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Dimineața La prânz Seara

„Peștele la control!"
Deva (M.T.) - Jandarmii împreuna cu reprezentanți ai ANPA au efectuat miercuri mai multe controale pe malurile Mureșului și ale Streiului, unde au fost indentificate trei persoane care nu dețineau permise de pescuit. Pescarii prinși cu nereguli au primit amenzi contravenționale în valoare totală de aproximativ 240 de lei. /p.5

si Azi, Jurnal TV, color, Wg 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului Cuvântul liber.
Telefon verde

Deva (I.J.) - Orice nemulțumire a tinerilor în ceea ce privesc serviciile oferite de centrele de agrement pentru tineret poate fi semnalată, de la începutul sezonului tu- , ristic la Telverde cu numărul 0800880295. Operatorul care vă răspunde va transfera reclamația către un supervizor.

Liviu Oros
Deva (S.B.) - Festivalul 
Național de Umor 
„Liviu Oros" - ediția a 
Vll-a va avea loc în 
zilele de 13 aprilie, 
ora 18.00 (Casa de 
Cultură Deva) și 14 
aprilie, ora 11.00 
(Casa de Cultură 
Brad). Festivalul 
cuprinde un salon de 
caricatură (concurs 
național), un concurs 
de creație literară- 
satirico-umoristică, 
unul de carte umoris
tică și un spectacol 
de comedie. Prima zi 
a festivalului va 
cuprinde premierea 
concursului de creație 
literar-umoristică, 
vernisajul salonului de 
caricatură și salonul 
de carte umoristică, 
ce va include pre
zentări de carte și 
întâlniri cu autori 
de carte.

Am căzut un loc
Cu .im volum ce 136 de trarasepi în 2006, România s-a 
s»n.at pe iocb cine în zona sud-est europeană "r ceea ce. 
oi ivește pieluă'iie și fuziunile

Pastele pe pârtia de schi
■ Stratul de zăpadă din 
stațiunile montane 
hunedorene permite 
practicarea schiului.

Deva (M.S.) - Hunedorenii care doresc să beneficieze din plin de mini vacanta de Paști pot să aleagă câteva zile de

mișcare într-un cadru de iarnă, în stațiunile montane din Valea Jiului. Pârtiile de schi sunt în stare bună, instalațiile de transport pe cablu funcționează, preturile sunt decente, iar stațiunile nu sunt aglomerate. „Stratul de zăpadă pe pârtiile Lupului, Canal și Mutu este cuprins între 70 de

centimetri și un metru. De Paști, se organizează învierea la schitul Straja. Noaptea se poate schia pe pârtiile Con- stantinescu și Mutu”, afirmă Emil Părău, unul dintre cabanierii din stațiunea Straja. O situație similară poate fi întâlnită și în Parâng, unde la cota 1400 zăpada măsoară, la statia

meteo, 70 de centimetri. „Pârtiile sunt bătute cu ratracul, iar stratul dș zăpadă este de 30-40 cm. Avem zăpadă mai multă ca în ianuarie. Din păcate, sunt putini turiști pentru că nu se știe că este zăpadă”, spunea Dumitru Bâr- lida, șeful Salvamont Petroșani.

ASldZI este Vinerea ■Mare a Sfintelor Paști. Creștinii participă la slujba religioasă ce se oficiaz în toate bisericile, țin post, chiar post negru, și se roagă. (Foto: Traian Mânu) L i ; - www.huon.ro
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De trei luni nu au reparat-o!
■ Firma de leasing și 
cea de asigurări se 
îngroapă în adrese în loc 
să repare ambulanța.

Deva (C.P.) - Ambulanta SMURD din Deva, avariată la începutul lunii ianuarie într- un accident rutier, nu a fost nici până la această dată reparată sau înlocuită, deoarece cele două firme nu fac altceva decât să-și trimită adrese pe această temă, a declarat Petru Mărginean, președintele Asociației Salvi- tal Hunedoara. „Noi ne-am onorat contractul, plătind la

zi ratele de leasing. Este bătaie de joc ce se întâmplă pentru că nu e vorba de o mașină oarecare, ci de una folosită pentru salvarea de vieți omenești. Accidentul a avut loc în 10 ianuarie și de atunci cele două firme nu au reușit să ajungă la un consens. Voi aștepta până săptămâna viitoare să văd ce măsuri vor lua, altfel vom fi nevoiti să ne gândim noi cum putem acționa împotriva, lor”, a spus Petru Mărginean. Ambulanta SMURD din Uri- cani, avariată și ea într-un accident, a fost reparată, și de ieri este funcțională.
Falsuri cu dosar penal

Vulcan (T.S.) - Un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Brașov, care se folosea de acte false, a fost prins de către polițiștii hunedoreni după ce a fost reclamat de un taximetrist, înșelat de acesta,
care l-a recunoscut din întâmplare. Sorin G., din Brașov, fără ocupație, se afla într-un bar din Vulcan, iar taximetris- tul l-a recunoscut ca fiind un client care nu i-a achitat contravaloarea cursei. Ip3
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KSCHIT
» • J * *.*•**• t • <e*4*t**i4******'t*'*** rf'V'rf-rfrf # J •> *'4--jt .£ + *• Revendicată Talibanii au anunțat că au răpit în sud-vestul Afganistanului doi -angajați ai unei organizații neguvernamentale franceze și cei trei însoțitori afgani ai acestuia. Autoritățile franceze și cele afgane au anunțat anterior că orga nizația Terre d’enfance nu a mai primit vești de marți de la doi dintre voluntarii săi, cetățeni francezi, și de la cele trei persoane care îi însoțeau.

Aviz negativ privind suspendarea

Ar sprijini 
atacul

Bruxelles (MF) - Majoritatea cetățenilor europeni ar sprijini eventuale atacuri asupra Iranului, ca o ultimă etapă pentru a împiedica Teheranul să obțină bomba nucleară. Gerându-li- se să comenteze declarația „trebuie să oprim țări ca Iranul să se doteze cu arme nucleare, chiar dacă acest lucru presupune inițierea u- nei acțiuni militare”, 52 la sută dintre respon- denți au fost de acord cu ea, față de 40 de procente, care s-au opus.
investit 
președinte

Gudermes (MF) - Liderul cecen Ramzan Ka- dîrov, în vârstă de 30 de ani, care se bucură de susținerea Kremlinului, și-a preluat, ieri, în mod oficial, mandatul de președinte al republicii separatiste ruse din Cau- caz. Acuzat adesea de către organizațiile negu- vernamentale de. abuzuri, noul președinte cecen, care a depus jurământul în limba rusă, a promis să contribuie la respectarea drepturilor omului în Cecenia.

Ramzan Kadîrov (Foto, fan)

Nicolas Sarkozy
(Foto: EPA)

Refuză 
dezbate

■ CC a dat aviz negativ 
asupra solicitării privind 
suspendarea din funcție 
a președintelui Băsescu.

București (MF) - Curtea Constituțională a dat aviz negativ solicitării privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu, deși judecătorii au constatat anumite încălcări constituționale ale șefului statului.Totodată, Curtea a constatat, cu majoritate de voturi, că refuzul Președintelui României de a numi un membru al Guvernului la propunerea Primului-ministru a declanșat un conflict juridic de natură constituțională, care a încetat să mai subziste ca urmare a emiterii Decretelor Prezidențiale nr.193/12 martie 2007, nr. 237/22 martie 2007 și nr.379/4 aprilie 2007. ?în exercitarea atribuțiilor’ prevăzute de art.85 alin.(2)

din Constituție, Președintele României nu are un drept de veto, dar poate cere Primului- ministru să renunțe la propunerea făcută, atunci când constată că persoana propusă nu îndeplinește condițiile legale pentru exercitarea funcției de membru al Guvernului.întreaga argumentație reținută în motivarea soluției pronunțate de Curtea Constituțională va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Decizie definitivăDecizia este definitivă și se comunică Președintelui României și Primului-ministru, înainte de publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.în cadrul aceleiași ședințe, Curtea Constituțională a dat următorul Aviz consultativ prevăzut de art.146 lit.h) din Constituție:

Nu există motive pentru sus
pendarea lui Traian Băsescu

(Foto: EPA)Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, constată că propunerea de suspendare din funcție a domnului Traian Băsescu, Președintele României, prezentată in ședința comună a Camerei Deputați- lor și a Senatului, de 182 de

deputați și senatori, la data de 21 martie 2007, se referă la acte și fapte de încălcare a Constituției, săvârșite în exercițiul mandatului care, prin conținutul și consecințele lor, nu pot fi calificate drept în; călcări grave, de natură să determine suspendarea din funcție a Președintelui României, în sensul prevederilor art.95 alin.(l) din Constituție.Rămâne ca Parlamentul să decidă, pe baza datelor și informațiilor care-i vor fi prezentate cu ocazia dezbaterilor asupra existenței și gravității faptelor pentru care s-a propus suspendarea din funcție a Președintelui României, în concordanță cu dispozițiile art.95 din Constituție.După redactare și motivare, Avizul consultativ se comunică președinților celor două Camere ale Parlamentului, Președintelui României și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
rea pe net 
Paris (MF) - Candida
tul favorit la alegerile 
prezidențiale din 
Franța, Nicolas Sar
kozy, a refuzat să 
participe la o dezba
tere, pe Intemet, cu 
principalii săi contra- 
candidați, propunere 
lansată de Francois 
Bayrou (centru). Pro
punerea a fost ac
ceptată de candida
tul socialist Segolene 
Royal și de Jean Mă
rie Le Pen, reprezen
tantul Frontului Na
țional (dreapta radi
cală). Sarkozy a pre- 
dzSttîsără nu ac
ceptă decât partici
parea la o dezbatere 
organizată cu toți cei 
12 candidați înscriși 
în cursa pentru pri
mul tur de scrutin, 
de la 22 aprilie. Can- 
didații favoriți pentru 
calificarea în al doilea 
tur de scrutin, Nico
las Sarkozy și Sego
lene Royal, vor chel
tui suma de un mili
on de euro pentru 
paginile de campanie 
pe Internet.

Eliberați și trimiși la „debriefing"
Londra (MF) - Cei 15 militari britanici eliberați de Teheran au ajuns ieri la Londra. După aterizare, ei au fost transferați la o bază militară din Devon (sud-vestul Angliei), pentru „debriefing”, după sosirea acestora la Londra, relatează AFP, care citează o sursă militară.După aterizarea pe aeroportul londonez Heathrow, cei 15 militari au fost transferați într-un elicopter și „conduși la un loc sigur”, a precizat o purtătoare de cuvânt a BAA,

autoritatea care deține aeroportul situat la vest de Londra.Aceștia au sosit la Londra la ora 12.05 (14.05, ora României), a anunțat Ministerul Apărării.Un purtător de cuvânt a adăugat că familiile militarilor nu au fost de față pe aeroportul Heathrow, dar urmau să se întâlnească cu aceștia la baza din Devon.Soldații „vor fi supuși unor examinări medicale, vor discuta cu superiorii lor mili

tari, pentru a stabili ce s-a întâmplat. Ulterior, cred că le vom acorda un timp alături de familiile lor”, a afirmat acesta.Un purtător de cuvânt al bazei navale Devonport, din Plymouth (sud-vest), portul fregatei Cornwall pe care erau detașați cei 15 militari în Golf, a indicat că aceștia vor fi transferați la baza Forțelor navale Chivenor, situată în apropiere de Barnstaple, pentru un debriefing de „câte va ore”.

S-au săturat 
de război

Fort Irwin (MF) - Președintele american George W. Bush a recunoscut, miercuri, că americanii s-au săturat de războiul din Irak și și-a apărat decizia de a suplimenta trupele desfășurate în Irak.Zeci de militari, care așteaptă să plece în misiune, au asistat la discursul lui Bush susținut la baza militară din deșertul Californiei, unde a- ceștia sunt antrenați pentru a înțelege diferențele culturale ale Irakului.„Este un război dur. Poporul american s-a săturat de acest război”, a afirmat Bush.Comentariile lui Bush demonstrează că acesta recunoaște lipsa de popularitate a războiului, pe fondul încercărilor de a convinge Congresului american controlat de democrați să aprobe fonduri de o sută de miliarde de dolari pentru finanțarea conflictelor din Irak și Afganistan, fără a stabili un calendar al retragerii.Prin apărarea deciziei de trimitere a altor 30.000 de militari în Irak, Bush a declarat că vrea să aducă stabilitate la Bagdad și să evite astfel extinderea conflictului în regiune.

Monica Ma
covei (Foto: FAN)

N-a colaborat cu Securitatea
București (MF) - Fostul ministru al Justiției Monica Macovei nu a colaborat cu Securitatea, potrivit unei decizii a CNSAS da te încă din luna noiembrie a anului trecut, în urma verificărilor investigatorii instituției negăsind în arhive vreun dosar care să conțină numele său.Potrivit unui răspuns primit la începutul acestei săptămâni la o serie de cereri adresate anii trecuți Colegiului, numele Monicăi Macovei nu figureazăîn bazele de date ale Direcției de Investigații a CNSAS iar în cele ale Securității apare ca „necunoscută”.Mai mult, nici în arhiva Serviciului de Informații Externe nu există documente referitoare la Macovei, iar Serviciul Istoric al Armatei a răspuns Colegiului că Macovei nu apare în documentele pe care le are la dispoziție nici cu dosar de colaborator, nici de urmărire.CNSAS a luat decizia privind-o pe Monica Luisa Macovei (Gherghescu) în 23 noiembrie 2006, în urma a trei cereri primite în acest sens, una din ele din partea unui jurnalist al agenției MEDIAFAX. Decizia CNSAS ia în calcul, evident, situația Monicăi Macovei din arhivele instituției la acea dată.

Sub control
Bagdad (MF) - Premierul irakian, Nuri al-Mali- ki, și autoritățile militare britanice au anunțat, ieri, că securitatea unei a patra provincii din I- rak va trece sub controlul irakian în aprilie, conform calendarului prevăzut. Maysan va fi cea de-a patra dintre cele 18 provincii ale țării a căror securitate va trece sub controlul irakian și a treia transferată de forțele britanice din Irak, începând din iulie 2006.Pe de altă parte, autoritățile americane și irakiene au anunțat miercuri că planul de securizare a Bagdadului, lansat la 14 februarie, a fost extins și în alte regiuni din Irak, pentru a combate insurgența.

Tensiuni crescânde în Ucraina
■ Președintele ucrainean 
Viktor lușcenko își 
amenință opozanții cu 
punerea sub acuzare.

Kiev (MF) - Președintele u- crainean Viktor lușcenko a declarat, ieri, că orice politician care nu se conformează decretului său de dizolvare a Parlamentului va fi pus sub acuzare, sporind astfel tensiunile în disputa sa cu premierul Viktor Ianukovici, relatează Reuters.lușcenko a emis, în cursul acestei săptămâni, decretul de dizolvare a Parlamentului și convocare a alegerilor anticipate la 27 mai într-un ultim efort de a-și reafirma autoritatea în relațiile cu premierul rus Ianukovici. Șeful Guvernului a anunțat că a refuză să participe la alegeri.

Premierul ucrainean, Viktor Ianukovici, a părăsit reuniunea de urgență a Consiliului de Securitate Națională, convocat de președintele Viktor lușcenko pe fondul tensiunilor politice crescânde de la

Președintele lușcenko (Foto epa)

Kiev.Potrivit purtătorului de cuvânt, Denis Ivanesko, reuniunea dezbătea criza politică actuală alimentată de decretul de luni al președintelui, de dizolvare a Parlamentului și organizare de alegeri anticipate.Viktor lușcenko, președintele prooccidental care ieri dimineață a refuzat să anuleze decretul, a ordonat guvernului Ianukovici să aloce fonduri campaniei electorale și a amenințat cu urmărirea penală a celor care ar ignora acest ordin.lușcenko a cerut din nou forțelor de securitate să nu se amestece în conflictul său cu coaliția parlamentară condusă de premier, care a sfidat ordinul de dizolvare a Parlamentului și și-a continuat activitatea în plen, așteptând decizia Curții Constituționale.
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Asalt la firmele de curățenie! • Awmllițli cte flwllflștti în urma con
troalelor efectuate în trasee, polițiștii 
hunedoreni au aplicat 108 amenzi la legea circulației, din care 22 la regimul de viteză și au ridicat în vederea suspendării 8 permise de conducere. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de aproximativ 16.893 lei. (M.T.)• „Aieni Rtanrerite''. Ziua Mondială a Romilor va fi marcată de Asociația „Linișor" Hunedoara printr-o manifestare socio-culturală intitulată „Aven Romale". Evenimentul va avea loc în 9 aprilie, pe platoul din fața Casei de Cultură a municipiului Hunedoara, ora 14.00. (S.B.)

Vine iepurașul!

Tradiție de 
Iepuraș

Simeria (S.B.) - De câțiva ani buni, la Școala Generală Simeria, un grup de învățători inimoși marchează prin activități deosebite fiecare sărbătoare din an, propunând elevilor proceduri amuzante și instructive. în fiecare an, elevii școlii au ocazia de a se întâlni cu Iepurașul pe cărările din Parcul Dendrologic. Acesta se arată numai după ce școlarii parcurg un traseu surpriză, pregătit chiar de el, prezentat printr-o scrisoare în care le cere să răspundă la întrebări de cultură ge- wierală, să igienizeze spațiile, să cânte, să recite poezii și chiar să-l strige pentru a se arăta. Această activitate a avut loc ieri, la Simeria, copiii fiind resplătiți cu dulciuri. Acțiunea a fost pregătită de inst. Mari- oara Cernescu și Camelia Baciu.

AntidrogDwa (S.B.) - Concur
sul educațional 
Antidrog, derulat în 
organizarea Centrului 
Județean de Asis
tență Psihopedago- 
gică Deva - Hune
doara în unitățile 
școlare ale județului 
nostru, a demarat 
ieri cu prezentarea 
lucrărilor de artă 
plastică. în acest sens 
s-au organizat 
expoziții tematice de 
afișe în Liceul de 
Muzică și Arte Plas
tice „Sigismund 
Toduță" Deva și la 
Liceul Pedagogic 
„Sabin Drăgoi” Deva, 
într-o primă fază, 
urmând ca faza pe 
județ să aibă loc cu 
expunerea lucrărilor 
alese, în data de 26 
aprilie, la galeria de 
Arte a municipiului 
Hunedoara. Cea mai 
bună lucrare va 
reprezenta afișul 
competiției. Cea de-a 
IV-a ediție se va 
desfășura conform 
aceleiași programe 
după care s-au deru
lat și edițiile prece
dente. Scopul con
cursului: oferirea de 
alternative 
educaționale prin uti
lizarea tehnicilor 
informaționale.

■ în această perioadă 
hunedorenii dau „bătăi 
de cap" firmelor de 
curățenie.

Tiberiu Stroia________________
tiberiu.strola@informmedia.ro

Deva - Apropierea sărbătorilor pascale aduce profituri frumușele firmelor de curățenie din județ. Practic, în această perioadă, potrivit administratorilor firmelor de profil din județ, numărul clienților se... triplează! „Este o adevărată nebunie. Avem cereri foarte multe și suntem nevoiți să refuzăm o parte dintre ele. în plus, angajăm personal suplimentar în această perioadă. Și asta deoarece nu facem față comenzilor”, spune unul dintre patronii unei firme de curățenie din județ.
Preturi peste preturiOferta unei firme de curățenie este deosebit de variată în această perioadă. Spre exemplu, curățatul unui covor ajunge la 10 lei metrul pătrat. De asemenea, dacă doriți o echipă de profesioniști care să vă facă curățenie în tot apartamentul, prețurile pot „sări” de la 300 de lei pentru un apartament cu două
Fără excese alimentare

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să citiți 

Cuvântul Liber, GRATUIT:
Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara;

Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara; 

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

Hunedoara;

Coffee „Snack Savoya", din Deva;
Restaurant „Bulevard", din Deva, Mul Decebal, bloc 

M, parter;
Cabinet medical „Șonei RalmonH*, din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;

Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune

doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune

doara,
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc Dl, și cabinetul 10 

din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune

doara, str. George Er.escu, nr. 24, cabinetul 6.

■ Medicii recomandă 
evitarea supraalimen- 
tației în perioada 
Sărbătorilor Pascale.

Clara Păs___________________
clara.pas@infonnmedia.ro

Deva - Obiceiurile alimentare din perioada sărbătorilor ne pot da peste cap starea de sănătate. Din cauza excesului de mâncare și băuturi unele persoane ajung în spital cu afecțiuni digestive. Potrivit medicilor hunedoreni, combinația de carne de miel, ouă, maioneze și sosuri grase sunt adevărate bombe pentru stomac și ficat, fiind greu digerabilă. Din acest motiv oamenii trebuie să consume
Grădinile,
■ Cetățeni din Călan 
afirmă că, în localitate, 
plopii fără soț s-au 
umplut de... ciori.

CĂLIN BlCĂZAN
calin.bica2an@mf0rmmedia.ro

Călan - Pentru câțiva cetățeni din Călan, ciorile au ajuns o pacoste. Ei sunt supărați de faptul că grădinile recent însămânțate cu porumb le sunt devastate de ciorile care și-au făcut cuibul în plopii de lângă drumul care
Facturi și acte false
■ Un escroc din 
Brașov se folosea de 
acte false pentru a 
face rost de bani.

Vulcan (T.S.) - Reclamat de un taximetrist pentru o cursă neplătită, Sorin G., din Brașov, s-a legitimat cu un act de identitate fals. Extinzând cercetările, polițiștii din Vulcan au constatat că tânărul brașovean făcuse o „pasiune” din

Gospodinele cer ajutorul firmelor de curățenie (Foto: cl)camere până la 500 de lei pentru un apartament cu patru camere.Cine dorește să-și curețe canapelele sau fotoliile trebuie să scoată din buzunar între 10 și 30 de lei. „în decursul celor 
prudent alimentele tradiționale Sărbătorii Pascale, mai ales că acestea vor fi asociate și cu băuturi alcoolice. Persoanele suferinde trebuie să urmeze regimul prescris de medici. Astfel, un cardiac va mânca nesărat - dacă are o astfel de indicație.
Mai ponderațiPersoanele cu afecțiuni renale vor mânca prudent ouă și came, iar diabeticii vor evita zahărul. Indiferent de starea de sănătate, și băuturile trebuie consumate cu prudență. Persoanele care au postit vor reveni treptat la alimentația normală. Medicii recomandă ca între mese să existe o pauză de cel puțin trei ore și fiecare om să aibă în 
amenințate de ciori

5face legătura dintre orașul vechi și orașul nou. „Am făcut o cerere către Primărie în care am prezentat situația și am solicitat ca aceste cuiburi să fie distruse prin tăierea plopilor, deoarece noi plătim impozit pentru grădini. De asemenea, am cerut să ni se emită un răspuns privitor la această situație în 24 de zile, în caz contrar vom fi nevoiți să ne adresăm organelor superioare”, spune George Alexoi, unul dintre nemulțumiți.Primăria afirmă că situația 
falsuri. Astfel, la sfârșitul lunii februarie, Sorin s-a prezentat Ia o societate comercială din Vulcan, în calitate de agent de vânzări, a pretins și primit suma de 460 RON, și a emis o factură fiscală falsă pe care a semnat-o în fals cu numele de Alexandru A. în acest moment, bărbatul este cercetat în stare de libertate pentru infracțiunile de înșelăciune, fals, uz de fals și fals privind identitatea. 

câțiva ani de când suntem pe piață am constatat că foarte multe persoane fizice sunt- din ce în ce mai interesate să folosească serviciile unei firme de curățenie. Practic, dacă în urmă cu cinci ani

Friptura de miel este greu digerabilă (Foto: cl>casă medicamente care ajută la digestie, precum colebil, triferment sau digestal. Cei care, după masă, acuză stări de vomă, greață, stări febrile sau frisoane care nu cedează după ingerarea digestivelor se vor prezenta urgent la spital. Statistica medicală arată că 
se va rezolva în curând pentru că tăierea arborilor a fost aprobată de Consiliul Local. Pentru a iniția procedura de tăiere a plopilor, Primăria Călan a organizat o licitație la care nu s-a prezentat nimeni. „Mâine (n.r. azi) va fi organizată a doua licitație la care sper să se prezinte cineva după ce la prima licitație am așteptat în zadar. Dacă nici la al doilea termen nu vom avea succes, vom organiza câte o licitație la fiecare șapte zile. E păcat că suntem nevoiți să tăiem arbori de 20

IcpiilâȘUI premiază anul acesta 5 dintre abonații Cuvântul Liber. Fruja Valeria (Hunedoara) va găti mai ușor cu unGRILL electric, Balaș Ma- rioara (Deva) se va de o COMBINĂ FRIGORIFICĂ, Ancuța Ioan doara) s-a ales cu unSIOMETRU, iar Șeitan Dumitru și Aron Florenti na, ambii din Hunedoara, se vor bucura de câte 50 

doar persoanele cu bani sau firmele apelau la noi, astăzi există un număr relativ mare de persoane cu venituri medii care au nevoie de serviciile noastre”, spune administratorul firmei de curățenie.

hunedorenii au început să asculte recomandările medicilor, astfel că după recentele sărbători de iarnă numărul celor care au ajuns la spital a fost mai redus decât în alți ani, probleme fiind consemnate din cauza alcoolului consumat în exces.

Ciorile produc pagubesau 30 de ani, dar orice altă soluție am adopta păsările s- ar întoarce”, a specificat Adrian Iovănesc, primarul orașului Călan, care mai spune că toate căutările pentru găsirea unui vânător au eșuat.

RON. Felicitări!

mailto:tiberiu.strola@informmedia.ro
mailto:clara.pas@infonnmedia.ro
mailto:calin.bica2an@mf0rmmedia.ro


648 î.Ch. - A avut loc prima eclipsă de soare con

semnată de greci.________________________________________
1483 - S-a născut pictorul italian Raffaelo Sanzio.

1826 - S-a născut Gustave More- 
au, pictor simbolist francez______ _
1892 - S-a născut Donald Wills 
Douglas, pionier al aviației._______
1896 - La Atena a avut loc pri
ma ediție a Jocurilor Olimpice 

moderne._________________________
1909 - Robert Peary și Matthew Henson au atins 
Polul Nord._______________________________________________
1928 - S-a născut James Watson, codescoperitor al 

structurii ADN ului._________________________ _____________
1992 - A încetat din viață scriitorul de literatură 
științifico-fantastică Isaac Asimov (n. 1920).
2002 - A murit prozatorul Petru Dumitriu („Cronică 
de familie", „I ncognito") (n. 1924).__________________ __
2005 - A murit, la 81 de ani, Prințul Rainier al lll-lea 
de Monaco, care a domnit peste 55 de ani.
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maxim

Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 26C.Prognoza pentru două zileSâmbătă. Cer parțial noros. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 1°C.Duminică. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 15°C. Minima va fi de 1°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar Creștin-Ortodox

Răstignirea Domnului; Sf. Ier Eutihie al Constan- 
tinopolului; Sf Ier. Mc. Irineu de Sirmium (Denia Pro
hodului).

Calendar Romano-Catolic

Vinerea Sfântă (Patima și moartea Domnului); (Post și 
ab )

Calendar Greco-Catolic__________

Sfânta și Ma-ea V neri (Patimile și moartea Domnu
lui), s Eutihiu, aep. (Denie. Post și ajun)

ÎNTRERUPERI APĂ, GAZ, CURENT
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Soluția integramel din numărul precedent: M - V - DAT - REGINA - Rl - LASE - LAN - TIZ - 
CRUNT - FANTE - TE - RE - AA DOP - RP - ROURA - CERC - AC - T - E - IOC - EMU - PĂS
TRĂ - OR - PA - APIDA - TICSI - CAT - FORUM - LIPI

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie. Cuvântul Liber 
vrea să continui șă-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. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau depune-o 
în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 19 aprilie 

lN 2B AMILIE, CUVÂNTUL LIBER 
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
y

| Nume...........................................................qL
I Prenume ................................................ A

| Adresa..................................................... J
I ..............................  Tel............................... j

| Localitatea............................................ >

| Sunteți abonat la Cuvântul liber? [

DA J XV □
î j J i I

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

Berbec

Este posibil să aveți mici divergențe cu partenerul de viață, 
care vă reproșează lipsa de afectivitate și că acordați afa
cerilor multă Importanță.

Taur

Aveți sentimentul că un partener de afaceri încearcă să vă 
tragă pe sfoară și sunteți pus pe ceartă. Discutați calm, 
până lămuriți situația.

Gemeni

Vă confruntați cu dificultăți pe plan sentimental și sunteți 
nevoit să luați o decizie importantă. Este o zi favorabilă 
planurilor de viitor.

I

Jlt

Rac

Relațiile cu prietenii sunt foarte bune. Este posibil ca 
partenerul de viață să se supere dacă refuzați ajutorul 
unei rude. Fiți mai diplomat!

Leu

Aveți ocazia să intrați într-o afacere, dar vă sfătuim să nu 
vă grăbiți. S-ar putea să fiți foarte confuz și să nu luați 
decizii inspirate.

Fecioară

Din cauza dificultăților financiare nu vă simțiți în largul dum
neavoastră. Evitați discuțiile în contradictoriu, se poate 
ajunge la certuri!

Balanță

S-ar putea să vă certați cu partenerul de viață pentru că 
refuzați să mergeți în vizită la rude. Se pare că nu aveți 
succes nici în afaceri.

Scorpion

Schimbările de la locul de muncă vă nemulțumesc. 
Stăpâniți-vă nervozitatea, pentru că riscați să complicați 
situația din ce în ce mai mult.

Săgetător

Dacă vă aflați în fața unei dileme sentimentale și sunteți 
nevoit să luați o hotărâre, acum este momentul. Munca 
din ultima perioadă își arată roadele. Aveți șanse să câștigați 
bine.

Capricorn

Vă indispune un eșec în afaceri. în ultima vreme, aveți 
impresia că nu vă reușește nimic și că toate vă sunt 
potrivnice. Dar aveți noroc în dragoste!

Vărsător

Nici nu ați terminat bine o lucrare importantă și deja vă 
gândiți să începeți alta, spre nemulțumirea întregii familii. 
Nu exagerați cu munca.

Pești

S-ar putea să ratați un obiectiv important și să deveniți iras
cibil. Nu vă descărnați nervii pe familie.

c

f

Energie electricii ____________________

Pentru perioada 6-10.04.2007 nu sunt întreruperi pro
gramate în furnizarea energiei electrice.

Gaz _____________ __________

Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă _______ _____________________

Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Miel cu ciuperci
Ingrediente: 750 g carne de miel, 400 g ciuperci, 1 
lingură de unt, 1 ceapă mică, 1 ceașcă cu zeamă de 
carne sau apă, 2 linguri de smântână, 1 linguriță de 
făină, sare.
Mod de preparare: Ceapa se toacă mărunt și se 
pune la prăjit. Se adaugă ciupercile în prealabil 
spălate și tăiate felii subțiri și bucățile de carne.- Se 
sărează, când totul începe să se rumenească se 
toarnă zeama de carne și se lasă să scadă. Cu un 
sfert de oră înainte de a servi se amestecă smântâ
nă cu făina, se toarnă peste mâncare și se lasă să 
uea câteva clocote.

Poftă bună! 'Foto: arhivă)

7:00 Jurnalul TVR. Spoit 

Meteo
7:30 TeleMatinal
9:55 Arhiva de serviau 

10:10 Surprize, surprize... 
Anul 9... (r)

12:45 Partitură pentru con
cert (doc. M.A.I.)

13:00 Nevastă-mea și copiii

El (s, comedie, SUA, 
2003). Cu: Damon 
Wayans, Tisha Camp- 
bell, George Gore II. 
R.: Don Reo, Damon 
Wayans

13:30 Desene animate. Club 

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

Meteo
15:00 Teleshopping 
15:30 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 
17:15 Interes general 
18:00 Repere sacre. Proho

dul. Transmisiune 
directă de la
Mănăstirea Antim din 
București

19:00 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

20:20 Corul

(film artistic, dramă, 
franța, 2004).
în distribuție: 

Gerard Jugnot, 
Francois Berleand, 
Kad Merad.
R.: Christophe Barratier 

22:05 Viața și vremurile lui 

lisus (partea I) (doc. 
SUA, 2000)

22:45 Jurnalul TVR. Sport. 
Meteo

23:20 Povestea vieții mele 

. (dramă, Anglia, 1999).
Cu: Emily Watson, 
Robert Carlyle. R.: Alan 
Parker

2:00 Mai mult decât bizar
0(ep. 13, doc. SUA, 

1997)
2:50 Jurnalul TVR (r) Sport 

Meteo
3:55 Fat de miner (film, r) 
5:55 Partitură pentru con

cert (r)
6:10 Hello, Good-Bye! (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Meseriașii (r) 
10:45 La Bloc (r) 
11 x Valker, polițist texan

(s, r)
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie). Cu: 
Elisabeth Estensen, 
Mark Charnock

13:00 Știrile ProTv
13:31 Crimele din Midsomer: 
’ “Umbra morții (crimă, 

Marea Britanie, 1997). 
Cu: John Nettles, 
Daniel Casey, Jane 
Wymark

15£3 Tânăr și neliniștit (s). 

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli

1613 lisus din Nazareth (ep.
4, dramă, Italia/Marea 
Britanie, 1977). Cu: 
Robert Powell

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

Vremea

20:30 Dansez pentru tine 

0:30 Patimile lui Hristos
(film artistic, 
dramă, Statele 
Unite ale Americii, 
2004).
în distribuție: 

James Caviezel, 
Maia Morgenstern, 
Hristo Jivkov, 
Monica Bellucci.
Regia:
Mei Gibson

3:00 lisus din Nazareth
(reluare)

5:00 Emmerdale - Afaceri 
de familie 

(reluare)
5:30 Crimele din Mid- 

gsomen Umbra morții 
(film serial, reluare) 
(crimă, Marea Britanie, 
1997).
în distribuție: 
John Nettles, 
Daniel Casey,
Jane Wymark

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 (rj 

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

gl 999). Cu: Sara 
Armentano, Raffaella 
Berge, Giorgio Biavati, 
Francesca Bielli 

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

Gherghe 
13:45 Comedia animalelor

„ erial)
14T5 Odisea (partea a H-a) 

(aventuri, SUA, 1997). 
Cu: Eric Roberts, 
Armând Assante, 
Christopher Lee, 
Vanessa L. Williams 

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

fad
19:00 Observator cu

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport.
Meteo

20:45 Fotbal în direct

- Liga 1: Universitatea 
Craiova vs CFR Cluj 

23:00 N-am uitat ce ai făcut
, astă-vară 

(thriller, SUA, 1998). 
Cu: Jennifer Iove 
Hewitt, Fredie Prinze 
Jr, Brandy Norwood, 
Mekhi Phifer, Brandy, 
Matthew Settle. 
Regia: Danny Cannon 
La numai un an după 
vara de coșmar în care 
nu făcuse decât să 
încerce să supraviețu
iască seriei de asasi
nate căreia i-au căzut 
victime prietenii ei, 
Julie James se simte 
tot mai aproape de 
soarta lor dramatică.

1:15 Comedia animalelor

(r)
1:45 Concurs interactiv 

2:45 Vivere (s) 
5:00 Observator (r) 
5:45 Vivere (r) 

930 0 lume nouă (doc.) 10:00 
Tonomatul DP2 11:30 Lege și 
ordine (s) 12:30 Motomagia 
(r) 13:00 ABC... de ce? 14:00 
Lecția de management. Prima 
mea afacere (doc., Marea Bri
tanie, 2005) 14:30 Dincolo de 
hartă (doc.) 15:00 împreună 
în Europa! Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 
Autostrada TVR. Magazin 
regional 18:00 Jurnal regional 
18:30 Lege și ordine (s) 19:25 
Ray Mears - Lecția de 
supraviețuire (doc.) 20:00 
D'ale lui Mitică 21:00 Ora de 
știri 22:10 Sfântul Petru 
(dramă, It./Sp./UK, 2005) 

24:00 Turneul Phoenix - Baba 
Novak 1:00 Campionatul de 
comedie (r) 1:30 Proces de 
conștiință (partea a Vl-a) (film, 
r)

8:00 Malcolm și Eddie (s) 930 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
11:00 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelfer, Allan Traut- 
man 11:30 Inspectorul Fowler 
(s). Cu: Rowan Atkinson 12:20 
Look who is winning 13:00 
Jara Iu' Papură Vouă (diver
tisment) 14:30 Miezul pro
blemei (r) 16:30 Bărbatul din 
vis (s) 17:30 Inspectorul 
Fowler (s) 18:00 Fotbal: Poli 
Timișoara - Oțelul (live) 20:00 
Jara Iu’ Papură Vouă (diver
tisment)

10:00 Povestea Marthei Stew- 
art (dramă, SUA, 2003) 12:00 
Spitalul de urgență (r) 13:00 
Fetițele Powerpuff (s animație) 
13:30 Taz-Mania (s) 14:00 
Verdict: crimă! (r) 15:00 Enter- 
tainment News (r) 15:15 
Smallville (r) 16:15 Entertain- 
ment News (r) 16:30 Jake, 
specialistul în relații (r) 
17:00 Veronica (comedie, 
România, 1972) 1930 Small
ville (s) 20:00 Entertainment 
News 2020 Schimbul trei (s) 
21:30 Jake, specialistul în 
relații (s)

6:00 Rebelde (r) 7:00 Duelul 
pasiunilor (r) 9:00 Gitanas (s). 
Cu: Ana de la Reguera 10:00 
Culoarea păcatului (s) 12:30 
Inocență rurată (s). Cu: Cămi
lă Sodi, Valentino Lanus, Hele- 
na Rojo, Carolina Tejera 13:30 
Jurământul (s) 15:20 Rețeta de 
acasă 15:30 Duelul pasiunilor 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s) 19:30 
Rebelde (s) 20:30 Noroc în
iubire (comedie romantică, 
Canada, 2003) 22:30 O lume 
a fiarelor (s) 0:30 Jurământul
(r) 2:30 Poveștiri adevărate (r) 
3:30 Acasă în bucătărie (r) 
4:15 Extravaganta Anastasia
(s)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:25 
Imobiliare blitz (r) 9:45 Al 7- 
lea cer (s, r) 10:45 Tele RON 
1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu
tere (s) 14:40 Povestea lui 
Alan Freed (dramă/biografic, 
SUA, 1999) 16:25 Al 7-lea cer i 
(s) 17:25 Dezastre în lumea 
sportului 18:00 Focus 19:30 
Camera de râs 20:00 CSI - 
Investigații (s) 2130 4400 (s) 
22:00 Trădați în dragoste 
23:00 Polițiștii (acțiune, Hong , 
Kong, 1973) 1:00 Localul lui 
Ruby (dramă, SUA, 2001)

7:00 Matinal 71010:00 Euro- 
maxx (r) 10:30 Azi, mâine 
11:00 Ne privește. Talk-show 
pe teme sociale 12:00 Știri 
13:05 Euromaxx 13:35 Fabri
cat în Germania (r) 14:35 
Lumea cărților 15:35 Misiune 
imposibilă (r) 16:00 Essentze 
(r) 17:00 Hobby Mix. Cu Irene 
Pârvu 17:30 Pasul Fortunei 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 19:00 Știri 
1920 Hobby Mix 20:00 Trenul 
vieții. Cu Liana Stanciu 22:00 
High Life. Cu Monica Stan 
23:00 Serenadă pentru etajul 
XII (comedie romantică, 
România, 1976)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

8:55 Vrăjitoarele (comedie, 

SUA, 2005) 1020 Regii și regi
na (dramă, Franța, 2004) 
12:50 Premiile Academiei 
Europene de Film 2006 14:25 

Casă și masă (comedie, 
Franța, 2003) 16:15 Fostele 
iubite ale iubitului meu 

(romantic, SUA, 2004) 18:00 
Aventurile lui Sharkboy și 

Lavagiri (acțiune, SUA, 2005) 
20:00 Nu mai locuim aia 

(dramă, SUA, 2004) 21:40 
Fără control (dramă, SUA, 

2005) 23:25 Alexandro (aven
turi, SUA, 2004)

7:00 Bună dimineața, Româ
nia! 930 Realitatea de la 9:00 
5:10 100% (r) 10:00 Reali
tatea de la 10:00 11:00 
Deschide lumea 13:20 EU, 
România 15:00 Realitatea de 
la 15:00 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 20:00 
Realitatea de la 20:00 20:05 
Realitatea zilei 21:00 Reali
tatea de la 21:00 21:50 Pri
ma ediție 22:00 Tănase și 
Dinescu 23:00 Ultima oră 
24:00 Realitatea de la 24:00

8:00 Istoria invențiilor 930 
Automobile americane recon
diționate 10:00 Vânătorii de 
mituri 11:00 Mașini pe alese: 
Porsche 13:00 Confruntări și 
fiare vechi 14:00 Istoria 
invențiilor 15:00 Cum se fa
brică diverse lucruri? 16:00 
Curse 17:00 S-a născut un 4x4 
18:00 Motociclete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20^30 Cum se fabrică diverse 
lucruri? 21:00 Locatari morți 
2230 Fenomene stranii 2330 
Mașini pe alese: Lexus LS400 
2430 Adevăratul loc al crimei: 
Justiție fugară; Mort în apă 
330 Mașini pe alese: Porsche
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Om (C.P.) - Portalul Include rețete tradiționale de 
Paști: oul vopsite natural, stufat de miel, miel cu salată, 

pască cu brânză șl rețetă grecească de miel cu salată 

șl sos fricassee.

Cadouri de Paști pentru copii

SIF2 2.9500 2,03
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 

221277.

TRANZACȚII BURSIERE

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

SNP 0.5600 -0,88

SIF1 2.8500 1,06

BRD 21.4000 1,42

BIOFARM 0.7200 -0,69

ANTIBIOTICE 1.8600 0,54
ROMPETROL 0.1020 -0,97

■ Sărbătorile Pascale 
sunt un motiv de bu
curie pentru copii pen
tru că primesc cadouri.

Ina Jurcone__________________
Inajurcone0lnformmadla.roDeva - Proiectul tematic „Vine Iepurașul!”, inițiat de Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Deva a debutat la începutul Săptămânii Mari. Pe parcursul acesteia, preșcolarii au desenat, au încondeiat ouă, au organizat concursuri și au pregătit atmosfera pentru așteptarea cadourilor de Paști. „Proiectul se va încheia în Vinerea Mare, astăzi, cu vizita Iepurașului care va aduce cadouri pentru toți copiii. Am plantat grâu pentru ca toți să observe în cursul săptămânii procesul de germinare, proces ce a fost explicat pe parcur-

Grădinița PN3 Deva Elevii Școlii Speciale Pădișa (Foto: T. Mânu)

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 

CU, nr. 14. ©-► 717659.

Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©-» 748080.

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

B 5. ©- 231515.

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

nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Amplasarea aparatelor radar în data de

06.04.2007:___________________________________._____________

- DN7: Vețel - Burjuc - Zam - limita jud. Arad;
- DN 7: Simeria - Orăștie - limita jud. Alba;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

SUD0KU

Reguli:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 

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

ÎNCEPĂTORI

1 2
3 8

5 9 j 1 4
4 3 6 7 2

8 9
6 7 2 5 1

2 8 6 3
7 5

9 2
AVANSAȚI

3
7

7 2 9
5 3

2 4 9
6 9 8 1

5
9 ... 2 6 1
7 8 6

8 7 4
6 4 3 1.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent
691758432
854312697
372649518

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

9 2 8 1 6 5 7 4 3

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

4 8 6 5 3 1 2 ■7 9

începători Avansați

6 1 9 4 2 3 7 8 5
3 8 2 6 7 5 9 4 1
7 4 5 9 1 8 6 2 3
2 7 8 5 3 6 4 1 9
4 3 6 2 9 1 5 7 8
9 5 1 8 4 7 2 3 6
1 9 7 3 6 4 8 5 2
5 6 3 7 8 2 1 9 4
8 2 4 1 c •J 9 3 6 ■7

sul fiecărei zile. Ier am încondeiat ouăle pe care le vom pune în coșulețele cu grâu și am primit vizita unui preot care ne-a explicat însemnătatea Săptămânii Mari și patimile lui Hristos. La acțiune au participat toate grupele de elevi”, spune Rodica Anghe,

director al Grădiniței P.N. Nr. 3 Deva. Cei 60 de elevi de vârstă școlară ai Școlii Speciale Păclișa au marcat ieri venirea Iepurașului printr-un program artistic urmat de carnaval. „Fiecare copil a primit cadouri cu specific pascal. Copiii cu nevoi speciale

sunt mai receptivi la evenimente. Activitățile practice, ergoterapia și dansul fac parte din preferințele lor. Ne-am pregătit din timp pentru manifestarea care s-a dovedit a fi un real succes”, a spus Nico- lae Cristea, directorul Școlii Speciale Păclișa.
Școală fără autonomie
■ Din cauza reorga
nizării rețelei școlare, 
școala din Peștișu Mare 
nu mai are autonomie.

Hunedoara (C.B.) - Primăria Municipiului Hunedoara a primit o adresă de la Școala Generală Peștișu Mare în care se arăta că în urma reorganizării rețelei școlare, începând cu 1.09.2006, unitatea de învățământ nu mai are autonomie și în consecință nu va mai fi condusă de un

consiliu de administrație. Din acest motiv Consiliul Local al municipiului s-a văzut nevoit să ia o decizie de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.38/2007 în sensul retragerii punctului 15 „Școala Generală Peștișu Mare - Boiangiu Maria”, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar a- flate pe raza administrativ teritorială a municipiului Hu

nedoara. Conform unui articol din Legea învățământului, consiliul de administrație al unității de învățământ, cu rol de decizie în domeniul administrativ, trebuie să fie format din director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanți ai părinților, 1-5 reprezentanți ai cadrelor didactice, reprezentantul agenților economici și un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior.

Registru
București (C.P.) - Firmele mici și mijlocii au la dispoziție de săptămâna viitoare un registru e- lectronic unic pentru înscrierea în programe de finanțare. Cei care vor să obțină bani de la Agenția Națională pentru IMM- uri nu mai trebuie să meargă la București, ca până acum, ci vor depune dosarele și vor fi înregistrați direct în calculator, la oficiile teritoriale.

Vânzări mari
Deva (C.P.) - Supermar- ket-urile din județ sunt pline ochi de clienți. Cu cărucioarele încărcate oamenii stau și câte o jumătate de oră la coadă pentru a-și achita produsele. Locurile de parcare amenajate în fața magazinelor se dovedesc adesea insuficiente. Comercian- ții estimează vânzări cu peste 40% mai mari.

Holcim

Pescari prinși cu „mâța-n sac"
■ Pescarii prinși fără 
permise, miercuri, de 
jandarmi au fost 
amendați.

Mihaela Tămaș_______________
mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - în urma controalelor efectuate miercuri, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara au efectuat, la soli

citarea și împreună cu reprezentantul Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură Filiala Timiș, acțiuni pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol pe râurile Mureș și Strei. Pe timpul desfășurării acțiunii au fost verificați mai mulți pescari, majoritatea dintre aceștia respectând prevederile legale, dar au existat și situații în' care s-a impus aplicarea de sancțiuni contravenționale.

„Controalele vor continua și în perioada următoare, jandarmii fiind obligați să sprijine reprezentanții Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, în conformitate cu art. 19 lit. 1 din legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara, sublocotenent Nicolae Râducu.

ct »•»

la început, am construit bazele. Am creat produse și am lansat 
servicii pentru cele mai exigente așteptări. Am creat o. echipă 
puternică de profesioniști dedicați. Am investit în tehnologie 
pentru a fi cu un pas înaintea oricărei inovații.
Dar ne-am rezervat și timpul necesar pentru a asculta planurile 
tale de viitor. A venit timpul să le clădim împreună!

Fabrica de ciment Aleșd
Ciment gri, vrac și saci
Servicii de transport
Servicii de laborator 
Consultanță tehnică
Tel: 0259 / 349 769

Stația de betoane Timișoara
Proces de producție automatizat
Servicii de livrare și pompare 
Servicii de laborator
Consultanță iehnică
Tel: 0256 / 246 210

www.holcim.ro
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http://www.pofta-mare.ro
Inajurcone0lnformmadla.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
http://www.holcim.ro


vineri, 6 aprilie 2007

t

Cm®

• înecat. Un bărbat de 52 de ani, din orașul Uricani, a fost găsit înecat în Pârâul Bulzu, din localitate. Nu există suspiciuni de comiterea unei fapte de natură penală, (M.S.)
• Spânzurați. Un bărbat din Simeria și unul din Uricani s-au spânzurat în condiții care exclud fapte de natură penală. Trupurile celor doi au fost găsite înlocuințele acestora. (M. S.)

Iepurașul, așteptat de copii
■ Iepurașul a primit 
scrisorile copiilor cu
minți și a pornit să um
ple coșul cu cadouri.

Hannelore Acârnulesei

Programul 
băncilor

București (M.F.) -Majoritatea băncilor cu rețea extinsă au anunțat că vor ține închise unitățile bancare în zilele de 8 și 9 aprilie, prima și a doua zi de Paște, singurele care vor avea program cu publicul urmând să fie agențiile deschise în centrele comerciale. BRD - Group Societe Generale, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania și Banca Carpatica au anunțat că în 7 aprilie vor avea program normal pentru o zi de sâmbătă. în schimb, Casa de Economii și Consemnațiuni a decis să închidă unitățile bancare la sfârșitul zilei de vineri, urmând să-și reia programul marți, 10 aprilie.

Rămâne 
în arest
Deva (M.S.) - Curtea 
de Apel Alba lulia a 

respins, ieri, recursul 
formulat împotriva 

arestării preventive 
de unul din capii 

grupării infracționale 
din dosarul „Hydra", 
Andrei Raita, care a 
încălcat restricțiile 
impuse la eliberare. 
Acesta a fost rea- 
restat în 29 martie, 
pentru 30 de zile, 
după ce ar fi fost 
văzut într-un cazinou 
din Hunedoara, ne
respectând condițiile 
puse la eliberare, în 
noiembrie 2006. Prin 
decizia pronunțată 
ieri, instanța a res
pins ca nefondat re
cursul declarat împo
triva hotărârii Tri
bunalului Hune
doara, inculpatul 
urmând să fie cer
cetat în stare de a- 

rest preventiv. Deci
zia este definitivă.

Deva - Și pentru că a auzit că fetițele își doresc păpuși, el le-a găsit deja pe cele mai frumoase. Cele mai micuțe păpușele l-au costat pe Iepuraș șapte lei. Iar pentru o Bărbie cu accesorii, Iepurașul mai bogat a scos din trăistuță chiar și 120 de lei. Păpușile Witch și Bratz îl costă pe Iepurașul cel modern, și în rând cu cele mai noi desene animate, de la 30 la 70 de lei. Pentru fetițele viitoare gospodine, urechiatul cel darnic a băgat în coș vase de jucărie sau chiar o bucătărie complet utilată. Pentru acestea, însă, el a plătit la casă nici mai mult nici mai puțin decât 90 de lei. Aceleași micuțe gospodine vor primi duminică dimineață fier de călcat, prăjitor de pâine, mașină de cusut sau chiar aspirator de jucărie. Pentru ele Iepurașul a trebuit să scoată din punguță vreo 30 de lei.Pentru fetițele mai cochete codoșul cel pufos a găsit cutii întregi cu mărgele colorate, din care micuțele domnișoare

Jucăriile din pluș sunt printre favoritele copiilor (Foto: T. Mânu)își pot face minunate coliere pentru rochiile de seară. Și farduri adevărate pentru ele și păpușile lor, cu vreo 5-10 lei setul.
Iepurașul băiețilorNici băieții nu au fost neglijați de Iepurașul cel darnic. Cu toate că doar cei cuminți vor primi cadourile pe care le- au cerut în scrisorele. Ei vor primi mașini și avioane, sau chiar... corabia piraților. Cea mai micuță mașină pentru colecția băiețelului cel cumin- cior l-a costat pe Iepuraș cinci lei. Cele mai mărișoare le-a găsit la 50 de lei bucata. Iar cele mai grozave mașini, în culori metalizate și cu tele

comandă, pot ajunge chiar și la 300 de lei. Dar pentru una ca asta, băiatul trebuie să fi fost tare cuminte la grădiniță, iar părinții să fi luat o primă frumușică de Paști. Și pentru Corabia Piraților, Iepurașul a trebuit să aibă punguța plină, pentru că o astfel de jucărie costă 270 de lei.
Pentru toți copiii cumințiPentru cei mai mari, rafturile magazinelor de jucării sunt bine garnisite cu jocuri educative. „Piticot”, „Nu te supăra frate”, „Scrabble”, „Puzzle” sau chiar „Rummy”. Pentru toate acestea Iepurașul nu trebuie să aibă un buget chiar așa de consistent,

pentru că ele se găsesc la prețuri începând de la 15 lei și până la 40 de lei.Și cei mai mici vor primi cadouri în coșulețul cu ouă roșii. Pentru ei, urecheatul cel bun a găsit plușuri, de la câțiva lei și până la sute de lei bucata, dar cele mai scumpe sunt mult mai mari decât prietenii lor cu care vor împărți camera, carusele pentru pătuț, la 30 de lei bucata sau jucării pentru cărucior, la 10 lei setul.Așadar, toți cei care și-au ascultat părinții, bunicii și pe „Doamna”, pot să așteptai duminică dimineață, pentriW că Iepurașul a luat câte ceva pentru fiecare.

in urma extragerii la concursul destinat celor care vor să testeze GRATUIT Cuvântul Liber, timp de o lună, respectând regulamentul prevăzut, dna Mârza Cornelia (Deva) se va putea bucura și de cei 50 lei puși în joc, pe lângă cele mai proaspete știri primite GRATIS, timp de o lună.
(Foto: M. Ș.)

Drumul Crucii refăcut în ValeLupeni (M.S.) - Sute de credincioși creștini și 20 de preoți sunt așteptați să participe astăzi la procesiunea religioasă „Drumul Crucii”, care se ține în Vinerea Mare pe cel mai lung traseu din lume, între orașul Lupeni și schitul Straja, din Masivul Vâlcan, în Valea Jiului. Procesiunea va începe la ora 12.00, de la Biserica Ortodoxă Lupeni și va continua pe un drum în lungime de 10,4 kilometri, pe parcursul căruia sunt prevăzute 14 opriri, câte a avut și Isus Cristos când a urcat pe Muntele Golgota. La fiecare popas vor fi săvârșite slujbe de către un sobor de preoți.
împodobesc crucile

Sălătruc (M.S.) - Tradiția băștinașilor din Valea Jiului, denumiți și momârlani, spune că în Joia Mare crucile din cimitire trebuie împodobite pentru ca și cei plecați la cele veșnice să poată sărbători învierea Domnului. Obiceiul este unic în țară și vine din timpuri străvechi, de la oierii care păstoreau turmele pe munții din Valea Jiului. Tradiția se păstrează și acum în satele aflate în vecinătatea orașelor Petroșani și Lupeni. „Tradiția cere ca după ce mormintele sunt curățate și se împodobesc cu flori, pe crucea din lemn să fie pusă o icoană nouă, alături de o basma multicoloră”, spune preotul Octavian Pătrașcu din satul Sălătruc.

Retragere pentru 
democrați

Deva (M.S.) - Președintele PSD Hunedoara, Victor Vai- da, crede că membrii PD ar trebui să părăsească funcțiile de conducere din instituțiile deconcentrate ale statului, chiar dacă au câștigat concursurile pe post. „Nu este niciun secret că Alianța D.A. și-a împărțit posturile pe criterii politice atunci când a câștigat alegerile. Chiar dacă sunt artificii și se spune că persoanele acelea au dat concurs pentru posturi și sunt funcționari publici, este clar pentru toată lumea că ei au fost numiți politic”, a spus președintele PSD Hunedoara. El a adăugat că după alegerile din 2004 membrii PSD au fost obligați de reprezentanții Alianței D.A. să părăsească funcțiile de conducere din direcțiile județene, deși unii dintre ei dăduseră concurs pentru acele posturi. „Așa s-a întâmplat și cu membrii PSD în 2004. Persoanele susținute de noi au părăsit funcțiile. Am avut un adevărat scandal pe această temă. Au fost obligați să le părăsească și s-au făcut presiuni mari asupra directorilor noștri de la deconcentrate și nu numai asupra lor”, a mai spus Victor Vaida.

Victor Vaida

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

Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca

iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul 
unui

Fii Abonatul lunii 
Aprilie!
Cu CL, e atât de 
simplu să câștigi!

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pot participa angajați» S C
Inform Media S.R.L. si nici’rudele 
acestora de gradele 1 si II Extra
gerea se va desfășura la redacția 
cuvântul Liber, in* 29 aprilie, ora 
14 și se va face în mod aleator di- 
baza de date a abonati'or CL. 
Relații suplimenta* e sa te'. 2t ’275 
mt. 8806^

I 

t



Sdrobiș l-a refuzat pe

> J iii» F V WH' Vt » • * • «* *"•» * VV-VivSU-’y*3S-

• Arbitri. în etapa a XXIII-a din Liga a II- a de fotbal, care se dispută mâine de la ora 11, partida Minerul Lupeni - IS Cîmpia Turzii va fi arbitrată de Liviu Ciucă, ajutat la margine de Ovidiu Maier și Gabriel Dan. La Caracal, Corvinul va avea ca arbitri pe Cristina Dorcioman, Valentin Cristea și Anghel Voicu. (V.N.)
• Condiții. După ce în ultima perioadă, luptătorii de la Inter Petrila au obținut rezultate bune la nivel național, într-o recentă ședință Consiliul local a aprobat o nouă tranșă de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor de recuperare. Jacuzzi și sauna vor fi la mare căutare. (V.N.)

■ Managerul general al 
Jiului a declarat că nu îl 
interesează funcția de 
antrenor principal.

Valentin Neagu
valentin, neagu@infarmmedia.ra

Deva - Ioan Sdrobiș, managerul general al Clubului Jiul Petroșani, a declarat că finanțatorul Alin Simota i-a propus de multe ori să-l înlocuiască pe Marin Tudorache în funcția de antrenor principal. „Pot să spun că în fiecare zi patronul mă roagă să revin pe bancă, dar l-am refuzat. îmi ajung 30 de ani de antrenorat, acum îi las pe alții să arate ce pot. I-am spus că nu mă interesează această funcție, mă interesează ca Ji-
Licență în aer

Deva (V.N.) - Viorel Duru, directorul departamentului licențiere al FRF, a declarat că Jiul Petroșani nu mai poate evolua în Liga I în sezonul următor, deoarece nu a depus cererea de obținere a licenței până în data de 31.03. „Nu vor primi licența chiar dacă vor depune actele, azi, mâine sau când vor dori dânșii. Licența este o condiție obligatorie pentru a putea participa în Liga I și în cupele europene. în Liga a Il-a nu este o condiție de participare. Oficialii de la Jiul și- au dat seama că nu au șanse de supraviețuire și nu au mai făcut nici un demers” - a declarat oficialul. Trebuie spus că, pentru obținerea licenței, orice echipă trebuie să răspundă unor criterii. Este vorba de plata datoriilor către alte cluburi, către jucători, angajați și către bugetul statului. Ulterior, secretarul general al grupării din Petroșani, Marian Spiru, a recunoscut că echipa sa nu mai poate evita retrogradarea, iar obținerea licenței pentru sezonul viitor ar fi fost costisitoare și nu și-ar fi avut rostul în situația în care se află acum pe locul 18. ultimul, în Liga I, cu doar 14 puncte.

CSS Cetate, în top la medalii
■ Clubul devean a 
obținut opt medalii la 
Campionatele Naționale 
Școlare de Gimnastică.

ClPRIAN MARINUȚ- 

ciprian.marinijt@infarmniedia.ro

Deva - Școala de gimnastică de la CNS - CSS Cetate Deva a demonstrat că rămâne una dintre cele mai valoroase din țară și la actuala ediție a Campionatelor Naționale Școlare, desfășurate în perioada 1-3 aprilie la Buzău.Gimnastele de categoria a IV-a, a III-a și a Il-a care se pregătesc la Deva s-au aflat în prim-planul competiției de la Buzău și au obținut opt medalii, rezultat cu care au fost pe podium și în clasamentul general. Cele mai importante medalii au fost cele de argint

Alin Simota loan Sdrobișul să-și formeze o echipă omogenă și să ne facem baremul”, a spus Sdrobiș. în schimb, el i-a avertizat atât pe jucători cât și pe componenții staff- 
obținute în concursurile pe echipe la categoriile a III-a și a IV-a, categorii la care clubul devean a avut în ultimii ani rezultate mai modeste.„Rezultatele din acest an sunt mai bune decât în anii anteriori, mai ales că din echipele noastre nu au făcut parte și componentele lotului național de junioare care sunt 

Rezultate

Rezultatele CSS Cetate Deva__________
Categoria a ll-a ________________ _____________

Mihaela Tipa (CNS CȘS Cetate Deva) - 4 medalii: bronz la individual com
pus, bronz la sărituri, argint la paralele și bronz la sol.
Categoria a III-a____________________________ _________________________________________

Echipa CNS CSS Cetate formată din Rodica Mâșniță, Andra Lăcătuș, Tatiana 
Geamparoiu, Dorina Rusu, Beatrice Mărgărit - locul II după CSS 7 CS Dinamo 
București; Beatrice Mărgărit - aur la sol.
Categoria a IV-a _______ ____________ ___________________________

Echipa CNS CSS Cetate formată din Ștefania Stănilă, Georgiana Stănciules- 
cu, Ana Maria Ocolișan, Alexandra Marcu, Dumitrița Rus, Emanuela Ghi- 
ciuc - locul II după CSS 2 București; Emanuela Ghiciuc - bronz la bârnă.

ului tehnic că, dacă nu vor urma indicațiile lui și nu se vor supune deciziilor sale, vor pleca de la echipă. „Cine nu mă ascultă zboară de la 
legitimate la clubul nostru. Evoluția gimnastelor de la Deva a fost apreciată de reprezentanții Federației Române de Gimnastică, iar performanțele realizate ne situează în continuare între cele mai puternice centre de gimnastică din țară”, afirma Adrian Liga, directorul CNS - CSS Cetate Deva.

Simotaaceastă echipă pentru că nu am timp să pierd vremea, așa că eu le-aș recomanda jucătorilor să pună osul Ia muncă”, a mai spus managerul.Trebuie precizat faptul că oficiali ai Jiului au confirmat că gruparea din Petroșani este ca și retrogradată in iiga secundă, deoarece nu a depus actele pentru licență.„Duru are dreptate când afirmă că suntem ca și retrogradați. Cred că s-a luat o decizie înțeleaptă că nu s-a mai depus dosarul pentru licențiere. Era inutil să aruncăm 280 de milioane de lei vechi pe apa sâmbetei când echipa este în pericol să nu- și îndeplinească nici măcar baremul pentru liga a doua”, a'explicat secretarul clubului, Marian Spiru.

Unica medajie de aur a CNS 
CSS Cetate â fost obținută la 
sol

Sc.___ Ap.______
Localitatea

Numele___
Prenumele

Telefon_______________________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, 
cotidianul Cuvântul liber.

Adresa: Str.
Bl.

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

tPe lângă multitudinea de beneficii. Cuvântul Liber 
pti oferă acum un MARE AVANTAJ: 

Imai ieftin prin nod 
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pen- 
tru că prețul abonamentului la Cuvântul Liber 
a rămas același, pe rețeaua proprie de 
distribuție!

POȘTĂ:1 lună=10,llei2 luni=202 lei3 luni= 30,3 lei6 luni= 60,6 lei12 luni=1212 lei
DISTRIBUITE 

PROPRIE:• 1 lună=8,9 lei• 2 luni= 17,8 lei• 3 luni=25,9 lei• 6 luni= 48,9 lei• 12 luni=89,9 lei
1254/211275, int. 8811
Mă pe»rtni a prafita de această OFERTA!

Noua Jetta.
Perfecta din toate unghiurile.

Acum cu taxe vamale 0%.

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

Vrei să o privești și tu mai îndeaproape’’ Te așteptăm la Centrul Volkswagen 
Timișoara, Calea Lugojului, bifurcație aeroport!

Noua Jetta

Mofeflfotft . l î-i i :.'i i ; ’•5 Lti'--. iVi n I VA Ici cinstiși ■ . >

Autoclub - Centrul Volkswagen Timișoara
Timișoara, Colea Lugojului, brfurxatie aeroport, telefon: 0256-289892, 287316

♦

mailto:neagu@infarmmedia.ra
mailto:ciprian.marinijt@infarmniedia.ro
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. J S 4 4 » » » » » » » » • •■•••••••••••'•«•< <-«. A-A. ■W'w'V• Aresxati. Patruzeci de suporteri ai formației Dinamo Zagreb au fost arestați, miercuri, înainte de meciul cu Hajduk Split, scor 2-2, din manșa secundă a semifinalelor Cupei Croației.Poliția a arestat 40 de suporteri Bad Blue Boys (n.r. - suporterii echipei Dinamo Zagreb) pentru că au distrus mașini și motociclete la Split.

Ferguson îl acuză pe Chivu

Au decedat
Buzău (MF) - Doi voleibaliști de la Volei Club Municipal Râmni- cu Sărat, Gabriel Trandafir și Lucian Mocanu, au murit, miercuri seară, intr-un accident de circulație produs pe raza județului Buzău.

Problema 
stadioanelor

București (MF) - Florin Prunea a declarat că România are stadioanele pe care le merită, după ce forul român a informat că doar stadionul Steaua poate găzdui meciuri din cupele europene.„Nu poate nimeni să oblige pe Steaua să lase pe Dinamo să joace pe stadionul ei. Dinamo trebuie să aibă un stadion pe care să joace. Nu are dreptul să joace în afară, ci doar pe teritoriul țării noastre” - a

(Foto: ERA) 

Ignoranță 
Londra (MF) - Mijlo
cașul echipei Chelsea, 
Frank Lampard, a 
povestit, în progra
mul meciului din Liga 
Campionilor cu 
Valencia, cum por
tarul formației Arse
nal Londra, Jens 
Lehmann, l-a ignorat 
într-un restaurant 
londonez, 
informează AFP. 
„Am dat peste Jens 
Lehmann într-un 
restaurant. El era 
alături de soția sa și 
m-a ignorat complet. 
Eram cu Jamie Redk- 
napp și ne-a ignorat 
pe amândoi. Era 
chiar înaintea me
dului nostru cu Arse
nal și apoi el a expli
cat că eram arogant", 
a explicat Lampard.

■ Tehnicianul lui Man
chester crede că funda
șul român e vinovat de 
eliminarea lui Scholes.

Roma (MF) - Tehnicianul echipei Manchester United, Alex Ferguson, a declarat, miercuri seară, după meciul pierdut în fața formației AS Roma, cu scorul de 1-2, că fundașul Cristian Chivu a determinat eliminarea lui Paul Scholes, informează The Sun.„Nu mă plâng în legătură cu primul cartonaș galben al lui Paul Scholes. Dar într-un meci mare, un arbitru bun nu l-ar fi eliminat după acel al doilea duel”, a spus Ferguson, care consideră că Chivu l-a încurajat pe centralul Herbert M —.............. ............................ .........
Eliminarea. nu a fast din vina meu. 
Au fost multe faultări și Scholes a 

meritat să Sa elinimat
Cristian ChivuFandel să îi acorde lui Scholes al doilea cartonaș galben.„Chivu a făcut să fie eliminat. Arbitrul ne-a spus înainte de meci că orice jucător care încearcă să îl facă pe altul să primească cartonaș va fi eliminat, dar nu s-a întâmplat așa”, a explicat Ferguson.

spus Prunea.

Florin Prunea (Foto: fan)

LIOA CAMPIONILOR
București (MF) - Rezultate înregistrate în partidele dis
putate, marți și miercuri, în prima manșă a sferturilor 
de finală ale Ligii Campionilor:

PSV Eindhoven - Liverpool 0-3

Au marcat: Steven Gerrard '27, John Arne Riise '49, 
Peter Crouch '63
AC Mllan- Bayern Munchen 2-2

Au marcat: Andrea Pirlo '40, Kaka '84 (penalty) / Daniel
Van Buyten 78, '90
AS Roma - Manchester United 2-1

Au marcat: Rodrigo Taddei '44, Mirko Vucinici '66 /

Wayne Rooney '60
Chelsea - Valencia 1-1

Au marcat: Didier Drogba '53 / David Silva '30 
Meciurile retur vor avea loc la 10 și 11 aprilie.

Dumitru Dragomir
(Foto: FAN) 

Vrea în Giulești 
București (MF) - Președintele LPF, Dumitru Dragomir, ar dori ca meciul Rapid - Dinamo, din etapa a XXVII-a a Ligii I, să se joace pe stadionul „Valentin Stănescu - Giulești”, fără spectatori, și nu la o distanță de 150 kilometri de București, așa cum a decis Comisia de Disciplină a FRF.„Nu sunt de acord cu această decizie. Susțin deschis ca Rapid să joace pe Giulești meciul cu Dinamo, dar cu porțile închise. Dacă sunt trimiși în alt oraș, sunt pedepsiți jucătorii și nu huliganii care pot face în acea localitate alte nenorociri”, a spus Dragomir.

La europene? Antrenorul gim
nastei Cătălina Ponor, Matei Stânei, a 
declarat că sportiva este pregătită să 
participe la Internaționalele României, 
programate la sfârșitul săptămânii 
viitoare, și că nu exclude prezența aces
teia la Campionatele Europene de la 
Amsterdam. (Foto: epa)

Mourinho:
Londra (MF) - Antrenorul Jose Mourinho a declarat că rezultatul înregistrat în meciul Chelsea - Valencia, scor 1-1, este just, chiar dacă, în opinia sa, gruparea engleză ar fi meritat victoria deoarece a atacat mai mult.„Dacă cineva trebuia să câștige meciul, atunci a- ceastă echipă este Chelsea, deoarece a atacat mai mult, însă scorul este cel corect. Chelsea a încercat să câștige, Valencia să obțină o remiză. Cele două echipe au făcut un meci solid. Valencia a avut șansa de a marca un gol extraordinar prin Silva. La 0-0, Kalou a avut o bară, iar Sevcenko ar fi putut marca, fnsâ recunoaștem că rezul-

Chivu e fost deasupra tuturor, mai ales atunci când romanii s-au bucurat de deschiderea scorului

/ WiLHELMȘ
__ ■ __2______________

Potrivit agenției France Presse, Alex Ferguson consideră că rezultatul de miercuri este unul bun, având în vedere faptul că Manchester United a jucat „10 contra 12” timp de cel puțin o oră. „Arbitrul nu ne-a dat nimic, însă nu am nimic de spus în privința eliminării. Dar arbitrul a spus, înainte de meci, că nu va accepta nicio solicitare de sancționare din partea jucăto
Incidente grave la Roma
■ Suporterii englezi au 
făcut-o „lată" în capitala 
Italiei, iar Poliția a inter
venit în forță.Roma (MF) - O serie de incidente a avut loc înainte de meciul AS Roma ■ Manchester United, din prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, miercuri seară, la Ronîa, soldate cu 18 răniți, dintre care unul este în stare gravă, a anunțat a- genția Ansa, citată de AFP.Suporterul rănit grav este un englez, care ar fi fost înjunghiat la nivelul gâtului. El a fost transportat la un spital din capitala Italiei. Celelalte 17 persoane nu sunt decât rănite ușor.Inițial, s-a anunțat că șapte persoane au fost rănite ușor, între care trei englezi.Potrivit primelor informații, circa 300 de suporteri englezi, mulți în stare de ebrietate, au intrat în contact cu tifosi romani în apropiere de stadionul Olimpico, cu aproximativ o oră înainte de meci.
„Rezultatul e corect"

Jose Mourinho (Foto: epa)tatul este just. Uneori, am arme pentru a schimba un joc, cu tactica. Aici nu mai aveam arme. Nu aveam decât jucători defensivi pe bancă, Iar Joe Cole nu poate juca mai mult de 15 minute pe meci. Le-am spus la pauză

rilor. însă un jucător de la Roma a procedat astfel în cazul lui Scholes și nu a fost sancționat. Este inacceptabil. Suspendarea lui Scholes este o pierdere pentru noi. Al doilea gol al Romei a fost puțin cu șansă”, a precizat tehnicianul.AS Roma, cu fundașul Cristian Chivu integralist, a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formația Manchester United, într-un

Carabinierii au luat cu asalt sectorul rezervat fanilor britanici 
(Foto: EPA)Forțele de ordine au intervenit, iar, potrivit agenției Ansa, situația a revenit la calm în jurul orei 19.00 GMT.în schimb, în stadion, la pauza meciului, postul de televiziune Sky Sport a arătat poliția intervenind în partea tribunelor rezervate fanilor englezi. Câțiva polițiști au fost văzuți folosind bastoanele 

că totul se poate schimba și că, dacă nu este cazul, meciul retur rămâne deschis și nu există niciun motiv de panică. Toată lumea crede că ei se vor califica, dar în locul lor nu m-aș încrede”, a spus Mourinho.

(Foto: EPA)meci din prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. Golurile echipei AS Roma au fost marcate de Taddei '44 și Vucinici '66, în timp ce pentru Manchester a înscris Rooney '60. în minutul 34, Scholes (Manchester) a fost eliminat de pe teren, primind al doilea cartonașul galben. •Meciul retur va avea loc la10 aprilie.

din dotare. Totul a început după ce suporterii echipei AS Roma au lansat diferite obiecte în direcția englezilor, iar aceștia au încercat să riposteze, lucru care a condus la intervenția forțelor de ordine.în urma incidentelor din tribune, poliția a arestat trei englezi, între care unul părea rănit ușor la față.
Să plătească

Hunedoara (MF) ■ Președintele FC Corvinul Hunedoara, Mircea Alic, l-a anunțat pe patronul echipei de Liga a Il-a, FC Corvinul 2005 Hunedoara, Florin Uscatu, că tre- (buie să plătească dacă ’mai vrea să folosească brand-ul FC Corvinul.„Folosind denumirea de FC Corvinul Hunedoara cu intercalarea cifrei 2005 și culorile clubului alb-albastru încăl- cați prevederile Legii 84 i din 1998, prejudiciind imaginea și tradiția AS FC Corvinul Hunedoara, fondat In anul 1921”, a declarat Mircea Alic.
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Sântele Sărbători de Paști să aducă în sufletul 
tuturor angeșațăor, colaboratorilor 
precum și fam&Hor acestora. lumină 
în suflet belșug în casă, sănătate, 
fericire alături de
creștina 
'ntampinare

Director.
Josan Zacheu loan

Primarul 'comunei Pui,
VictorkStaiaÎ9E}

xP^ffite/eț^rbători de Paști 

)^fsăXă^^eascd sănăi^i^alături, *i^^ 
^dece/^cfin^^ vă aduci^gSHL, 

^^in^case^bucuneși pace^Ț^- 
Fi^ca^Lumina^învierii să ne aproo/e .

Vând ap. 2 camere (03) Vând ap. 3 camere (05)

romimo
• semidecomandate, fără îmbunătățiri, Micro 7,
Hunedoara, preț negociabil. Tel. 0727/339272. CT)

• Deva, zona piață, gresie, faianță, centrală 
nouă, parter, liber, 45.000 euro, canapea piele, 
vitrină, dulap, toaletă, frigider, 2 fotolii. Tel. 
0729/415623.7)
• zona Nicolae Bălcescu, etaj 3, balcon închis, 
contorizăriat, amenajat complet, ST 47 mp, 
parchet, preț 95.000 ron, tel. 0726/710903. {Al)
• semidecomandate, centrală termică, balcon 
închis, parchet, gresie + faianță, ST 54 mp, repar
titoare, Bălcescu, preț 1,150 mld. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)

• zona Dorobanți, etaj 2, 2 băi, 80 mp, 
încălzire centrala, pereți Izolați, geamuri 
termopan, dotări, complet mobilat, preț 
88000 euro, negodabiL TeL 0720/545757. 
(6/3M)

• semidecomandate, amenajat, mobilat la 
comandă et 3, Aleea Armatei, ST 47 mp, preț 950 
mii., negociabil, tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, 2 balcoane, etaj 
intemediar, b-dul Decebal, preț 145.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• semidec, amenajat, cdntorizări, 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, ocupabil imediat, preț 164.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• urgent, apartament 2 camere decomandate, 
56 mp, zona Lido, cu 2 balcoane, unul tip logie, 
bine întreținut, contorizări, vedere la bulevard, 
fără modificări, igienizat, preț 42.000 euro, nego
ciabil, tel. 0740/535095. (A4)

4
• 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)

• semidecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță balcon 
închis, zona Gojdu, preț 147.000 ron, 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 Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723/251498 0745/302200,232809. 
(A4)
• dec, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• doc, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, Zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212141. (A9)
• dec, hd central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231308 (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 băi, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
« Brad, zonă centrală 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. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentrală Deva, cu 
centrală termică termopan, parchet gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat

i recent, totul nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275. (A4)
• cu intrări separate, 54 mp, str. Zamfirescu, 
balcon mare, centrală termică parchet, 
modificări, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, zona Decebal • piață, 
etaj intermediar, cu vedere la bulevard, balcon 
pe toată suprafața, fără modificări, centrală 
termică, parchet, ocupabil imediat, posibil și 
investiție, închiriere, preț 145.000 ron, negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, balcon mare, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
modificări la bucătărie, preț 138.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 2 apartamente de 2 camere, la parter, zonă 
bună ideale pt spațiu comercial sau de locuit, 
50 mp fiecare, cu centrală termică bucătărie 
modificată parchet, ocupabile în 48 ore, preț 
43.000 euro, neg., tel. 0740/535095. (A4)
• dec, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231300; 0740/317.314. (A9)
• dec, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (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, 0788/040490,

, 0788/158.483. (A10)
_ • Brad, semidecomandate, amenajat 'modem, 
W preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 

0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• gresie, faianță parchet, lavabii, modernizat, 2 
băi, etaj 2, zona Zamfirescu Deva, preț 73.000 
euro. Tel. 0720/037163. (T)
• decomandate, etaj 2, zonă centrală 2 
balcoane, 2 băi, boxă garaj pentru 2 mașini, 
centrală termică ST 120 mp, preț 92.500 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608, 206003. 
(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 CarpațL etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• dec, 2 bă (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. GA9)

e zona Emlnescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=28O mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabi I firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Căhigărenl 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• In Slmeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg., tel, 0749/268830. (A7)
• te Sânhihalm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Vălișoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Savești, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad,șurăgrădinăși2ha 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, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• 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. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0;»--1584 (A10)

• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg, tel. 
0745/164633,206003. (A7)
a Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

• miniganonieră 10 ■ 20 mp în bloc P+4 sau vilă, 
zonă centrală, Deva, exclus cămine de 
nefamiliști. Tel. 0744/382832. (T)
a 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)
a dec, zona Zamfirescu. Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317314. (A0)

Vând terenuri (21)

a extravilan, zona aeroport Săulești, 3800 
mp, 20 euro mp; extravlan Sântandrei zona 
Bâreea 2300 mp; 5000 mp, preț 10 euro mp, 
DN7 Sântandrei 8000 mp intravilan 50 euro 
mp, front DN 200 m, 2300 mp 100 euro mp, 
front DN7100 m, zona sere 9000 mp, 20 euro 
mp41600 mp, 30 euro mp, zona sere. TeL 
0720/888994.(2/354)

a 2300 mp intravilan, îngrădit, cu pomi fructiferi, 
în zonă de agrement, Deva, Str. Alunului. Tel. 
227242. CT)
a 874 mp intravilan, amenajat împrejmuit, 
gazon și pomi fructiferi, la 9 km de Deva, asfalt 
Relații la tel. 0722/722112. (D

n Brad, str. Decebal, 600 mp, intra
vilan, fs 20 m cu toate utilitățile. Informații la tel. 
0723/301296,0723/225229. (T)
• teren, zona Zăvoi, 460 mp, utilități în zonă preț
40 euro mp. Tel. 0744/999094. (T)

romimo.ro

Cumpăr casă (14)

• urgent, cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imediat, tel. 215212 ran

Vând case la țară (17)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• și garaj, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.000 euro, tel. 0722/5M»4. (Al)

• casă tn Vețel, 3 corpuri, grădină garaj, apă 
gaz, tv cablu, curent trifazic, parchet, gresie, 
faianță sau schimb cu apartament 2 camere. Tel. 
0744/999094. (T)
• casă renovată 10 km de Deva, 2 camere, 
prispă fântână gaz la poartă 1300 mp teren, fs 
50 m, preț 22.000 euro. Tel. 0722/564004. (T)

Vând garsoniere (19)

vând case, vile (13)

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

• casă In Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996. (4/4.04)

• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10>

• casă, cute și pădM. 1M0 mp, Deva, str. 
Harta,«. IX T* (7XSOK (V3U3)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• agent, Den, plata imediat teL 215212 (Al)
• ki orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, tel 073Q/474275,0740535095. (A4)
• agent dec, etaj intermerfiar. zona LBacUuL 
Mărești. Dorobanți Zamfirescu. teL 
C74G/31731A (A9)

• Deva, 1 camere decomandate, hol mare 
pătrat baie, bucătărie, boxă garaj, 300 mp teren, 
canalizare, apă gaz. curent 82.000 euro, tel. 
0722/564004 (Al)
• taxi camere, bucătărie, baie, teren 250 mp, 
preț 90000 euro. negociabil tel. 0740/210780. 
(AU

• te lax 3 camere, baie, bucătărie, arte + 
gâdrâ, JB mp.zorâbUH. preț410000 ron, teL 
S%QSQ2.72fr3W98 (AU

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

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan, parchet, gresie, faianță, 
convertor gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandateă contorizată, parchet, gresie, 
faianță totul nou, zona Piață preț 105.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (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 61500 lei, neg, tel. 
206003,230324. (A7) .
• ana tatetsoA etaj 3, semidec, laminat 
zugrăvit vopsit B». preț 68000 lei, neg, tei. 
074>/1634C, 206001 (A7)

an aieSOO mp la șosea asfaltată, apă gaz. 
canalizare la poartă nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0729/055585.0254/212803. după ora 20. (T)
a loc de casă Hunedoara ■ Hășdat 3500 mp, fs 
21 m. apă, gaz, curent, loc drept zonă liniștită 
preț 35.000 euro. Tel. 0723/005657,0747/191372. 
(T)
a In Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
a Deva, zona Ion Creangă, ST 710 mp, are și o 
construcție mai veche, între case, apă, gaz, 
canalizare, preț 100 euro/mp, tel. 0726/710903. 
(Al)
a intravilan la șosea, în Cristur, ST 1800 mp, FS 18 
m, preț 30 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al). '

a in Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă, preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
a zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800:0745/511.776. (A9)
a zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
a intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
a 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) 
a urgent, intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9) 
a parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
a Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 

' atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
a Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
a Brad, OS ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
a Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
a Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
a Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
a Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
a Brad, os ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel, 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

a mbl te Deva, zonă buâ pretată perf. 
pensuie. sediu firmă Hotel S-55D mp. ars. 
construcție nouă preț neg. tel 23130C 
0745/511776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

a în Deva, zonă centrală S-60 mp, ofer preț duu 
tel. 0740/317314. (A9 '

Vând alte imobile (27)

a hală și construcție parțial finalizată lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
a Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040 400 n7«s/15&483. (A10)

Imobile chirii (29)

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

Cumpăr teren (22)

5 hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata ■ tediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

a hală bl Deva, zonă industrială S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg, tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
a iigent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg, tel. 
0745/511.776. (A9)

a închiriez garsonieră în Deva, zona Dorobanți, 
mobilată utilată repartitoare, preț 120 
euro/lună. Tel. 0721/055313,0740/500629. (T)
a închiriez in regim hotelier o cameră cu baie, 
centrală termică, termopane, mobilată utilată 
preț 701 ei/noapte. Tel. 0721/055313,0740/500629. 
(T)
a ofer pentru închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, în Deva, preț 80 euro/lună Tel.

• 0722/968910. (T)
a ofer spre închiriere garsonieră Deva complet 
mobialtă, preț 130 euro/lună. Tel. 0722/564004. 
(T)
o garsonieră Deva complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
a apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorizăriat, 150 euro/lună tel. 215212. (Al)
a garsonieră mobilată și utilată centrală 
termică, preț 150 euro, tel. 0740/210780. (Al)
a 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) 
a apartament 3 camere decomandate, zona 
Mărăști u I 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 Mfcid Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324. ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)

SOCIETATE DE MICROFINANȚARE 
AURORA I.F.M, S.A

acordă I.M.M. și persoanelor fizice autorizate excelente oportunități de 
demarare și finanțare a afacerilor prin: 

CREDITE ÎN CONDIȚII A VANTAJOASE

- împrumuturi și pentru firme nou înființate și fără activitate

- Valoarea creditului, până la 25.000 euro

- Operativitate in acordarea creditului

- împrumuturi de refinanțare

* Formularistică simplificată

- Dobânzi reduse pentru împrumutul standard

- Dobândă zero pentru credite pe termen foarte scurt 

Informații: tel. 0254/219.112,0254/219.580,0726/118.355 sau 0726/223.889 

Deva, str. M. Kogălniceanu (vis-a-vis de Ulpița), nr. 4

SOCIETATEA DE MiCROFINANȚARE

AURORA I.F.N. S.A.
Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru:
• Pemargreg .unor afaceri •Capital,de. Imscu • investiții
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I 
web: http://www.aurora.com.ro

infamafi: iei.: 0254 219112,219580,0726/223889,0726/118355
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Gmauttânfâ gratuita oferită de exparți în management 
rnarketfrig ți dezvoltarea afaceri*^

ag r r > i. < i Xcu magazin materiale de construcții în Deva, str. M. Eminescu, nr. 82, vinde:
Logisrfcâ completă tehnică de calcul și comunica|ii Internai, 
supraveghere mamlonzatâ h spațiilor

Spații cu chirie subvenționată pentru activități 
de producție, prestări servicii sau comerț

- Policarbonat de: - 6 mm 2 S clar și bronz 8,3 Euro/mp + TVA;- 8 mm 2 S clar și bronz 9,3 Euro/mp + TVA-10 mm 2 S clar și bronz 10,3 Euro/mp + TVA
- Profil aluminiu pentru montaj 6 m L 1.5 Euro/ml 

cheder si șurub inclus
- Sistem termoizolant polistiren 180.00 mcTelefoane: 0254/217.433 și 0722/319.442

(88266)Teiiucu inferior, str. Minei nr 42, tel./fax. 0254/738.034 e-mail: cateliuc@zappmobile.ro

SC SALUPAN SRL
angajează:

-.șofer categor CInformații la adresa: Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 118. Telefon: 0254/216.139
• amenajat, S-434 mp, zbna comercială, Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231,800; 0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m. 
apă, gaz. curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 curo/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 1130 
mp depozit, preț 800 euro/lunâ + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)'

A 
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• zona Lic. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camere, dec., contorizări integrale, 
amenajat, mobilat și utilat integral (Inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317.314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

Auto românești (36)

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

• vând Daewoo cielo Executiv, af 2002, vopsea 
originală, metalizat, unic proprietar, 43.000 km, 
cu factură și carte service, ireproșabil, preț 5450 
euro. Tel. 0751/861056. (T)
e vând Ford Focus af 2004, luna ianuarie, motor 
1,8 TD motorină, euro 3, toate taxele la zi, extrase 
full extra, 58.000 km, carte service. Tel. 
0744/125690. (T)
• vând Renault Twingo 1,2 i, af 2001,80.000 km, 
cu carte service, recent adus, impecabil, preț 
4200 euro -'egociabil. Tel. 0723/455092. (T)

Mobilier și interioare (47)

Auto străine (37)

• vând Opel Omega 2,0 i, af 1986, stare bună de 
funcționare, preț 1900 euro, negociabil. Tel.. 
0723/455092.(T)

best .ro

• vând canapea extensibilă, stare bună și rotile 
nr. 38 ■ 39, preț 65 lei. Tel. 230459. (T)

Spitalul Județean Deva, cu sediul în Deva, Str. 22 Decem
brie, nr. 58, telefon 0254/214616 (secretariat), 
0254/228711 (aprovizionare) vă invită să depuneți oferta 
financiară pentru următorul serviciu: EVALUAREA FACTO
RILOR DE RISC PROFESIONAL.
Tariful va fi exprimat în RON fără TVA.

Plicurile cu ofertele financiare vor fi închise și ștampilate șl 
se pot depune până la data de 17.04.2007, ora 10.00, la 
SPITALUL JUDEȚEAN DEVA. Deschiderea ofertelor va avea 
loc la data de 18.04.2007, ora 12.00, la Sediul SPITALULUI 
JUDEȚEAN DEVA.

SC HABITAT 
CONSTRUCT 

SRL, 
antreprenor în construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și interioare,

angajează munci 
tori calificați și 

necalificați

ora îlxeaii 
concurs pentru 
funcțiile publica 
de execuție
■ acMrte:

(88818)

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

BĂNCI, MAGAZINE, DEPOZITE, VILE, CASE, ETC
SOCII- 1 ATE LICENȚIATĂ DE
< .IM,RAI,, Al,. JH1I.1 III I

* ,Tel. Q723ffi)6M68 M4«8,...
Fax. 0254/224. W B-mail (86320)1

DEVA
0254/213510

0354 / 811583

Salariul atractiv, 
seriozitate, respect. 

CV-urile se trimit la fax: 
234385, sau 232392. 

Informații suplimentare la 
tel. 0744.570005.

(87459)

3 3 0 0 2 5

<11 8?
stampbCJ» e-mail : stamprod@rdslink.rol

imprimerie textile
Transfer termic digital — .....»   _ •
Poze - Imagini r|g
Grafica Sigle ■ ■

Echipament de lucru slsporthM
Probleme cu calculatorul ? 

Service, reparații, rețele,? 
vânzări calculatoare, § 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 211446 »

Centrul de Afaceri MAȘTERI
Organizează cursuri de: «!

• Administrator pesiune turistică și Jr
așjrnturistică 1/

• Manager în turism A.
r.'.wTHiit or rrACRi c . . ., . . , r* , ✓ Kf

r ț t-i 6■ ^-1 r-1 înscrieri zilnic, intre orele 9-16, M 
până la data de: 26.O4.2OO7

Adresa contact: Deva, Udul 22 Decembrie Nr, 37 A WJ 

■ f ax I.1M 218111; K.-maU: maeUr^aoTtx.ro _ ,74253>

M.aquila'
_________________________________________________________________LOGlSTlCS - TRANSPORT - DlSTRetrO*

angajeaza in Deva

MANAGER DEPOZIT
Cerințe:

- studii superioare;
- experiența minim 2 ani in administrare depozit; a 

disponibilitate pentru program de lucru prelungit; O
- capacitate de lucru in condiții de stres (volum 

mare de livrări in timp scurt, modificări ale 
programului de lucru)

Responsabilități:
- coordonează si conduce intreaga activitate privind 

buna funcționare a tuturor proceselor ce se 
desfasoara in cadrul depozitului:

- administrative; - financiar bancare; - gestiuni;
- parc auto, etc

Beneficii:
- specifice unei multinaționale

Amănunte la www.aquila.ro

Așteptam CV si scrisoare de intenție la adresa 
hr@aquila.ro pana pe 12.04.2007 (75331)

• vând comod! veche de peste 100 de ani, preț 
negociabil. Tel. 0742/153699. CD
• vând dulap, bibliotecă mare, bibliotecă mică, 
aragaz, lustre, fotolii, măsuțe, birou, mobilă 
bucătărie, covor 3/4, sobă teracotă la curent. 
Tel. 0723/851439. (T)

Televizoare (48)

• vând tv color marca Panasonic, diag 72 cm, 
preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

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

ANUNȚ AIGAJAIE
Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Hunedoara,
1. Conslllar Juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta da 
salarizare 3 - Serviciul Juridic fi Secretariat Comisie Protecția 
Copilului;
1. Inspector, clasa I, grad profaslanal principal, traapt* da 
salarizare 1 - Serviciul Central, Audlt-lntam

Condiții de desfițurare a concursului:
■ data concursului: 10.05.2007 - proba scrisă ora 10,00; 11.05.2007 proba orală, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de , 
Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara: Deva, B-dul lullu Maniu, nr. 18, Jud. Hunedoara, telefon 0254/233341;

- dosarele pentru participare la concurs, se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial șl într- 
un cotidian de largă circulație, la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara - Compartiment Funcționari Publici, Formare Profesională. 

Condiții de participare la concurs:

1. Pentru funcția publică de execuție: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, treaptă de salarizare 3 în cadrul Servi
ciului Juridic șl Secretariat Comisie Protec(la Copilului

- studii superioare de lungă durată - juridice

- vechime în specialitate -1 an

- cunoștințe operare calculator - nivel mediu
2. Pentru funcția publică de execuție: Inspector, clasa I, grad profesional principal, treaptă de salarizare 1 în cadrul Serviciului 
Control, Audit-lntern:
- studii superioare de lungă durată - economice

■ vechime în specialitate - 5 ani ț

- cunoștințe operare calculator - nivel mediu

(88693)

Credit peste noapte și un
TELEFON MOBIL

și mâine primești bani pe care sâ-i cheltuiești cum vrei
... și un TELEFON MOBIL CADOU!
Te așteptăm la sediul nostru!
DEVA:

Str. Mareșal Averescu, Bl, 20, sc. O, ap.39

Tel : 0354/104.630, 0724.377.392 Bani la îndamânâ

Documentele necesare pentru etoțineroe crodteetad aont B4/Q d odevortodo de vattft/te4eaul de penete tot orlftotaL
Acordarea creditului fine coevt de nerweeta BNR tai uigoaro (nvom rwtator oo poata depdgf Ar vmnM hotar C88D33)

RECLAJb*

I

mailto:cateliuc@zappmobile.ro
mailto:stamprod@rdslink.rol
aoTtx.ro
http://www.aquila.ro
mailto:hr@aquila.ro
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1Z'
parte a unei corporații internaționale 
mass media care deține poziția de 
ilder în publicarea de ziare si servicii 
Internei în vestul Austriei, In nord 

_ _ __ _ __ estul Ungariei, cât «t în județele
a- ■ ■ Q Km KJL Bihor, Timiș, Cara$-Severin.

W I t* "" ■ * Hunedoara, Arad și Sa tu Mare
angajează

Ești elev, student sau pensionar?
Ai dori să câștigi tui ban în plus față de salariul tău, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

i Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.

animatori socio-educatlvi
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 Renartre 
România, din Orăștie, Str. Pricazului, Creșa Spitalului.

j

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

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr, 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570, 211275, int. 8808. (32135)

Piese, accesorii (42)

• vând electromotor pornire, rulment presiune 
ambreaj, alternator 12 v, pentru U 650, pompă 
hidraulică PRD2 - 214D 250 bari pentru 445, noi, 
avantajos. Tel. 0723/957284,0254/217640. (T)

Materiale de construcții (53)

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

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare foarte bună, 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)
• vând frigider Arctic, preț 140 lei și mașină de 
spălat Alba Lux, preț 50 lei. Tel. 230459. (T)
• vând mașină de cusut electrică, marca 
Lucinik, 36 operații, preț 250 euro. Tel. 235153. (T)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955.(T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

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

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

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

Altele (61)

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

• oferim cu titlu gratuit sol vegetal rezultai 
din excavare, Deva, str. Vulcan. Tel 
0729/009777.(6/54)4)

• vând vin de coacăze de calitate superioară, 
preț 8 lei litrul. Tel. 0740/213769. (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)
• vând țuică de prune, veche de 2 ani. Informații 
la tel. 0744/637809,0254/212512.  (T)

»

V

B u 1 evardul Dacia, numărul t» bis

(87670)

Oferta Valabila In Perioada 
^12 - 22 Aprilie 2007.

In Urnita Stocului Dlsnonimi

Pierderi (62)

• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Gai Vasile. Se declară nul. (5/5.04)
• pierdut legitimație de călătorie pe numele 
Szavuj losiv. Se declară nulă (1/5.04)
• pierdut Poliță Asigurare nr. 5630320 pe numele 
Guș Petru. Se declară nul. (7/5.04)

Solicitări servicii (71)

• caut femele pentru îngrijit femeie 
bolnavă, slabă, la domiciliu, timp de 8 
ore/zi; ofer 400 - 500 lei lunar. Informații la 
tel. 0723/301858 sau 0726/771028. (5/204)

LIDERI NAȚIONALI ÎN FURNIZAREA 
DE SERVICII ÎN DOMENIUL 

COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE

Caut* persoana calificate pentru ocuparea 
postului de:

JUNIOR / SENIOR SALES
REPRESENTATIVES

• cunoștințe din domeniile: Internet, Microsoft Office■ disponibilitatea la un program de lucru flexibil și deplasare pe teren■ deținere carnet de conducere cat. B (constituie un avantaj).

Matrimoniale (69)

e tânăr Italian din Napoli, 28/1,75/70, cu afaceri 
proprii, fără vicii, doresc cunoștință cu doamnă, 
domnișoară în vederea unei prietenii, căsătorii. 
Trimiteți date personale, foto și nr. tel. la 0P1, CP 
178 Deva, Hunedoara. Tel. 0747/384085.

Prestări servicii (72)

• atardaN, (raraport zilnic, ieftin, persoane 
Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, Portugalia, 
Anglia și Franța, la destinație, cu mașini 
comode, cllmatizate, modeme. Tel. 0740/ 
218237,0726600804,0765/455835. (17/1203)

• Baza hipică Archia organizează cursuri 
de călărie cu cal de rasă și asistență de 
specialitate In condiții profesionale, pentru 
toate vârstele. Informații șl programări la 
M 0726/325218

Responsabilitățile postului:■ menținerea clienților existenți- identificarea clienților potențiali■ negocierea și încheierea contractelor vânzare. de
Cerințe:• experiența de min. 6 luni în vânzări, relații cu clienții (persoane juridice)

Candidații pot trimite până la data de 22.04.2007 un Curriculum Vitae și scrisoare de intenție la:Adresa: Deva, Bd.Decebal, bl.R parterFax: 0354-100200E-mail: adriana.nastase@upc.ro
Candidații care nu sunt contactat! în termen 
de 10 zile de la data limită de Jeoonere a ev
urilor se consideră incompatibili cu cerințele 
postului.

(88833)

DRE"TJRILE $1 OBLIGAȚIILE ASIGURApLOR IN CADRUL 
SISTEMULUI DC ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

Toți cetățenii români ■■ bucură de prevedrelle legale privind organizarea șl funcționarea sistemului de asigurări de sănătate 
cu condiția respectării unor obligații care de altfel se regăsesc în orice sistem de asigurări, fie el de stat sau privat. Mirgând după 
dictonul .BOALA NU iJllUE CONT DE VÂRSTĂ" trebuie să conștientizăm că asigurările de sănătate deși sunt obligatorii sunt șl 

foarte utile. Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sănătății prevede foarte clar care sunt persoanele asigurate în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate precum șl drepturile șl obligațiile acestora pentru a putea beneficia de servicii medicale.

Dintre cele mal Importante drepturi ale aslgurațllor amintim pe cele mal Importante cum ar fh

- dreptul de ■ alege furnizorul de servicii medicale șl casa de asigurări de sănătate la care să se asigure;

■ dreptul da a 9 înscriși pe lista unul medic de familie pe care 5 solicită; dreptul de a beneficia de servicii medicala, medica
menta, materiala sanitare șl dispozitive medicale;

■ draptul de a «tatua controale profilactice;

- dreptul de a banaflda de servicii medicale de urgență, de asistență stomatologică, de îngrijiri medicale la domiciliu;

■ dreptul la Informație în cazul tratamentelor medicale, precum șl de concedii șl Indemnizații în condițiile legii.

Pentru a putea însă beneflda de drepturi se Impune șl atribuirea unor obligații ale aslgurațllor față de sistemul de asigurări 
da sănătate, cum ar fl:

- să sa înscrie pe lista unui medic da familie șl să anunțe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de 
slnltate;

■ să se prezintă la controaiafe praflactice șl periodice stabilite prin contractul-cadru;

- să anunța în termen de 15 zla medicul de famMe șl casa de asigurări asupra modificărilor datelor de Identitate sau a 
modificărilor reforttoere ta toastam lor Intr-o anumită categorie de asigurați;

- să achta contribuita taMM tondiAuL

- al prarinaa fianteorior da «rid modala documentata Justificativa care atestă calitatea de asigurat.

AalgurMa de MM mg aMgaM șl taKțtoneaal ca un sistam unitar. Conform lagblafM in vlgoaro aveți obăgHMtatoa 
daptnaril dadărapor paoatafdtaM aMftufd atagurărifor de sănătate.

Sumam le dspodpu dtammmamM ganmi orice prabtame legate da statamul de aaigurtri sodale de slnltate. Nu ezitați șl 
iiunfartriJmta mdri CAAS Umili Ou, 9R. 1 Doornbrta, nr. II sau ta nr. de telefon 0254/219280.

2675

Cu durere în suflet familia notar public Orșa Ana anunță trecerea la cele veșnice a celei care a fost
MARIȘ MARIAîn vârstă de 85 ani, draga noastră mamă, bunică și străbunică iubită. înhumarea va avea loc sâmbătă, 7 aprilie, ora 13, la Cimitirul din localitatea Tisa. în veci nu te vom uita.

Dumnezeu s-o odihnească 
în pace.

Comemorări (76)

(2/5.041

Copiii Ramona și Daniel Lungu cu familiile, anunță celor care au cunoscut-o că s-a împlinit un an de la n trecerea în neființă a celei care a fost mamă, bunică, Ir prietenă și o bună colegă
VIORICA LUNGUParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 7 aprilie, ora 12, la Cimitirul ortodox din str. M. Eminescu Deva.

(3/5.04)

• axacul lucrări de foraj pentru puțuri de apă 
cu instalație automată pentru persoane fizice 
sau juridice. Informații Deva, tel. 0744/560830. (T)
• fac menaj la domiciliu sau firme, ocazional 
sau permanent, seriozitate maximă și pretind 
oferte serioase; sunt fără obligații, vârsta 34 ani, 
preț 10 lei/oră 0723/772731.(T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
gospodărești numai la familii serioase; ofer și 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439.
• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0’742/121148,0749/037604. (87919)
• transport mobilă cu auto acoperit de 1,2 to șl
14 mc volum, asigur demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701. (T)

Se împlinesc 10 ani de când
ing. STÂNCELIOANif a trecut în neființă. Amintirea lui o vom păstra veșnic în sufletele noastre.

Dumnezeu să-l odihnească. Familia
• Societate comercială execută lucrări de 
zidărie, dulgherie, finisaje interioare și exte
rioare, gresie, faianță, parchet clasic și mela- 
minat. Oferim seriozitate și prețuri avantajoase! 
Sunați la tel. 0724/492920,0746/977869. (1/4.0»'

Oferte locuri de muncă (74)

• angajez electricieni autorizați Renel și munci
tori necalificați. Tel, 0765/931662. (2/4.04)

(4/5.04)

■ angațăm șoferi, categoriile D și C pentru TIR, 
cu experiență în domeniu. Relații la tel. 
0254/231394. (3/4.04)
• Societate comercială din Sibiu angajează 
meseriași cu experiență în construcții: zidari, 
dulgheri; oferim cazare și pachet salarial moți- 
vânt. Tel. 0730/007717. (5/4.04)

FCR*AI twpoHfe.DE LOCURI ÎE1RW-1

ANUNȚ PUBLICITAR
Spitalul Județean Deva, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 58, 

telefon 0254/214616 (secretariat), 0254/228711 (aprovizionare) vă invită 
să depuneți oferta financiară pentru următoarele produse:

NR. DENUMIRE COD CPV UMCANT. 24. Piper 15872100-2 Kg 36

CRT. ANUALĂ 25. Boia de Ardei 15872200-3 Kg 36

1. Lapte praf Bebelac 15511700-0 Cut 840 26. Zahăr Vanllat 15830000-5 Buc 1800

2. Lapte Praf Nan fără lactozâ 15511700-0 Cut 180 27. Drojdie 15898000-9 Kg 30

3. Lapte Lichid 15511000-3 L 600 28. Napolitane Joe 15842300-5 Buc 6000

4. Lapte Praf Mllupa HN25 15511700-0 Cut 120 29. Cacao 15841000-5 Kg 60

5. Lapte Praf Alsoi 15511700-0 Cut 60 30. Roșii Bulion 15331428-3 Buc 3600

6. Telemea Bivoliță 15510000-5 Kg 2400 31. Rahat 15842300-5 Kg 600

7. Margarlnă 15431100-9 Buc 11160 32. Tălețel 15851120-5 Kg 2400

8. Gris 15625000-5 KG 4800 33. Sirop de Fructe 15321000-4 L 360

9. Sare 14410000-8 Kg 1800 34. Sfelcă Roșie 01121111-2 Kg 600

10. Pateu de Ficat 15131310-1 Buc 6000 35. Varză 01121400-5 Kg 6000

11. Unt 15530000-2 Buc 4800 36. Morcovi 01121112-9 Kg 500

12. Ceai 15864100-3 Cut 6000 37. Ceapă 01121210-6 Kg 4000

13. Chlmen 15872000-1 Kg 120 38. Fasole Uscată 01121210-6 Kg 2500

14. Fâlnă Albă 15612130-1 Kg 6000 39. Pătrunjel 01121110-5 Kg 600 .

15. Făină Mălai 15612210-6 Kg 3600 40. Păstârnac 01121110-5 Kg 600

16. Zarzavat Ciorbe 15331460-9 Buc 6000 41. Țellnă 01121110-5 Kg 600

17. Tocană Legume 720 gr 15331460-9 Buc 6000 42. Fasole Verde 01121212-0 Kg 500

18. Pastă Tomate 01121240-5 Kg 3600 43. Spanac 01121340-6 Kg 1000

Prețul va fl exprimat în RON/U.M.

Pilcurile cu ofertele financiare vor fl închise șl ștampi

late, și se pot depune până la data de 16.04.2007, ora 

12.00, la SPITALUL JUDEȚEAN DEVA

19. Biscuiți 15821200-1 Kg 4800

20. Vegeta 15872200-3 Kg 372

21. Castraveți Murați 15331500-2 Buc 4800

22. Smântână 15510000-6 Kg 2400

23. Oțet 15871110-8 L 240

£8â22
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vineri, 6 aprilie 2007

Victime ale intemperiilor
• încă doi ani. Misiunea de explorare a planetei Saturn și a sateliților acesteia efectuată de sonda Cassini va fi prelungită cu doi ani, până în 2010, a indicat Jean-Pierre Lebreton, șeful misiunii din partea Agenției Spațiale Europene (ESA).

Tradiție Preșcolari din Sri Lanka s-au întrecut, miercuri, la „concursul de plâns” organizat cu ocazia intrării

Madrid (MF) - Un cetățean român în vârstă de 42 de ani figurează printre cele două victime rezultate în urma precipitațiilor masive care au afectat regiunile Navarra, Aragon și Catalonia, din Spania, relatează site-ul Nueva Espana.Potrivit sursei citate, un cetățean român în vârstă de 42 de ani, a murit în localitatea L'Aleixar, din apropiere de Tarragona, în timp ce traversa un pod, fiind luat de ape. Un ecuadorian în vârstă de 25 de ani- a murit de asemenea la Tarazona, în Zaragoza, fiind lovit de o rocă desprinsă de munte din cauza ploii. Preci

în noul an. (Foto: epa>
RBD la BucureștiFormația mexicană RBD va susține un concert în România, pe 12 iunie, pe stadionul Cotro- ceni din Capitală, a declarat Bogdan Enache, reprezentant Media Ser- vices/ EMI România. Concertul va face parte dintr-un turneu de promovare a albumului „Ce- lestial”.
Nu mai vineBucurești (MF) - Showul pe care rapperul Sean „Diddy” Combs urma să îl susțină în această seară, în clubul bucureș- tean Bamboo, a fost amânat pentru sfârșitul acestei luni, au declarat reprezentanți ai clubului. Motivul amânării este faptul că lui Snoop Dogg, care urma și el să participe ca „guest star”, i-a fost refuzată viza de Marea Britanie. Astfel că Diddy s-a întors în SUA și nu a mai reușit să ajungă în timp pentru concertul din România.

Scorsese (Foto: EPA)

Invitat de 
onoare
Cannes (MF) - Regi
zorul Martin Scorsese 
va fi invitat de onoare 
la ediția de anul aces
ta a festivalului de la 
Cannes. Acesta va 
înmâna premiul Ca
mera d'Or celui mai 
bun regizor debutant. 
Scorsese va prezenta 
parcursul carierei sale 
și pasiunea pentru ci
nematografie în cadrul 
seminarului „Cinema 
Lesson" (24 mai). Va 
lansa și proiectul său 
Worid Cinema Foun- 
dation pentru conser
varea capodoperelor 
cinematografiei mon
diale, și și va prezenta 
la târgul de filme do
cumentarul despre ve
teranii rock-ului mon
dial Rolling Stones.

Soyuz, gata de lansare
■ Racheta va trans
porta, mâine, al cincilea 
turist în spațiu, miliar
darul Charles Simonyi.

Balkonur (MF) - Racheta Soyuz care va transporta al cincilea turist în spațiu, miliardarul Charles Simonyi, și doi astronauți ruși, a fost așezată, ieri, pe rampa de lansare de la cosmodromul Baikonur, în vestul Kazah- stanului. Racheta va decola pe 7 aprilie, la ora 17.31 GMT, pentru a așeza pe orbită, 528 de secunde mai târziu, capsula

Construiește case în New York
5

Husun, o cămilă bactriană, s-a născut marți, la grădina zoologică din Zurich, Elveția. (Foto: epa)

■ Jon Bon Jovi este 
primul ambasador 
fondator al organizației 
Habitat For Humanity.

New York (MF) - Cântărețul american de rock Jon Bon Jovi construiește case în New York în cadrul unui proiect al fundației Habitat for Humanity, care furnizează locuințe pentru oamenii din regiunile sărace. Autorul hitului „Living On A Prayer” s-a alăturat voluntarilor unei organizații de caritate care construiește case pentru persoanele defavorizate în toate țările lumii.„Mă simt grozav. Nu contează dacă ești un star rock ’n roii sau dacă ești o persoană obișnuită, este important să

Relicvele sunt un fals
Paris (MF) - Presupusele rămășițe ale eroinei franceze Ioana d'Arc, păstrate într-un oraș din Franța, sunt de fapt fragmente din- tr-o mumie egipteană, potrivit unui studiu apărut, ieri, în revista Nature. „«Relicvele» sfintei Ioana d'Arc nu sunt ale eroinei franceze din secolul al XV-lea ci un fals, realizat din fragmente dintr-o mumie egipteană”, a indicat profesorul Philippe Charlier, medic legist la un spital din suburbiile Parisului. Fragmente de coaste umane aparent arse, amestecate cu bucăți de lemn, de țesături de in și de polen de pin au fost prezentate în 1867 ca aparținând eroinei arse pe rug pentru erezie, în 1431. Mai multe studii științifice realizate în ultimul secol au furnizat rezultate contradictorii. Charlier a fost pus pe pista unei mumii după ce a efectuat mai multe analize științifice.

Siamezele (Foto: EPA)

Novillas, Spania (Foto: epa)pitațiile masive din ultimele zile au determinat creșterea semnificativă a nivelului râului Ebro. Autoritățile locale sunt în alertă și au adoptat deja o serie de măsuri pentru a preveni un eventual dezastru.
spațială pe care o transportă. Cei trei astronauți, Charles Simonyi, Fedor Iurtșikin și Oleg Kotov se vor instala la bordul capsulei spațiale cu două ore și 30 de minute înainte de lansarea rachetei.Charles Simonyi, care a plătit pentru această aventură aproximativ 25 de milioane de dolari, a făcut avere la Microsoft, unde s-a angajat în 1981, în zorii dezvoltării unei companii care a prosperat în ultimul sfert de secol, datorită revoluției calculatoarelor personale. Americanul a condus echipele care au dezvoltat programele Word și Excel. 20 de ani mai târziu, Simonyi a părăsit compania Microsoft și a fondat Internațional Software Corporation.Echipajul de pe Soyuz va sosi pe Stația Spațială Internațională luni, iar Simonyi va rămâne acolo până pe 20 aprilie, data prevăzută pentru întoarcerea sa pe Pământ.

Jon Bon Jovi a ajutat la construirea caselor (Foto: epa)ajuți pe ceilalți. Putem ajuta la reconstruirea orașelor”, a spus Bon Jovi. Jon, care este co-pro- prietar al echipei de fotbal
Unite de inimă și ficat

Bangkok (MF) - Două siameze unite de inimă și ficat au fost separate cu succes, pentru prima dată în lume, în urma unei operații chirugicale efectuată la un spital din Thailanda. Pantawan și Panwad Thiyen- jai au fost separate la sfârșitul lunii februarie după o operație chirurgicală care a durat 12 ore, realizată de o echipă medicală formată din

american Philadelphia Soul, a adus cu el câțiva dintre jucători pentru a ajuta la construirea caselor cu buget
61 de persoane, printre care 5 medici cardiologi de la spitalul Siriraj din Bangkok.„Potrivit cercetărilor noastre, nici un siamez legat de inimă și ficat de perechea sa nu a supraviețuit. Este o premieră mondială”, a declarat Piyasakol Sakolsatayathorn, decan al facultății de medicină de care aparține spitalul. „Ambele se simt bine și sunt restabilite”, a adăugat acesta. 

redus. Rockerul este primul ambasador fondator al organizației Habitat For Humanity, iar în 2005 a donat bani și & depus muncă fizică pentru construirea a șase case în Philadelphia, alături de membrii echipei Philadelphia Soul.După uraganul Katrina, cântărețul și membrii trupei sale de rock au donat 1 milion de dolari pentru construiea a 29 de case cu buget redus în Lo- uisana pentru sinistrați. Cântărețul nu este singura celebritate care colaborează cu organizația Habitat for Humanity. în octombrie 2006, actorul Brad Pitt, fostul președinte Jimmy Carter și soția acestuia au ajutat la construirea a 100 de case cu buget redus la 85 de kilometri de orașul Mumbai, în India.

La 98 de am Konrad Thurano este recunoscut ca fiind cel mai în vârstă artist activ. Acesta a aniversat, marți, 98 de ani într-un club din Kassel.
(Foto: EPA)


