanică”. Câștigătorul va fi 
ales în urma voturilor ascul
tătorilor postului de radio Cla
ssic FM. Baritonul galez Bryn 
Terfel, tenorul mexican Rolan
do Villazon și corul britanic 
The Sixteen au fost nominali
zați la câte două categorii. 

al lui Diddy, vedeta urmând 
interpreteze câteva piese și . I 
facă poze cu cei din public.

Sean „Diddy” Combs este un 
mogul al industriei de diver
tisment din SUA, actor și ra
pper câștigător al unui premiu 
Grammy. Este, de asemenea, 
și fondatorul companiei de 
înregistrări Bad Boy Records, 
în prezent, Diddy se află 
într-un turneu european ală
turi de Snoop Dogg.

De curând, Snoop Dogg și P. 
Diddy au anulat concertele din 
Marea Britanie din cadrul 
turneului, pentru că lui Dogg 
i-a fost refuzată o viză pentru 
intrarea pe teritoriul acestui 
stat după ce a fost arestat pen-’ 
tru tulburarea ordinii publice, 
anul trecut, pe un aeroport 
londonez.

Dorințe Pentru a 
încuraja publicul de a 
se implica în artă, Yoko 
Ono a invitat vizitatorii 
muzeului Hirshhorn din 
Washington.să scrie o 
dorință pe o hârtie și să 
o lege într-un copac.

(Foto: EPA)


