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Vremea se menține frumoasă și

Dimineața La prânz Seara

Pentru bolnavii de Parkinson
Deva (S.B.) - Ziua Mondială a Bolnavilor de Parkinson a fost marcată, la Deva, depreședintele Asociației Antiparkinson, DanRăican. El a stat, două ore, în Piața Victoriei, afișând materiale de sensibilizare a populației în vederea donării procentului de 2% din impozitul anual ce poate fi direcționat legal de oricare persoană unei aso- nonprofit.

Nu se mai face Mall-ul!

Cu păr sau... 
fara par?

Deva (H.A.) - „Chelia este o atitudine”, spun psihologii. „Chelia trebuie să știi să o porți”, cred stiliștii. „Ferește-te de omul spân”, este în- t^emnul basmelor. Hune- dorencele sunt de părere că „bărbatul ideal poate fi și chel”. Cât despre hunedorenii lipsiți de podoaba capilară, aceștia sunt liniștiți și afirmă cu tărie că... „se caută chelioșii”. /p.5

<Badioamatori
Deva (H.A.) - Radioamatorii hunedoreni, reuniți în Radioclubul YO HD Antena DX Grup, vor marca duminică Ziua Internațională a Radioamatorilor. în cadrul unui proiect, denumit „Tineretul și implicarea în radioamatorism”, pasionații eterului vor face demonstrații practice și vor prezenta exponate. Acțiunea va avea loc în fața Casei de Cultură din Deva, începând cu ora 14.

Creștere economică
Ritmul de creștere economica a României va încetini M 2008,, 
urmând să ajtlrigâ la 4,8 ia sută, potrivit Fondului Monetar 
Internațional

-1 reștere reală a PiB - ■ anul ■

■ Primăria Deva a rezili
at contractul pentru 
construirea unui Mall pe 
spațiul pieței centrale.

Deva (M.S.) - Contractul încheiat între Primăria Deva și o firmă privată pentru construcția unui mall pe spațiul

Tablou de 
absolvire 
Deva (S.B.) - Absol
venții hunedoreni pot 
avea un „tablou de 
absolvire" ca amintire 
a anilor de școală 
petrecuți alături de 
colegii, dragi și prin 
intermediul ziarului 
„Cuvântul liber"! 
Chiar dacă a cam 
trecut moda 
tablourilor cu absol
venți expuse în vi
trine, suntem siguri 
că părinții absolven
ților de astăzi și 
generațiile de acum 
cinci ani își amintesc 
cu plăcere de ta
blourile lor de absol
vire. în această 
primăvară, „Cuvântul 
liber" își propune să 
reînvie tradiția, pu
blicând fotografiile 
absolvenților în 
paginile sale. Trimiteți 
astfel de fotografii de 
grup, cu indicarea 
numelor elevilor și 
profesorilor, pe adre
sa redacției noastre, 
Str. 22 Decembrie, 
nr.37A (parter) 
(clădirea Cepromin), 
sau pe adresa de e- 
mail sanda.bocani- 
ciu@informmedia.ro.

Piața agroalimentară din Deva va fi modernizată la standarde europene, cel mai târziu în cursul anului viitor. Sumele necesare vor fi asigurate în baza unui parteneriat sau din bugetul local. (Foto: Traian Mânu)

Camera intimă la penitenciar
■ Deținuții căsătoriți 
pot petrece, periodic, 
două ore, împreună cu 
persoana iubită.

Bârcea (M.S.) - Doi deținuți, soț și soție, au fost primul cuplu care a intrat în camera intimă inaugurată ieri la Penitenciarul de Maximă Siguranță Bârcea Mare, lângă Deva. Camera este dotată cu
l-a furat banii unchiului
■ Un tânăr de 20 de 
ani, din Petrila, a furat 
650 de euro din casa 
unchiului său.

Petrila (T.S.) - în urma unei sesizări venite din partea lui Albert F., de 52 de ani, din Petrila, care reclama dispariția unei sume de bani din casă, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale au stabilit că hoțul era... nepotul acestuia. „Polițiștii au stabilit că făptuitorul efectua lucrări 

ocupat acum de piața agroali- mentară din Deva a fost reziliat. Prin urmare, proiectul a fost oprit, iar piața va funcționa, ca și până acum. „Contractul cu firma privată prevedea ca Primăria să pună la dispoziție terenul necesar construcției, iar investitorul să asigure finanțarea necesară.

un pat dublu, frigider, televizor, baie cu duș și telefon de interior. Ca măsură de con- tracepție, în cameră se găsesc prezervative. Lenjeria se schimbă după fiecare întâlnire, iar cei care au fost în cameră trebuie să facă singuri curățenie. Conducerea Penitenciarului de Maximă Siguranță Bârcea Mare a primit, până vineri, 15 cereri pentru vizita intimă, în multe 
de amenajări interioare în locuința unchiului, ocazie cu care a luat cunoștință de faptul că acesta deținea într-un dulap o sumă importantă de bani. Profitând de lipsa de la domiciliu a proprietarului, făptuitorul a sustras suma de 650 euro. Tânărul și-a recunoscut vinovăția, promițând că va restitui unchiului banii. Autorul e cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, declară purtătorul de cuvânt din cadrul IPJ Hunedoara.

Contractul menționa, printre altele, că firma cu care s-a realizat asocierea trebuia să obțină autorizația de construcție până la 31 martie, ceea ce nu s-a întâmplat. Prin urmare, contractul este nul de drept”, a declarat viceprima- rul Devei, Florin Oancea. El a explicat că autoritățile caută 

cazuri doar unul dintre solic- itanți fiind condamnat. în această situație, programările sunt făcute în avans, pentru cel puțin două săptămâni. Persoanele private de libertate trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea beneficia de vizitele la camera intimă, una dintre acestea fiind că trebuie să fie căsătorite legal sau să fi trăit în concubinaj, /p.3

A

In urma extragerii la concursul puzzle din paginile ziarului „Cuvântul Liber”, dna Giurgiu Domni- ca (Hunedoara) este câștigătoarea unui week-end pentru 2 persoane laHotel Gara (***) Ungaria. Va avea parte de terapii și I mult răsfăț, alături I de o persoană dragă! Felicitări!
(Foto: M. Șerbanj 

un alt partener pentru modernizarea pieței agroalimentare, în baza unui contract de asociere similar cu cel menționat mai sus. în cazul în care acest lucru nu se va întâmpla până anul viitor, atunci modernizarea pieței din Deva se va face pe banii bugetului local, fără alte asocieri, /p.3

Festivalul 
„Liviu Oros"

Deva (S.B.) - Festivalul Național de Umor „Liviu Oros” și-a deschis, ieri, porțile la Deva. Ajuns la cea de-a Vil-a ediție, evenimentul se derulează pe parcursul a două zile, mâine fiind găzduit de Casa de Cultură din Brad, /p.3
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PE SCURT

' ■ de focuri Un militar NATO
și-a pierdut viața, ieri, în urma unui 
schimb de focuri în sudul Afganistanului, 
ridicând la 12 numărul soldaților străini 
din această țară uciși în urma confruntări
lor în mai puțin de o săptămână. 40 de 
militari din cadrul NATO și al coaliției con
duse de SUA și-au pierdut viața de la înce
putul anului în urma violențelor din zonă.

„Demisia, un gest de disperare"

Bani pentru 
morti

Washington (MF) - Armata americană a plătit cel puțin 33 de milioane de dolari unor civili din Irak și Afganistan, în urma uciderii sau rănirii accidentale a unor persoane, a anunțat armata, după ce unele dintre cererile de despăgubire au fost făcute publice.
Vrea centrală 
nucleară

Minsk (MF) - Belaru- sul intenționează să construiască o primă centrală nucleară pe teritoriul său, iar Rusia este foarte interesată de a- cest proiect, a anunțat președintele autoritar belarus, Aleksandr Lu- kașenko. „Anunțăm de facto o cerere de oferte pentru construcția unei centrale nucleare. Rusia ne-a spus clar că ar dori (să participe la acest proiect - n. red.) și amenință chiar că va rupe relațiile cu noi dacă refuzăm. Vom construi a- ceastă centrală, deoarece nu avem altă alegere”, a spus Lukașenko.

Aleksandr Lukașenko

Ovidiu Ohanesian
(Foto: arhivă) 

in atenția 
DIICOT
București (MF) - Ovi
diu Ohanesian - unul 
din cei trei reporteri 
răpiți în Irak, în 2005 
- este în atenția Di
recției de Investigare 
a Infracțiuunilor de 
Criminalitate Organi
zată și Terorism (DDI- 
CO7), ca urmare a 
unei plângeri făcută 
de Serviciul de Infor
mații Externe (SIE). 
Potrivit cotidianului 
Gândul, SIE l-a recla
mat inițial pe ziarist 
la Parchetul Curții de 
Apel București, pen
tru difuzarea unui ar
ticol, în care ar fi 
dezvăluit locațiile 
unor clădiri, obiective 
al serviciului de infor
mații. Reportajul a 
fost ilustrat cu foto
grafii ale obiectivelor, 
în care apar și figurile 
unor oameni. SIE 
consideră că infor
mațiile constituie o 
problemă de securi
tate națională, pen
tru că pus în pericol 
spionajul românesc.

■ Tăriceanu: Demisia lui 
Băsescu este un gest de 
disperare și o soluție pen
tru a-și apăra scaunul.

Zagreb (MF) - Ultimele declarații ale președintelui Tra- ian Băsescu, legate de demisia din funcție și noi alegeri în cazul suspendării sale, dau impresia unei disperări și a- rată că acesta caută soluții politicianiste pentru a-și apăra scaunul și nu în interesul cetățeanului, a afirmat premierul Tăriceanu.El a comentat ultimele declarații ale șefului statului după întâlnirea de la Zagreb cu vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, comisar european pentru justiție, precizând că l-a informat pe oficialul european atât despre măsurile pentru reforma sectorului judiciar și combaterea corupției, cât și asupra situației politice actuale din România.„Am discutat și de situația politică din România, marcată în ultima perioadă de aceste acțiuni pe care președintele le face și care mie mai degrabă îmi dau impresia unei disperări care îl face pe actualul șef al statului să caute diferite formule și soluții politicianiste pentru a-și păstra mai degrabă scaunul decât pentru a se preocupa de problemele fundamentale ale românilor

Premierul Călin Popescu Tăriceanu (Foto: epa)și ale țării”, a spus Tăriceanu. Tăriceanu a apreciat că este dreptul președintelui să demisioneze din funcție, dacă va recurge la un astfel de gest în cazul suspendării din funcție, arătând însă că menirea șefului statului nu este de a introduce temeri la nivelul populației.Premierul a precizat totodată că PNL nu a luat încă o decizie în privința votului pentru suspendarea președintelui, arătând că membrii conducerii partidului nu au discutat despre o astfel de hotărâre importantă pentru situația politică.Votul Parlamentului asupra suspendării din funcție a președintelui va avea loc, cel mai probabil, săptămâna vii

toare, în funcție de momentul la care Legislativul va primi avizul Curții Constituționale.Președintele Traian Băsescu a declarat, într-un interviu acordat ziarului Cotidianul, că va demisiona din funcția de șef al statului, dacă Parlamentul îl va suspenda.El a afirmat că, imediat după votul Parlamentului, cei care au generat „acest abuz” trebuie scoși în fața electoratului.
încercare iresponsabilăAdministrația prezidențială constată cu „reală îngrijorare tendința evidentă” a premierului Călin Popescu Tăriceanu de a exporta tensiunea politică internă în a cărei generare a avut un important rol

personal, se arată într-un comunicat al Președinției.Administrația prezidențială consideră că încercarea premierului de discreditare a președintelui României, în contextul unei întâlniri, la Za| greb, cu vicepreședintele Co7 misiei Europene Franco Frattini este
n........ ..........--

Imediat după vot. doar demisia 
mea ar 6 cea care ne-ar pune pe 

toți în fața electoratului.

Traian Băsescu„Administrația prezidențială apreciază că acest gest iresponsabil este unic în istoria post-decembristă a României și provoacă prejudicii nemeritate țării”, adaugă sursa citată.Președinția menționează că, în ultima perioadă, premierul Tăriceanu a declarat că a renunțat la lupta politică internă și s-a dedicat în exclusivitate binelui public.„îi reamintim acestuia doar câteva din recentele decizii contrare interesului public: amânarea nejustificată a datei pentru alegerile europarla- mentare, ruperea alianței politice în numele căreia a putut prelua funcția pe care ol deține în prezent și construirea netransparentă a unei noi majorități”, se mai arată în comunicat.

Jaap de Hoop Scheffer (Foto: epa)

Șeful NATO, îngrijorat 
de rachetele iraniene

Berlin (MF) - Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, s-a declarat preocupat de potențiala amenințare pe care rachetele Iranului ar putea să o reprezinte pentru Europa, într-un interviu publicat de cotidianul german Bild, transmite AFP.„Eforturile Iranului de a se dota cu capacități nucleare provoacă îngrijorări impor-, tante întregii comunități internaționale. Nu putem ignora faptul că Iranul a testat ra-, chete cu o rază de acțiune de 1.800 de kilometri, care ar putea atinge Europa”, a explicat oficialul NATO.„Aceste observații vor fi cu certitudine cuprinse în discuțiile noastre despre apărarea antirachetă”, precizează de Hoop Scheffer.Următorul consiliu care va reuni statele membre NATO și Rusia, ce ar trebui să a- bordeze în special problema scutului american antirachetă din Europa, urmează să aibă loc la 19 aprilie.
Z C7 z an ea*tai de SC «nfcrm Media SRL.
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Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Groapă comună
Kabul (MF) - Fragmentele umane a circa 400 de persoane, ucise în timpul regimului comunist afgan, în perioada 1978-1992, au fost descoperite într-o groapă comună din nord-estul Afganistului, au anunțat autoritățile provinciei Badakhshan.Groapa comună a fost descoperită recent de țărani, într-o zonă de deșert, la ieșirea din Faizabad, capitala provinciei Badakhashan.Majoritatea victimelor sunt civili executați de comuniști, susținuți de regimul sovietic de la Moscova.Trupele sovietice au invadat Afganistanul în 1979, pentru a susține regimul comunist, care preluase conducerea țării cu un an mai devreme, în urma unei lovituri de stat.Confruntată cu o mișcare de gherilă, finanțată în special de americani, Armata Roșie s-a retras după zece ani, iar regimul comunist afgan s-a prăbușit în 1992.
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Violențe Soldații israelieni au încercat să aresteze protestatarii care au demonstrat, ieri, Ia Maasarah, împotriva zidului de separație din Fâșia Gaza. Israelul consideră zidul de separație, lung de peste 650 kilometri, necesar pentru propria protecție împotriva militanților palestinieni. (Foto: epa.)
Atentat revendicat

Washington (MF) - Gruparea teroristă Statul Islamic din Irak, controlată de al-Qaida, a publicat un mesaj pe un site islamist, prin care a revendicat atentatul sinucigaș comis în incinta Parlamentului irakian, relatează publicația Time, în ediție electronică.Mesajul precizează că a- tacul a fost „un mesaj” a- dresat tuturor celor care cooperează „cu forțele de ocupație și cu agenții acestora”, relatează publicația.

Un oficial din cadrul Ministerului irakian de Interne a declarat pentru publicația americană că atacatorul avea asupra lui o vestă cu material explozibil și că acesta era garda de corp a unui parlamentar. în urmă cu două săptămâni, forțele coaliției au descoperit două veste cu exploziv în interiorul Zonei Verzi, perimetrul de securitate din Bagdad, existând zvonuri despre existența unei a treia în aceeași regiune.

Berezovski îndeamnă la 
răsturnarea regimului

Moscova (MF) - Rusia a cerut Marii Britanii să-i retragă omului de afaceri rus Boris Berezovski statutul de refugiat politic și să evalueze juridic declarațiile sale referitoare la înlăturarea de la putere a președintelui Vladimir Puțin, relatează Interfax, în pagina electronică.Berezovski a îndemnat la răsturnarea regimului politic din Rusia prin intermediul forței, într-un interviu acordat cotidianului The Guar- dian

Rusia a cerut autorităților britanice să „pună capăt acestei situații, în care Berezovski se bucură de statutul de refugiat politic și abuzează de acesta, acțiunile sale cerând extrădarea, potrivit legii britanice”, a explicat el. („Am dat deja instrucțiuni autorităților competente, pentru a deschide un dosar penal, din moment ce avem un apel deschis la răsturnarea violentă a regimului constituțional”, a declarat procurorul general Iuri Ceaika.
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• Prezentare. Astăzi, începând cu ora 9, 
Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara 
organizează în sala „Spiru Haret" o 
prezentare de material didactic pentru 
disciplinele fizică și chimie. Materialele 
vor fi expuse și prezentate de două firme 
din Germania și una din Italia. (S.B.)

• Permise suspendate. în urma con- 
troa-lelor efectuate în trasee de către 
polițiștii serviciului circulație, s-au aplicat 
138 amenzi la legea circulației, din care 
37 la regimul de viteză. S-au ridicat în 
vederea suspendării 5 permise de con
ducere. (T.S.)

Modernizarea pieței, la anul

' Vernisaj de 
. pictură

Deva (S.B.) - Galeria de Arte „Forma” din Deva va găzdui, începând cu data de 16 aprilie, de la ora 18.00, o expoziție de pictură a artistei Doina Reghiș Ionescu. Este absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Gri- gorescu” București, Secția Pictură Monumentală (1977). Din anul 1990 artista lucrează la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, ulterior devenind coordonator al Secției de Artă a ^Aluzeului. Pe lângă acti- ^pitatea de muzeograf, Doina Ionescu a desfășurat o activitate intensă de artist plastic, participând la numeroase expoziții județene, expoziții de grup, personale, naționale și internaționale.

Locațiile următoare vă oferă posibilitatea să Citiți t 
Cuvântul Liber, GRATUIT: < . I

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, b-dul Decebal, bloc 
M, parter;
Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/4;
Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din Hune
doara;
CM Stomatologic, doctor Râjniță Loredana, din Hune
doara, [
str. Mihai Viteazul, nr. 23, bloc D1, și cabinetul 10 “
din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 24;
C.M. Stomatologic, doctor Vlad Cristina, din Hune
doara, str. George Enescu, nr. 24, cabinetul 6.

Conferința 
PSD
Dwa (M.S.) - Peste 
400 de delegați ai 
organizațiilor locale 
ale PSD Hunedoara 
se vor întruni azi, la 
Casa de Cultură din 
Deva, pentru a par
ticipa la conferința 
extraordinară a filialei 
județene. Conferința 
a fost convocată 
după ce, la începutul 
anului, mai mulți 
membri marcanți ai 
PSD au acuzat actu
ala conducere a 
organizației de lipsă 
de combativitate în 
relația cu puterea. 
Acuzele au venit 
chiar în timpul unei 
întâlniri pe care 
membri marcanți ai 
PSD - primari și con
silieri, au avut-o la 
Deva cu președintele 
partidului Mircea 
Geoană. După acest 
moment, actuala 
echipă de conducere 
a considerat necesar 
să convoace o con
ferință extraordinară, 
pentru limpezirea 
apelor în cadrul fi
lialei județene. în 
competiția pentru 
ocuparea funcției de 
președinte al filialei 
județene PSD s-au 
înscris actualul pre
ședinte, Victor Vaida, 
și primarul Bradului 
Florin Cazacu.

■ Construcția Mall-ului 
de la piață a fost opri
tă, iar contractul a fost 
reziliat de autorități.

Deva (M.S.) - Proiectul care prevedea ridicarea unui mall, pe suprafața ocupată acum de piața agroalimentară din Deva, a fost reziliat de Primăria Deva, pe motiv că investitorul privat nu a reușit să obțină, la timp, autorizația de construcție prevăzută de lege. Ideea modernizării pieței rămâne însă, a declarat vice- primarul municipiului Deva, Florin Oancea, care a precizat că, în viitorul apropiat, spațiul nu va mai putea fi autorizat în conformitate cu normele europene. „Comercianții tre
Iubire după gratiile
■ După zece ani de în
chisoare, Rodica a 
inaugurat camera 
intimă.Deva (M.S.) - Doi deținuți, soț și soție, au fost primul cuplu care a intrat în camera intimă inaugurată ieri la Penitenciarul Bârcea Mare. Camera este dotată cu un pat dublu, frigider, televizor, baie cu duș și telefon de interior. La prima întâlnire intimă din penitenciar, Rodica M. a venit îmbrăcată într-o ținută mai specială, machiată și coafată.
Un festival de umor „resuscitat" la Deva
■ Festivalul Național 
de Umor „Liviu Oros" a 
renăscut după o pauză 
de șapte ani.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocaniciu@informmedia.ro

Deva - „Ne este dor de tine, Liviu Oros!”. Acesta a fost mesajul de deschidere a Festivalului Național de Umor de la Deva. Evocarea omagială făcută lui Liviu Oros a fost
ARTICOL PUBLICITAR

0 mașină -3 răsplată pentru fidelitate

Tombola organizată de Hypermarketul 
Trident din Deva a oferit 51 de premii 
în valoare de peste 10.000 de euro.

Deva - A devenit deja o tradiție ca 
Hypermarketul Trident din Deva să-și 
răsplătească clienții fideli prin premii 
importante acordate la marile sărbători 
creștine. Marea Tombolă a Iepurașului, 
organizată cu ocazia Sărbătorilor de 
Paști, și-a desemnat, în această 
săptămână, fericiții câștigători ai celor 
51 de premii în valoare totală de peste 
10.000 de euro.

Extragerea taloanelor câștigătoare a 
avut loc în prezența a peste 500 de per
soane, într-un cadru festiv, pregătit în 
fața magazinului, toată operațiunea fiind 
vizată de o comisie din care au făcut 
parte reprezentanți ai Poliției, Primăriei, 
Direcției de Finanțe și mass-media.

Primul premiu din viața sa
Premiile au constat în obiecte electro

nice și electrocasnice, produse de mărci 
de prestigiu în domeniu. S-au câștigat 
sisteme audio, aragaze, frigidere, mașini 
de spălat, televizoare. Marele premiu al 
Tombolei Iepurașului, o mașină Chevro- 
let Spark, a fost câștigat de Cornelia 
Adriana Danciu, din comuna Baru Mare.

Cornelia este învățătoare la Simeria și 
este client fidel al Hypermarketului Tri
dent, încă de la deschidere. „S-a uitat 
Dumnezeu și la mine!" au fost primele 
cuvinte rostite de Cornelia atunci când 
a aflat vestea că a câștigat o mașină de 
la Hypermarketul Trident. „Am depus trei 
taloane în urna pentru tombolă. Vin 
frecvent la Trident, un magazin de care 
sunt foarte mulțumită. îmi place faptul 
că servirea este ireproșabilă, personalul 
este deosebit de amabil, marfa este 
foarte diversă, iar prețurile sunt mici", 
afirma fericita câștigătoare a marelui pre
miu, singurul câștigat până acum.

Cornelia Adriana Danciu este con
ducătoare auto de peste 15 ani. Până 
acum a condus un autoturism Tico, dar 
șansa și perseverența au ajutat-o să aibă 
acum o mașină nouă. „Mașina pe care 
am câștigat-o este atât de frumoasă că 
aș ține-o și în vitrină", spunea Cornelia,

o clientă mulțumită a unui magazin 
deosebit: TRIDENT.

Chiar dacă funcționează doar de doi 
ani în Deva, Hypermarketul Trident a 
acordat premii de peste 50.000 de euro 
și patru superbe mașini. Mai poftiți pe 
la noi! Vă așteptăm cu PREȚURI MICI, ÎN 
FIECARE ZI!

8-766 s

Macheta Mall-ului ce trebuia construitbuie să stea liniștiți. Nu am vrut să închidem piața, în totalitate. Trebuie însă să modernizăm acest spațiu. Dacă nu vom reuși să găsim o altă firmă cu care să ne asociem, atunci vom efectua lucrările pe bani de la bugetul
A adus cu ea, în două plase, cafea, prăjituri și suc. „Sunt o femeie cochetă, de felul meu. Mă văd cu soțul meu în fiecare duminică, la vizită. Nu văd nimic rău în ceea ce se face acum în penitenciarele din România, pentru că astfel este recunoscut meritul celor care fac și lucruri bune”, afirma Rodica. Cei doi s-au căsătorit în penitenciar în urmă cu doi ani, dar se cunosc de cel puțin 15 ani. Rodica se află în penitenciar de zece ani și mai are de ispășit din pedeapsă cinci ani și zece luni. Soțul ei a fost condamnat în 
presărată, de scriitorul Cornel Udrea - președinte al juriului festivalului, cu pilde relevante în caracterizarea hu- nedoreanului cunoscut sub numele de scenă „Sâmedru". Publicul prezent în Sala mică a Casei de Cultură Deva a apreciat evocarea susținută și „l-au auzit” pe bandă pe neuitatul umorist devean. în finalul evocării a avut loc înmânarea premiilor la cele două secțiuni ale festivalului: creație literară - umoristică 

local, anul viitor”, a spus viceprimarul.El a menționat că scopul asocierii cu un investitor privat este ca bugetul local să nu mai fie grevat de alte cheltuieli suplimentare. La începutul acestui an consilierii locali
închisoriianul 2004 și mai are opt ani și patru luni din pedeapsă.
Dau declarație„Durata unei vizite intime este de două ore și se acordă, de regulă, trimestrial, acelor persoane private de libertate care au avut un comportament bun, nu au beneficiat de permisie în familie în ultimele trei luni și nu au fost pedepsite în ultimele 6 luni”, a precizat directorul penitenciarului, inspector-șef principal Emanoil Bota. El a adăugat că dreptul la vizita intimă se acordă acelor persoane con-

Cristi Vecerdea Eugen Albuși caricatură. Toate caricaturile participanților au fost expuse în holul Casei de Cultură prezentând un viu interes în rândul vizitatorilor. Diplomele oferite au purtat nume ale unor 

din Deva au aprobat asocierea cu o firmă privată pentru construcția unui magazin mall pe spațiul pieței agroalimentare. Primăria avea dreptul să folosească gratuit piața agroalimentară de la demisol, în contrapartidă la faptul că oferea terenul necesar construcției. Hotărârea Consiliului Local Deva a fost contestată de consilierii PSD, care au apreciat. printre altele, că piața agroalimentară ar fi urmat să fie de câteva ori mai mică decât acum.O parte dintre comercianții din piață au organizat și un protest spontan în fața Prefecturii județului Hunedoara, îngrijorați că își vor pierde afacerile începute în chioșcurile din piață.

Rodica M.damnate definitiv, care nu sunt cercetate penal, sunt căsătorite legal sau au trăit în concubinaj. Persoanele care vin din afara penitenciarului trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere că nu suferă de boli venerice.
recunoscuți scriitori români de umor, epigramiști sau car icatur iști.Printre ele s-a numărat premiul special „Gavrilă Gavco” acordat „in memoriam” caricaturistului Gabriel Bratu din Craiova. Premiile de excelență „Liviu Oros”, ale acestei ediții - 2007 - a festivalului, au intrat în posesia: epigramistului Eugen Albu din Cluj-Napoca și caricaturistului Cristinel Vecerdea din Lugoj.

mailto:bocaniciu@informmedia.ro


sâmbătă. 14 aprilie 2007 MTDUUI /4

I
I

1457 - Ștefan cel Mare și-a început domnia în 
Moldova.
1884 - La Sibiu a apărut publicația politică și cultu

ral „Tribunal________________ _
1904 - 5-a născut actorul brita
nic Sir John Gieigud (foto} (m. 
2000)._________________________
1925 - S-a născut actorul ameri- 
can Rod Steiger.________________
1941 - S-a născut, în India,

actrița Julie Christie („Dr. Jivago").
1945 - S-a născut chitaristul Ritchie Blackmore
(Deep Purple, Rainbow).__________________________
1988 - Trupele sovietice se retrag din Afganistan în 
urma unui acord încheiat între URSS, Pakistan, SUA 
și Afganistan.

Prognoza pentru astăziîn general timp însorit. Maxima va fi de 19°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zileDuminică. în general timp însorit. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 3°C.Luni. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 15°C. Minima va fi de 1°C.
Calendar Creștin-Ortodox
Sf. Ier. Mărt. Martin al Romei.

Calendar Romano-Catolic______ __________
Ss. trăbuțiu, Valerian și Maxim, m.

Calendar Greco-Catolic _______
Ss. Aristarh, Pudes, Trofim, ap dintre cei 70.

iimrorau apâ, gaz, cvuvt
Energie electrică____________________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice nu va fi întreruptă. 
Luni, 16 aprilie, furnizarea energiei electrice va fi între
ruptă între orele:
9.00-14.00 în Deva, str. Ardealului, bl.43, sc.A; în loca
litatea Căinel;
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Mureșului, bl.1, sc.G; 
în localitățile Cârnești, Baru Mare, Vălioara, Nisipoasa 
și Brădățel;
9.00-19.00 în localitățile Ardeu, Bratea, Balșa, Galbe
na, Voia, Vălișoara și Bunești;
9.00-16.00 în Hărțăgan- (parțial).
Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Dănuțoni și str. Maleia; 
Petrila, str. Republicii; Aninoasa, str. Libertății; Lupeni, 
Bd. Păcii, bl. A1, Ă2, A3, A4, A5, A6, A7, complex 

CAP.

Gaz_____________________________________ ,
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.
Luni, 16 aprilie, furnizarea gazului metan va fi între
ruptă în: Deva, între orele:
9.00 - 11.00 pe str. D. Zamfirescu, bl. 11, sc.A.

Apă_____________ j___________ ______________________
Astăzi și luni, 16 aprilie, nu sunt programate întreru
peri în furnizarea apei potabile în Deva.

Roșii umplute cu brânză 
și țelină
Ingrediente: 5 roșii și o țelină mică; pentru sos 2 lin
guri smântână, 1 lingură iaurt, 2 linguri brânză, 1 
linguriță lămâie, 2 fire de ceapă verde, sare.
Mod de preparare: într-un bol se amestecă 1 lingură 
de iaurt cu 1 lingură brânză, preferabil ar fi brânză 
de vaci și smântână, apoi se adaugă puțină lămâie, 
ceapa tocată foarte mărunt și sarea, țelină se rade 
fin și se amestecă cu sosul. Apoi roșiile se scobesc și 
se vor umple cu compoziția preparată. Se așază pe 
un platou cu o frunză de salată verde.

Poftă bună! Foto: artwâf
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Soluția Integramel din numărul precedent: C - SEA - I - NOTE - FETE - DASCAL - R

- BAC - CRETA - STI - AVE - Dl - RO - AZI - I - FINE - AN - EPOS - XA - V - Rl -

BANCA - LE - PICTAT - MIA - TEMA - MINGI - ASIN - IN - NE - TRAC

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 12 martie - 6 aprilie. Cuvântul Liber 
vrea să continui să-i demonstrezi cât de ușor te 
poți Juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate inte
grantele apărute tn această perioadă, realizează 
o colecție și trimite-o alături de talonul comple
tat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37A, sau la ORI, CP 3, Deva, sau depune-o 
kt cutate speriate Cuvântai fcer, până In 19 aprfc.

IN 2» APRILIE, CNVĂNnL L1RER
TE VREA CÂȘTIGĂTOR!

50 RON Al CÂȘTIGAT!
r—— - — — — - — — — - — - — -- — - — --ș
! Nume............................................... qL
î Prenume....................................... jL
: Adresa........................................... ’|
! ...........................Tel......................... !
| Localitatea.................................... ■
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? j

DA □ NU □ j

! CUVANM 1-1!

Berbec

Dimineață luați o hotărâre prin care vă schimbați tot pro
gramul zilei. Este posibil să vă întâlniți cu câțiva prieteni

4?
o

buni.
Taur

Sunteți plin de entuziasm și pus pe schimbări. Acum este 
momentul să vă faceți planuri de viitor, dar aveți grijă la 
probleme.

Gemeni

3v
Vă îmbunătățiți considerabil situația financiară. Aveți ocazia 
să faceți o investiție rentabilă pe termen lung și va fi bine 
pentru dumneavoastră.

Rac
Aveți încredere in forțele proprii și dați dovadă de spirit 
de aventură. Este o zi favorabilă călătoriilor în interes de 
familie.

Leu

Dimineață primiți un cadou de la o persoană dragă. Aveți 
o capacitate de comunicare deosebită și colaborați exce
lent.

Fecioară

Dispuneți de multă energie fizică și intelectuală, ceea ce vă 
încurajează să începeți noi activități și să faceți planuri de 
viitor.

Balanță

Este momentul să porniți o afacere plănuită mai demult. 
Vă avantajează capacitatea de a lua decizii. Vă veți face 
noi prieteni.

Scorpion

Dimineață vă notărâți să vă schimbați programul stabilit 
pentru azi. Este posibil să organizați o petrecere cu
prietenii.

Săgetător
Este o zi favorabilă schimbărilor importante pe toate pla
nurile. Vă puteți baza pe sprijinul prietenilor și al parteneru
lui de viață.

Capricorn
Nu mai aveți de loc timp de întâlniri. Chiar dacă ați vrea 
să vă găsiți puțin timp liber, ar fi imposibil pentru că vi se 
dau noi responsabilități.

Vărsător
Sunteți foarte bine dispus și luați decizii inspirate în pro
blemele de natură financiară. Vă puteți ocupa de afaceri 
foarte delicate.

ol

Pești

Ușurința cu care comunicați vă favorizează relațiile cu per
soanele din anturaj. Și veți avea mai mult de câștigat pe • 
toate planurile.

P
Regulament;
La acest concurs nu pat participa angajații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției,
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int. 88CS. Persoană de contact Magdalena Șerban.

7:00 Fascinația zborului 
(doc. Australia).

7:30 Cu Tippi în junii lumii
13 (ep. 5, aventuri, 

Franța, 2003)
8:00 La Zoo (doc. Aus

tralia, 2003)
8:10 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
9:00 Phil din viitor (s
S comedie, SUA)

930 Hai Hui prin Europa 
10:00 Arca lui Noe 
10:30 Cursa spațială (doc.

Anglia, 2005)
11:30 Cinemaniadi
12:00 Cartea europeană. 

Club 27
12:35 0 vedetă populară 
13:55 Formula 1. Calificări 

Bahrain
15:10 Gala de Aur- Festiva

lul de circ de la Monte 
Cario, a XXX-a ediție

16:00 Dramul spre Helsinki.
16:30 Parfum de glorie: 

Florin Mutu
17:00 La poliție sau la

S mănăstire (s) 
18:00 Teleenadopedia 
19:00 Jurnalul TVR

20:10 Surprize, surprize... 
Anul 9... Partea I. 
Prezintă Andreea 
Marin Bănică

21:50 Jurnalul TVR
22:10 Surprize, surprize...

Partea a ll-a
23:10 Profesioniștii 

0:10 Basic - Instrucția
H (acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 2003). 
în distribuție: 
John Travolta, 
Samuel L. Jackson, 
Connie Nielsen. 
Regia: 
John McTieman

1:55 Jurnalul TVR
(reluare)

230 Hilary și Jadde
13 (film, 

reluare)
435 Cursa spațială 

(reluare)
525 O vedetă popdari 

(reluare)
6M5 Teleshoppmg

6:00 Leii albi și 
problemele negre 
(desene animate) 

7:00 Prăjiturică
(desene animate)

8:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

10:15 Doi bărbați
El și jumătate 

(film serial, 
reluare) 

10145 Familia Bundy
Bl (film serial, 

reluare) 
11:15 ProMotor 
12:15 Campionii - Magazin 

Champions League 
1300 Știrile ProTv 
13:15 Dansez pentru tine 

(divertisment 
reluare) 

17:15 Semifinala
Cupei Cupelor 
la Handbal Feminin: 
Oltchim - Ferencvaros 
(transmisiune 
în direct)

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv.

Sport Vremea

20*30 Stare de asediu
H (acțiune, SUA 1998). 

Cu: Denzel Washing
ton, Annette Bening, 
Bruce Willis. R.: 
Edward Zwick 

2300 Iceman - ultimul med 
fiț (acțiune, Statele Unite 

ale Americii, 2005). 
în distribuție: 
Michael Jai White, 
Scott Adkins, 
Eli Danker.
Regia:
Isaac Florentine

100 Patra nunți și o
Qlhmormântaie (come

die romantică, Marea 
Britanie, 1994). Cu: 
Hugh Grant Andie 
MacDowell, James 
Fleet R.: Mike Newell 

2>*5 Stare de asedu (film, 
reluare)

445 Semifinala Cupei 
Cițieioc Ohdân- 
Ferencvaros (r)

630 Copiii Dunei (film, r) 
8:30 în gura presei, cu

Mircea Badea. Revista 
presei

930 Casa de piatră 
1000 Roata de rezervă 
10:30 Familia Grabb

□(film serial comedie, 
SUA 2002). 
în distribuție: 
Dennis C. Alpert 
Lance Arthur Smith, 
Larry A. Lee, Randy 
Quaid. R.: Matthew 
Diamond, Andrew 
Tsao

11:00 Desene animate: Ani- 
max: Căpitanul Scariet 
Proiectul G.e.elCe.r.

12:00 Desene animate: 
Jetix: Copiii de la 402; 
Prințesa Sissi

1300 Știri 
13:15 Felida 
1400 Comedia animalelor

(s)
1430 V.I.P. (s) 
1530 Foldoral contraatacă

(divertisment) 
18:30 Săptămâna financiară 
1900 Observator. Sport

20:45 Fotbal în direct - Liga 
1: Farul Constanța vs 
Rapid

22:45 Beowulf și Grendel
’3 (aventuri, 

Canada/lslana/Marea 
Britanie, 2005). Cu: 
Gerard Butler, Ingvar 
Eggert Sigurdsson, 
Stellan Skarsgard, 
Sarah Polley. R.: Sturia 
Gunnarsson.
în regatul danez, într-o 
perioadă în care 
numeroșii zei ai nordu
lui încep să cedeze 
teren în fața unuia sin
gur, Christos, un ca
valer fidel regelui său 
este trimis să omoare 
un monstru, Grendel.

045 Lege și onine: Briga- 
g da spedaiă (serial, 

polițist SUA 1999)
200 Comun interactN 
300 Observator (r)
345 «vere (s)

£ 
i 
1

900 Arta supraviețuirii (r) 930
Natură și aventură (r) 10:00 . 600 Acasă în bucătărie 7:00 
D’ale Iu' Mitică (r) 11:00 Liber' Duelul pasiunilor (r) 9:00 Un 
pe contra sens 12:00 EU-Ro medic în familie (s). Cu: Lino 
Case (r) 12:30 Lumea azi; Banfi, Giulio Scarpati, Lunetta 
13:00 Arena leilor (r) 14:00 . Savinio, Rosanna Banfi 11:00 
Miracole (s) 15:00 Via sacra ' SOS, viața mea! (s) 13:30 Pri- 
16:00 Bazar (r) 16:30 Auto
strada TVR. Magazin regional 
17:00 Gimnastică. Interna
ționalele României- Proba 
feminină. Transmisiune directă 
de la Ploiești 1930 Mistere și 
mituri ale sec. al XX-lea (doc.) : Tequila cu suflet de femeie (s) 
20:00 Unitatea specială 2 (s, 20:30 O scrisoare pentru tine 
SUA, 2001) 21:00 Ora de știri : (divertisment) 23:15 0 lume a 
22:10 Martorul tăcut (ep. 3) 
23:10 Căutare disperată 
(thriller) 1:15 Muzică la ma
xim 2:15 Unitatea specială 2 
(s, r) 305 Liber pe contra sens 
(r) 4:00 Mistere și mituri ale 
sec. al XX-lea (r)

5:00 Poveștiri adevărate (r)

zoniera (s) 1430 Iubire ca în 
filme (r) 1530 Duelul pasiu
nilor (s) 17:30 Poveștiri ade
vărate 18:30 Betty cea urâtă 
(s). Cu: Ana Maria Orozco, 
Jorge Enrique Abello 19:30

fiarelor (s) 1:15 Prizoniera (r) 
2:15 SOS, viața meal (serial)

«8

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

1100 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelfer, Allan Traut- 
man 11:30 Agenția de turism 
1200 Ghem, set și med 1230 
Fit & Chic 1300 Tibanu'1330 
Pet Zone 1400 Clubul guver
nantelor (corn.) 16:00 Poză la 
minut (s) 16:30 Baronii (s) 
17:00 Fotbal 19:00 Știri 
Național TV 20:00 Țara Iu.' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Richard III (dramă/ 
război, Anglia, SUA, 1995) 
22:30 Calea spre mântuire 
(dramă)

7:20 Dreptul la sănătate (r) 
9:00 Top Fan X (r) 10:00 La 
limită. Autoshow 10:30 Azi,

12:00 Entertainment News (r) 
12:15 Descoperă România 
12:45 Cupluri celebre (doc.) 
13:15 Veronica se întoarce 
(film, r) 15:15 Jake, specialis- 

, tul în relații (r) 15:45 Verdict:
Crimă! (s) 1645 Misterele Bu
cureștilor (acțiune, România) 
1900 Dragoste, sex și carieră 
(s) 19130 Viața lângă Fran (ep. 
1,com„ SUA 2005) 2000 En
tertainment News 2020 Pomt 
Pleasant (ep. 3) 2130 în rmg 
cu Rodty (ep. 2) 2300 Ateul 
iiiârtiii (iarnă. 1996)

7:30 Desene animate 8:00 
Quizzit - emisiune interactivă 
9:00 Copiii de la 402 (d. a.) 
9:30 Sport, dietă și o vedetă 
10:00 Imobiliare Blitz 11:00 
Autoforum 11:40 Tele RON 
13:00 Camera de râs 13:15 
Interviurile Cristinei Țopescu 
14:15 S.O.S. Salvați-mi casa (r) 
15:15 Nuntă în 48 de ore (r) 
16:30 Schimb de mame (r) 
18:00 Focus 19:30 Mondenii 
(r) 20:00 Megastar - live 
23:30 Poveste din Vestul 
Sălbatic (acțiune, SUA, 1997) 
130 Stripteuză din întâmplare 
(erotic, SUA, 2003) 330 Aut- ' 
oforum (r)

*41 * 8
«■* *****

mâine (doc.) 11:00 Campi
onatul național de fotbal în 
sală. Transmisiune în direct 
12:30 Documentar Cinema 
1300 Fan X 14:00 Destinații 
la cheie. Călătorii în străi
nătate cu Theea 1430 Pasul 
Fortunei (r) 1600 Esentze 
1700 High Life (r) 1800 Brief- 
ing. Retrospectiva săptămânii 
1900 Niște băieți grozavi 
(comedie. România. 1987) 
2030 întâmplări cu Alexancfra 
(comedie, România, 1989). 
22:15 Dâect m pat

1105 Zebra de curse (aven
turi, Africa de Sud, 2005). 
12:45 Solstițiul de iarnă 
(dramă, SUA, 2004).14:15 
Aventurile lui Sharkboy și 
Lavagirl (acțiune, SUA, 
2005). 15:50 Renăscut din 
cenușă (dramă, SUA, 2005). 
18:15 Din prea multă 
dragoste (comedie, SUA, 
2005). 20:00 Două pupeze 
albe (comedie, SUA, 2004). 
21:50 Suspectul Zero 
(thriller, SUA, 2004). 23:30 
Birth - Nașterea (dramă, 
SUA, 2004).

12:00 Realitatea de la 12:00 
13:00 Realitatea de la 13:00 
13:10 Money Express 15:20 
Fabrica 16:00 Realitatea de la 
16:00 16:30 3 x 3 1705 3 x 
3 18:45 Jurnal sport 19:15 
Ediție specială 20:00 Reali
tatea de la 20:00 20:10 
Eurosceptici, cu Adrian Ursu 
21:00 Realitatea de la 21:00 
22:00 Realitatea de la 22:00 
22:30 Părerea mea 2300 
Realitatea de la 23:00 23:15 
Jurnal de mare audență 2400 
Realitatea de la 24.00

1000 Curse 1100 Motoddete 
americane 1200 Cum se fa
brică diverse lucruri? 1300 
Dependenți de cascadorii 
1400 Manevre pe scară mare: 
Vile-mamut 1500 Vânătorii 
de mituri 1600 Bramiac 1700 
Cum se fabrică Averse lumii? 
18:00 Jocurile video, pasnne 
și industrie 1900 AutomoMe 
americane recondiționate 
2000 Tehnologie externă: 
Space Tower 2100 O pradă 
mortală 2200 Vinovat sau 
nevinovat? 2300 Povești me
dicale uimitoare: Viață reco
nstruită 2400 La un pas de 
moarte: Impact cu in nâcan
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Cheliosii stau bine cu iubireawww.stiletto.ro
Deva (C P.) - Propunerile designerilor pentru tendințele 
harstyle primăvară - vară 2007 au la bază filozofii prac
tice - naturalețe și simplitate, dar și creativitate. M Se spune că au bani, 

că sunt mai romantici 
și pot fi considerați de 
femei „bărbați ideali".
Hannelore Acârnulesei

<

1 euro
1 dolar american

53,7659 lei1 gram aur

3,3414 lei

nuucTRRmw
Societatea Preț V

închidere (lel/acț)
arlațle

W
SNP 0.5500 0
SIF1 2.9700 0,34
BRD 21.2000 0
SIF5 3.4700 0
ANTIBIOTICE 1.8500 -0,54
ROMPETROL 0.1020 0
BANCA TRANSILVAIMIA 1.0800 0,93
TRANSELECTRICA 47.2000 0,43
BIOFARM 0.7200 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

FARMACII DE SERVICIU

HUNEDOARA
Farmacia „Green Line", non-stop, Bd. Dacia, nr.
33.©—» 748080.
DEVA
Farmacia nr.1 „Remedia", non-stop, Piața Victoriei, 
nr. 29. ©-» 211616, 224488.

Deva - „Chelia este o atitudine”, spun psihologii. „Chelia trebuie să știi să o porți”, cred stiliștii. „Ferește-te de omul spân”, este îndemnul basmelor. Femeile sunt de părere că „Bărbatul ideal poate fi și chel”. Iar bărbații lipsiți de podoaba capilară spun că „se caută chelioșii”.Unele hunedorence, însă, spun că nu prea sunt atrase de chelioși. Și asta, fără nici o pricină oarecare. Doar așa, fără nici un motiv. Vor bărbați cu păr.„Nu îmi plac. Pur și simplu. Nu am un motiv întemeiat, recunoaște deveanca Roxana Kokosi. Pur și simplu nu îmi plac. Nu am avut nici un prieten sau iubit fără păr. Un pic de păr nu strică”, întărește deveanca. „Să aibă și ei măcar puțin păr. Dar nici lung ca femeile, remarcă o altă tânără. Bărbatul ideal pentru mine este înalt, brunet, cu părul puțin mai scurt”, se confesează Adriana Covaciu. „Trebuie să arate foarte bine în rest ca să-mi placă un bărbat fără păr. Dar, de la o anumită vârstă, le stă
Hoți de... „bună ziua"

Amplasarea aparatelor radar în data de 
14.04.2007:
- 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.
Amplasarea aparatelor radar în data de 
15.04.2007:

9
- DJ 687: tsarcea Mică - Cristur - hunedoara - Hășdat;
- DN 7: Leșnic - lila - Tătărăști;
- 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

3 4 9 5 1 2 7
7 5 6 4

1 8 7 3 5

1 6
2
7 3

6
8

8 7

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

■ Pentru că hoții „ope
rează" tot mai des prin 
case și mașini, polițiștii 
recomandă atenție.

Mihaela TAmaș
mihada. tamaspi nformmedu.ro

Deva - Tot mai multe dosare de spargeri și furturi de și din auto și din case se adună zilnic pe birourile polițiștilor hunedoreni. Și asta din cauza neatenției și uneori a nepăsării cetățenilor. „Se întâmplă ca proprietarul unei mașini să uite ceva în casă, spre exemplu. Lasă mașina descuiată, pentru că nu lipsește mult. Total greșit gestul său. Pentru că în acele câteva secunde hoțul operează. Indiferent dacă e zi sau noapte. Așadar, de fiecare dată când coborâți din ma

AVANSAȚI

3 8 5 4 9
4 1 7

2 6
8 1

6 5
2

6
3 7

8 6
2 3

5 2 1
3 8 1 5 6

Galerii de artă
Deva. Galeria de Arte „Forma”. 
Expoziția „Salonul Artelor Vizuale 
2006 - 2007”. Pe simezele devene s- 
au reunit lucrările a 38 de artiști activi 
ai Filialei Deva-Hunedoara a UAP, ce 
acoperă toate genurile creației plas
tice, pictură, sculptură, grafică și arte 
decorative, creații ale artiștilor profe
sioniști din județul Hunedoara, pre
cum și ale invitaților acestora din alte 
filiale ale artiștilor plastici din țară. 
De asemenea, expun licențiați ai unor 
facultăți de profil și artiști amatori 
admiși de juriul desemnat de UAPR. 
Hunedoara. Galeria de Arte a municip
iului Hunedoara prezintă o expoziție 
de pictură dedicată sărbătorii Sfintelor 
Paști, ce cuprinde icoane și lucrări

Cinema

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

2 8 6 5 1 7 4 9 3
931426758
745839126
3 9 7 6 5 1 8 4 2
1 5 8 7 4 2 6 3 9
4 6 2 9 8 3 5 1 7
8 7 4 2 9 5 3 6 1
519368274
62317498 5!

începători

7 1 6 9 3 2 8 4 5
4 8 2 7 6 5 9 1 3
9 3 5 4 8 1 6 2 F7
8 2 4 5 9 6 7 3 1
1 9 7 2 4 3 5 8 6
5 6 3 1 7 8 4 9 2
3 5 9 6 1 4 2 7 8
2 7 8 3 5 9 1 6 4
6 4 1 8 2 7 3 5 9

Avansați

semnate de artiști hunedoreni și de 
la Universitatea de Artă București, pre
cum și de elevi și copii din municipiu. 
Deva. Cinema „Patria,,. în perioada 
13-19 aprilie, rulează filmul „Apo- 
calipto", cu Mei Gibson, zilnic de la 
orele 13, 16 și 19. Prețul biletelor 
este de 3,5 RON (primul spectacol 
al zilei) și 5 RON, următoarele.
Hunedoara. Cinema „Flacăra”. în zile
le de 14 -15 aprilie rulează pelicula 
cu filmul „Dansul dragostei", cu Cha- 
nning Tatum și Jenna Dewan, de la 
orele 13, 16 și 19. Prețul biletelor 
este același cu cel de la „Patria”.

Anca Ivan Cristina Guțu (Foto: cl)bine cu puțină chelie”, admite Cristina Guțu.
Bărbatul visurilorAlte femei, însă, cred că Făt-Frumos poate fi și chel. „Nu prea îmi plac bărbații cu chelie, dă verdictul o altă tânără. Nu îi consider neatrăgători, dar nu sunt pe gustul meu. E, dacă aș întâlni bărbatul visurilor mele și ar fi chel, da, nu l-aș refuza”, recunoaște, totuși, Anca Ivan.Unele femei spun clar că părul este esențial pentru disciplina în familie. „Nu îmi plac bărbații chelioși, spune o tânără însoțită de prietenul ei, nu foarte înzestrat în ceea ce privește podoaba capilară. Drept să vă spun, prietenul meu nu e chiar chel. Chel nu 
șină, asigurați-vă că ați blocat portierele și nu aveți bunuri le vedere”, declară comisarul . Cristian Horvat, din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Deva.
Hoții de „bună ziua”Numiți de polițiști „hoți de bună-ziua”, aceștia nu fac altceva decât să vă golească apartamentul dacă ați plecat în vizită la un vecin și ați uitat să încuiați ușa. „în cazul în care găsesc ușa descuiată, fură hainele sau gențile lăsate în cuier. în cazul în care dau nas în nas cu proprietarul, găsesc repede o minciună și scapă „basma curată”, mai spune Horvat. Așadar, aveți grijă ca ușa de la intrarea în locuință să fie solidă și prevăzută cu cel puțin două încuietori, cu chei diferite, lanț de siguranță și vizor. Nu per-

r- r. f>. r r- r țț. ț. r r r tț. r r r r r ț- f r r c
- „Dansul dragostei”. Tyler Grange 
(Tatum) este un delincvent obișnuit, 
un șmecher al străzii, care dă de 
belea și trebuie să facă ore de muncă 
pentru comunitate la un liceu. Tyler 
nu vrea să aibă nimic de-a face cu 
elevii, dar se întâmplă să se îndră
gostească de o frumoasă dansatoare. 
Fata însă vrea să-l atragă în lumea ei. 
împotriva tuturor așteptărilor, Ty 
descoperă că are cu adevărat talent 
pentru dans. Filmul are muzică bună, 
actori sexy. Totul devine o reinventare 
modernă a poveștii clasice despre 
tineri din lumi diferite, care nu au ni
mic în comun, dar se simt atrași unul 
de celălalt. Și mai e o poveste despre 
sacrificiul pe care trebuie să-l facă 

îmi place. Nu pot să-l trag de păr. Să aibă măcar de un centimetru păr pe cap, ca să am de ce trage”, spune hotărâtă Lizeta Gușoaie.Iar bărbații fără podoabă pe creștet spun că nu suferă deloc de lipsa părului. Ba din contră. Ei afirmă cu tărie că n-au avut niciodată probleme în dragoste din cauza cheliei. „N-am avut probleme până acum. Dar depinde de fată. Mie îmi place să fiu chel”, recunoaște Răzvan Rusu. „Nu am avut probleme niciodată, afirmă Radu Tătar, un bărbat care s-a despărțit de <claie>. Totul a fost bine. Atâta timp cât eu mă simt bine, nu e nici o problemă. Lipsa părului nu e un impediment la femei. Din contră. Se caută bărbații 

Nu vă lăsați portierele neasiguratemiteți accesul în locuință a persoanelor care vând ori cumpără diverse produse sau se oferă să presteze diferite servicii. Acestea sunt doar câteva dintre principalele mă

fiecare dintre ei ca să-și urmeze visul.

chelioși. Multe femei spun că asta înseamnă că ai bani și putere”, concluzionează bărbatul.
Chelioși celebriDe la chelia președintelui Traian Băsescu și până la cea a mai tânărului președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, sau a fostului președinte al ANAF, Sebast- ian Bodu, toate sunt chelii celebre. Dacă chelia președintelui Băsescu este una cât se poate de controversată, mai ales pe vremea când era acoperită de celebra „șuviță”, de celelalte chelii nu s-a prea legat nimeni (exceptând-ul pe premierul Tăriceanu, care nu a fost prea încântat de chelia lui Bodu). în ceea ce privește cheliile „internaționale”, în aria politică, cel mai faimos lider chel a fost Iulius Caesar. în secolul XX, în cel de-al II- lea război mondial s-au remarcat Winston Churchill și Dwight Eisenhower. Pablo Picasso este în topul artiștilor chei, în timp ce Patrick Stew- art este unul dintre cei mai celebri actori lipsiți de podoaba capilară. La fel și Shean Connery, care, de la o vârstă, își poartă chelia cu mândrie. Dar în topul celor mai celebri chelioși este și va rămâne, cu siguranță, Michal Jordan, care a lansat o adevărată modă a cheliilor lucioase.

suri de prevenire care sunt puțin costisitoare, dar au o eficiență foarte mare.Și nu uitați, dacă sesizați o spargere, anunțați imediat Poliția!
Grădini Zoo

Hunedoara. Grădina' zoologică' din 
municipiu, situată în zona „Ciuperca”, 
oferă relaxare în mijlocul naturii alături 
de animale. Aceasta este deschisă 
zilnic, între orele 8.00 - 20.00, iar 
prețul biletului este de 5.000 de lei 
vechi pentru copii și 12.000 lei vechi 
pentru adulți.

Turism

Pasul Vâlcan. Una dintre atracțiile Văii 
Jiului care prinde din ce în ce mai 
mult contur, stațiunea Pasul Vâlcan, 
situată la 1440 m altitudine în Munții 
Retezat, la 20 de km de Petroșani, 
dispune de pârtie de schi, recent 
omologată, cu o lungime de 680 m 
și de instalație de teleschi. Stațiunea 
oferă turiștilor prețuri extrem de avan
tajoase. Ca să ajungeți în Pasul Vâl
can trebuie să porniți către localitatea 
Vulcan de unde, după un drum de 
munte de 7 km, se ajunge în stațiune.

http://www.stiletto.ro
nformmedu.ro
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De la
PESCORT

• Locuri de muncă. Angajatorii hune- 
doreni oferă 1468 de locuri de muncă, 
între care 111 sudori, 96 muncitori pentru 
spălare și curățare cisterne, 90 de munci
tori necalificați, 146 de lăcătuși mecanici, 
117 confecționer-asamblor articole textile, 
38 de zidari. Informații se pot obține la 
AJOFM Hunedoara. (C.P.)

• Diplome. în Italia, recunoașterea diplo
mei românești pentru profesiile din dome
niul sanitar se solicită împreună cu docu
mentele necesare la autoritatea compe
tentă a statului italian. Informații supli
mentare se găsesc pe site-ul: www.minis- 
terosalute.it. (C.P.)

Agricultori
București (C.P.) - Oficiul pentru Migrația Forței de Muncă aduce la cunoștința opiniei publice că a primit oferte de muncă din partea angajatorilor spanioli pentru un număr de 1000 de locuri de muncă în domeniul agricol. Activitatea desfășurată este de cules/recoltat legume/ fructe, iar contractele sunt pentru perioade cuprinse între 6 și 9 luni. Persoanele de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani care doresc să lucreze în acest domeniu se pot înscrie în baza de date a OMFM, pe tot parcursul lunii aprilie.

Sudori
București (C.P.) - An
gajatorii din Polonia 
caută 120 de sudori 
MAG (sudură carcase 
autobuze). Contrac
tele oferite sunt pen
tru o perioadă de un 
an cu posibilitate de 
prelungire, iar sala
riul va fi de 507,7 
euro brut/lună. Se 
vor oferi: bonusuri 
lunare și pentru 
orele suplimentare. 
Cazarea și trans
portul la locul de 
muncă sunt supor
tate de angajator. 
Condițiile impuse de 
angajatori sunt: vârs
ta maximă 45 ani; 
școală profesională; 
atestare sudură 
MAG, limba engleză/ 
poloneză - nivel de 
cunoaștere: suficient. 
Persoanele care 
îndeplinesc condițiile 
se pot înscrie în baza 
de date a OMFM 
(str. Valter Mârăci- 
neanu, nr. 1-3, sec
tor 1, București), 
până în 27.04.2007, 
în intervalul orar 
9.00-16.00.

■ Un tânăr devean 
lucrează de 16 ani în 
turism, deși este de pro
fesie inginer furnalist.

Clara Păs
clara.pas@informfpedia.ro

Deva - Paul Mitu trebuia „să dea țării cât mai mult oțel”, dacă ar fi să ne gândim la vremurile când a decis să devină inginer. în 1991 a schimbat însă macazul și a hotărât să urmeze cariera părinților, adică să lucreze în turism. A început ca angajat al unei agenții de turism, a făcut ulterior studii de specialitate, iar de doi ani, spune „Bună ziua și bine ați venit!”, turiștilor care sunt în trecere prin Deva, în calitate de

La cules, în Spania

in Italia
Deva - Paul a lucrat cu contract trei ani în Italia, în turism. A plecat pentru bani, dar era sigur că nu va rămâne acolo. Acum nu ar mai pleca dincolo sub nicio formă. Familia este mai importantă! Despre experiența italiană, Paul spune: „am cunoscut oameni noi, am. învățat lucruri noi, am vizitat locuri superbe, cunosc o limbă străină în plus. Dar nu m-am putut obișnui cu mâncarea lor. E greu pentru un ardelean să mănânce numai paste, pește, alge și fructe de mare. Mi-a fost dor de supa de acasă! Iar italienii pe cât sunt de gălăgioși pe stradă, in hoteluri sunt teribil de civilizați”.

famale la... recepționer

Ca recepționer se lucrează în ture de 12 ore (Foto: Traian Mânu)recepționer al unui hotel din municipiu. A lucrat trei ani în străinătate, în același domeniu, dar s-a întors acasă pentru familie.Ceea ce a învățat în stațiunile însoritei Italii pune acum, în practică, la Deva. „A lucra cu oamenii este cel mai dificil lucru. Recepția este cartea de vizită a unui hotel. Iar recepționerul răspunde întru totul de asta. Trebuie să fii operativ, amabil și să ai un calm... englezesc”, spune Paul. A avut de-a face cu oameni simpli, cu oameni cu bani, cu artiști, cu politicieni, cu români și străini. Toți diferiți prin comportament sau concepții.
Vedetele au fițeîn general, cei care, printr- o oarecare conjunctură, ajung în categoria VIP-urilor, sunt destul de „dificili” ca persoane. Cântărețele nu prea sunt comunicative, în vreme ce colegii lor de breaslă, bărbați, sunt total diferiți.

„Unii dintre artiști sunt foarte de treabă. Mi-aduc aminte de solistul de la Bere Gratis, care m-a uimit prin simplitatea lui. Politicienii în schimb sunt foarte distanți. în vreme ce străinii sunt liniștiți, românii continuă încă să mai creeze probleme. Nu am avut de-a face cu pretenții deosebite din 
GHID DE DAT BACȘIȘ

Austria: Bacșișul e inclus în nota de plată, atențiile suplimentare nu sunt 
în general agreate.____________________________________________________
Anglia: Serviciile sunt în general incluse în nota de plată. Dacă nu, se aplică 
regulile standard valabile în Statele Unite.______________________________
China: Să primești bacșiș e interzis prin lege.___________________________
Cehia: Un bacșiș suficient e mărunțișul rămas până la rotunjirea în coroane. 
Croația: Bacșișul nu este ceva obișnuit, chelnerii nu se așteaptă să îl 
primească. Obligatoriu e însă bacșișul dat de cei care primesc pensia prin 
poștă.________________________________________________________________
Egipt: Aici e adevărata țară a bacșișului. Se dă bacșiș pentru aproape orice 
și aproape oricui. Pentru serviciile autorizate, se oferă 15-20% din con
travaloarea oficială.___________________________________________
SUA: Cuantumul bacșișurilor e bine delimitat: restaurant - 10-20%; hamali 
- 2 dolari/geantă; camerista - 1-10 $/zi; taxi - 10-15%; DJ karaoke - 1 
dolar/piesă; coafor - 15-20%; florar - 1-10 dolari.______________________
Finlanda, Germania: Se lasă 5-10% din valoarea serviciului, mai ales dacă 
acesta a fost excepțional._____________________________________________
România: Nu se include în nota de plată, se dă cam 10 la sută.

partea turiștilor. Poate că s-a mai schimbat și mentalitatea noastră. Nu mai e nimic neobișnuit ca la o oră târzie din noapte să se comande ceva aparte de mâncare. Au fost turiști care au cerut să aibă’ șampanie în cameră sau un anumit gen de flori”, povestește Paul Mitu.
Bogății sunt zgârcițiDeși unii români fac „alergie” la auzul cuvântului bacșiș, practica de a lăsa o anumită sumă de bani la restaurant, coafor, bar, hotel este o modalitate de a mulțumi dacă serviciile oferite au fost de calitate. „Oamenii cu bani nu prea dau bacșiș, poate 10 la sută dintre ei. Mai repede cei simpli, din bună cuviință. Dar uneori și un mulțumesc este suficient. Scriitorul Vasile Moldovan a făcut însă un gest care m-a impresionat. Mi-a dăruit ultima sa carte cu o dedicație deosebită. Și asta pentru simplul motiv că l-am dus cu liftul până la palierul unde îi era camera. Un om de o modestie rară, de altfel”, își amintește Paul.

SC HABITAT 
CONSTRUCT 

SRL, 
antreprenor în construcții, 

specializată în finisaje 
exterioare și interioare,

angajează munci 
tori calificați și 

necalificați

Salariu atractiv, 
seriozitate, respect.

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

Informații suplimentare la
tel. 0744.570005.

(88759)

Primăria comunei Tur- 
daș, județul Hunedoara 
face alegeri de ciurdar la 
ciurda satelor Turdaș, Pri- 
caz și Spini, în data de 1S 
aprilie 2007:

- ora 15.00 la Turdaș 

-ora 17.00 la Pricaz

- ora 19.00 la Spini

Cei interesați pot 
suna, până în data de 
13.04.2007. la tele
foanele 0254/244710 
sau 0723/676062.

|8%75)

■fc.C. SEWS-R DEVA S.R.L

A5GAJEAZA

OPERATORI
Ofenm:
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Persoanele interesate sunt așteptate iwai BMa vfaerj, intre 
'.rele U8-16-JQ la Poarta labiicn «ti». . \

ZARANDUWL Mit, I 6 ■>. pentru a participa la immtervtu. 
Informații suplimentare puieti obține In numărul de telefon 206600.

Spitalul Județean Deva 
scoate la concurs un post de 

economist debutant la Biroul de achiziții

Condițiile de participare la concurs, actele necesare 
înscrierii, tematica și bibliografia sunt afișate la se
diul unității.
Prezentul anunf completează anunțul apârut în data 
de 12.04.2007.

(89880)

Asociația Umaaltari Resaftre Fraața

(89874)

«WTAt LOCURI D€ MUNCA*
-I7C7/751.M3

___________ angajează___________  
animatori socio-educativi

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 de limba franceză (scris și vorbit)

Permis de conducere
Cererile de angajare se depun la sediul Asociației Umanitare 

Renaître România, din Orăstie. Str. Pricazului, Creșa Spitalului.

•ARMACEVTICfREMEDIA W
Companie farmacemicâ. cu sediul 

în Deva str. Dorobanților nr 43, 
angajează contabil cu studii superi

oare pentru biroul contabilitate din 
Deva, eu minim 2 ani experiență în 

domeniul financiar contabil.
C V și scrisoarea de intenție 
se depun la sediul societpții 
sau prin fax la nr. 22Ol 97 
până la data de 13.04.2007 .

COLEGIUL HAJIONAL SPORTIV CETATE DEVA
STR. AXENTE SEVER NR 3, TELEFON: 0254/217.015

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 
POSTURILOR DE:

• Muncitor calificat - șofer - categoriile B.C.B
• Muncitor necalificat - cu atestat pentru exer
citarea profesiei rfe agent pași și ordine
• îngrijitoare curățenie

Pe perioadă nedeterminată.
Concursul va avea loc în data de 26.04.2007, ora 10, la sediul unități. 

Cererea de înscriere la concurs și documentele solicitate la înscriere 
se depun la sediul unității, până la data de 24.04.2007, ora 16,00. 
Relații suplimentare se obțin la secretariatul unității sau la telefonia 
0254/217.015.

366?

I

http://www.minis-terosalute.it
mailto:clara.pas@informfpedia.ro


„Minerii" speră să ia puncte

• Arbitri. în etapa a XXIV-a a Ligii a ll-a 
de fotbal, care se dispută astăzi, partida 
Corvinul Hunedoara - Building Vînju Mare 
va fi arbitrată de Mugurel Drăgănescu, 
ajutat de Marius Stănescu și Valentin 
Avram. La Lupeni, meciul Minerul - FC 
Baia Mare îi are pe Vasile Lungu - Gabriel 
Stroe și Daniel Ciocănea. (V.N.)

Deva (V.N.) - Etapa a 26-a: Urziceni - Poli Timișoara; 
FC Național - Pandurii; CFR Cluj - UTA; Gloria - Steaua; 
Oțelul - U Craiova; Farul Rapid; Dinamo - FC Argeș; 
Poli lași - FC Vaslui; Ceahlăul - Jiul.

Clasament
1. Dinamo 25 19 5 1 48-14 62
2. CFR Cluj 25 16 4 5 46-26 52
3. Steaua 25 13 8 4 45-18 47
4. Rapid 25 13 8 4 44-19 47
5. Gloria 25 13 4 8 33-24 43
6. FC Vaslui 25 10 8 7 32-34 38
7. Poli TM 25 10 7 8 24-21 37
8. Oțelul 25 11 3 11 38-44 36
9. Urziceni 25 10 >4 11 22-23 34
10. Poli lași 25 8 9 8 29-29 33
11. Pandurii 25 9 5 11 19-25 32
12. Farul 25 6 10 9 24-26 28
13. UTA 25 7 7 11 18-26 28
14. U Craiova 25 6 10 9 24-37 28
15. Ceahlăul 25 6 5 14 19-37 23
16. FC Arqeș 25 4 6 15 16-32 18
17. FC Național 25 4 6 15 19-40 18
18. Jiul 25 3 5 17 10-35 14
Etapa a 27-a: Jiul - FC Național; U Craiova - Urziceni; 
FC Vaslui - CFR Cluj; FC Argeș - Gloria; Steaua - Poli 
lași; UTA - Oțelul; Pandurii - Farul; Poli Timișoara - 
Ceahlăul; Rapid - Dinamo.

■ Fotbaliștii de la Jiul au 
declarat că vor continua 
doar dacă obiectivul va 
fi revenirea în Liga I.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Cei mai mulți dintre fotbaliștii de la Jiul au anunțat că vor rămâne la Petroșani doar dacă obiectivul în sezonul viitor va fi promovarea în prima ligă. Printre aceștia se numără și căpitanul echipei, Cornel Mihart. Acest lucru s-a întâmplat doar cu puțin timp înaintea partidei din deplasare cu Ceahlăul.„Sunt încrezător că vom reuși să facem baremul pentru că nu mai avem meciuri atât de grele, dar important este să nu mai cedăm puncte pe teren propriu”, a spus Mihart. De asemenea, portarul Ionuț Curcă s-a declarat dezamăgit de faptul că noul antrenor Gheorghe Poenaru nu l-a inclus în lotul care va face deplasarea la Piatra Neamț pentru meciul cu Ceahlăul. „Mi-aș fi dorit mai mult ca niciodată să joc acest

* .

Seria a ll-a__________________________________________
Deva (V.N ) - Etapa a XXIV-a, de sâmbătă, 14 aprilie: 
Dacia Mioveni - Auxerre Lugoj; Gaz Metan Mediaș - 
FC Caracal; Corvinul Hunedoara ■ Building Vînju Mare; 

r Minerul Lupeni - FC Baia Mare; Poli II Timișoara - FCM 
O» Tirgoviște; Unirea Dej - Unirea Alba lulia; CSM Rîmnicu

Vâlcea - CFR Timișoara; Universitatea Cluj - FC Bihor; 
IS Gmpia Turzii - FCM Reșița.

Clasament
1. U Cluj 23 14 6 3 33-14 48
2. Rm. Vîlcea 23 13 3 7 28-20 42
3. Min. Lupeni 23 12 2 9 28-25 38
4. Dacia Mioveni 23 10 7 6 24-17 37
5. FC Tirgoviște 23 10 6 7 20-17 36
6. CS ISCT 23 9 7 7 22-21 34
7. FCM Reșița 23 9 6 8 25-18 33
8. Politehnica 23 8 8 7 28-20 32
9. FC Caracal 23 10 2 11 27-25 32
10. Apulum Al 23 8 8 7 19-19 32
11. CFR Timișoara23 9 5 9 23-26 32
12. Corvinul HD 23 7 10 6 31-23 31
13. Gaz Metan 23 8 4 11 25-26 28
14. Building VM 23 7 6 10 16-20 27
15. FC Binor 23 6 8 9 23-32 26
16. FC Baia Mare 23 5 7 11 17-35 22
17. Unirea Dej 23 6 4 13 21-40 22
18. CS Auxerre 23 3 7 13 13-25 16

Lipsă acută de efectiv
■ Hunedorenii abor
dează meciul de astăzi 
cu trei juniori pe post 
de titulari.

Valentin Neagu
va lentin. nea guginfonnmed ia. ro

Deva - Partida de astăzi de pe teren propriu cu Building nu se anunță prea ușoară pentru Corvinul 2005 Hunedoara, chiar dacă oaspeții ocupă locul 14 în clasament, cu 27 de puncte. Problema cea mai spinoasă pentru hune- doreni este lipsa de efectiv, problemă pe care antrenorul Titi Alexoi o consideră și cea mai importantă.„Suntem foarte puțini și, tocmai din această cauză, meciul de mâine (astăzi nr.) îl abordăm cu trei juniori pe care i-am titularizat. A trebuit să schimbăm și formula de joc, întrucât Dăscălescu este suspendat pentru cartonașul roșu primit la Caracal. Pur și simplu, trebuie să improvizăm” - a declarat teh-
Fotbal / Campionatul Județean_______
Deva (V.N.) - Delegări de arbitri și observatori pentru 
etapa a Vlll-a, din 15 aprilie a.c.
Seria Valea Mureșului:_______________ ___________
Casino llia - Aurul Certej, Valentin Gavrilă, centru, 
Remus Deoanca, Flavius Obîrșan (Brad), asistenți. 
Observator, Mirel Biriș.
Victoria Dobra - Moții Buceș, Constantin Dănilă, cen
tru, Florentin Văcaru și Robert Roșea (Hd.), asistenți. 
Observator, Emil Munteanu.
Ponorul Vața - Streiul Simeria Veche, Florin Velea, cen
tru, Dan Colesniuc și Adrian Pascal, asistenți. 
Observator, Ghergy Zoltan.
Olimpia Ribița - Zarandul Crișcior, Sorin Giotlăuș, cen
tru, Alin Mariș și Claudiu Nicoară, asistenți. Observa
tor, Cristian Cît.
Seria Valea Streiului_____________________ ___________
Sîntămăria Orlea - Streiul Baru Mare, Cristian Lazăr, 

k centru, Ionel Cîrstea și Emilia Lazea (Petroșani), asis- 
tenți.

■*! Observator, Cornel Mihăesc.
Cerna Lunca Cernii - Minerul Teliuc, Emilian Petrișor, 
centru, Stelian Chiriță și Nicolae Albulesc, asistenți. 
Observator, Dorel Tîrsa.
Unirea General Berthelot - Viitorul Păclișa, Sergiu Perța, 
centru, Mihai Fogaraș și Laurențiu Ungureanu (Lupeni), 
asistenți

i Observator, Petru ZJate
Sargeția Bretea Română - Dacia Boșorod, Alin Saraol, 
centru, Manus Nkșulescu și Sebastian Mateescu (Deva), 
asistenți.
Observator, Petru Spărios.
Mureșul II Deva - Goanță Ghelari, Claudiu Vabarhelian, 
centru, Alexandru Planicek și Marius Brtosiu, asrtenți. 
Observator, Traian Metia.

Victorie dară, dar...
Deva (V.N.) - „Trebuie să ne trezim, pentru că altfel nu mai prindem nici locul doi” - ne-a spus cu o zi înaintea meciului de ieri cu Mariș Tîr- gu Mureș, Gică Barbu, antrenorul de la Mureșul Deva. Partida a contat pentru etapa a XXIV a Ligii a IlI-a de fotbal și s-a desfășurat pe stadionul de sub Cetate. Scorul de 4-1 pentru gazde spune desigur multe, dar mai trebuie subliniate niște lucruri. în primul rând faptul că devenii au ratat o lovitură de la 11 m și alte cinci mari ocazii din situații singuri cu portarul. Gazdele au deschis scorul în minutul 9. Vor avea 2-0 în minutul 26 și 3-1 în ultimul minut al primei reprize. Mureșenii au marcat singurul lor gol în minutul 39. Lovitura de pedeapsă a fost ratată de Lintaru, cu patru minute înainte de pauză. Golul cu numărul patru a fost marcat după 20 de minute de joc din repriza a 

doua, timp în care gazdele au 
mai ratat și alte ocazii. Au 
mai ratat și după aceea, spre 
npmijltumirea nuhl icului

Vor pleca sau nu jucătorii de la Jiul Petroșani? (Foto: t Mânu)meci. Asta este alegerea antrenorului și eu mă voi supune”, a spus Curcă. întrebat dacă meciul cu Jiul va fi mai ușor, ținând cont de faptul că echipa este deja condamnată la retrogradare, Ienczi, căpitanul formației Ceahlăul, a răspuns: „Tocmai cu aceste formații lipsite de orice spe

Hunedorenii joacă sub presiunenicianul.Dincolo de toate acestea, antrenorul crede că partida de astăzi este foarte importantă și foarte grea. în primul rând pentru faptul că cele trei puncte sunt absolut necesare, cum necesare sunt toate 
Vre/ si Cuvântul liber

b

REGULAMENT:
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ranță e mai greu de jucat, întotdeauna. Ei vin fără nicio presiune. Și îți strică planurile cum pot mai bine. Va fi foarte greu, ca și în celelalte dispute de până acum”. Pentru disputa de duminică seară, Gheorghe Poenaru speră într-o victorie. „Trebuie să scoatem cât mai mult din fie

punctele din meciurile disputate pe teren propriu. „Toate partidele de acasă trebuie să le câștigăm și cu deosebire cele pe care le jucăm cu echipele care se află sub noi în clasament”, a mai punctat Alexoi.

care joc. Va fi un meci interesant, deși gazdele pornesc favorite”, a încheiat antrenorul băcăuan al celor de la Petroșani. Datorită problemelor medicale sau a suspendărilor, Poenaru nu-i va putea utiliza în fața Ceahlăului pe Kalai, Mihart, Lungan, M. Constan- tinescu și Bădoiu.
Altă înfrângere

Deva (V.N.) - Se pare că „pasa proastă” prin care trec jucătorii de la Dacia Orăștie încă nu s- a încheiat. Spunem acest lucru întrucât, deși aveau mari speranțe că vor obține un punct la Ocna Mureș, nu a fost deloc așa. Totul a fost bine până în minutul 86, când, la o eroare de marcaj, gazdele reușesc să deschidă scorul, iar speranțele o- răștienilor încep să se năruie. Doar câteva minute mai târziu, în prelungiri, cei de la Dacia mai primesc un gol, iar partida s-a încheiat cu un 2-0 la care gazdele nici nu sperau. Orăștienii au ratat trei ocazii clare de a marca, dar... „Am primit gol exact când nu trebuia și nu se aștepta nimeni. Chiar și gazdele se mulțumeau cu un 0-0” - a declarat imediat după partidă C-tin Nenu, antrenorul celor de la Dacia.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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• Șase luni. Președintele CA al FC 
Steaua, Gigi Becali, a fost suspendat șase 
luni de către Comisia de Disciplină a FRF 
și amendat cu 3.500 RON, după ce arbi
trul Sorin Corpodean a depus un memo
riu împotriva sa, deoarece oficialul stelist 
l-a numit „tâlhar". „De aia nu mai pot eu 
să dorm la noapte că m-au suspendat ei. 
Nici nu mă interesează. Corpodean este 
ce am spus eu că este", a declarat Becali, 
după aflarea deciziei.

Mourinho, la echipa Angliei?

Măsuri
București (MF) - Comisia de Disciplină a FRF a decis, vineri, ca echipa Steaua să dispute două meciuri cu porțile închise, iar Dinamo, unul, ca urmare a incidentelor de la derby-ul din etapa a XXV-a a Ligii I.

Nu se lasă
București (MF) - Die- go Maradona a anunțat că va asista la meciul Boca - River, de duminică, deși medicii i-au recomandat să nu facă acest lucru.

Diego Maradona (Foto: epa)

Silvio Berlusconi
(Foto: EPA)

Vrea 
revanșă 
București (MF) - Pa
tronul grupării AC 
Milan, Silvio Berlus
coni, a declarat, 
vineri, pentru cotidi
anul Gazzetta dello 
Sport, că își dorește 
ca echipa antrenată 
de Carlo Ancelotti să 
întâlnească formația 
Liverpool în finala 
Ligii Campionilor, 
pentru a-și lua 
revanșa după înfrân
gerea din 2005.

■ Campanie pentru 
numirea antrenorului 
portughez în fruntea 
selecționatei Albionului.

Londra (MF) - Cotidianul The Sun a lansat, vineri, o campanie prin care își propune să determine Federația Engleză de Fotbal (FA) să îl numească pe Jose Mourinho selecționer al Angliei dacă portughezul va pleca de la Chelsea.„Chelsea lui Jose Mourinho se află între cele trei e- chipe engleze care au ajuns în semifinalele Ligii Campionilor în această săptămână. Fiind conduși cu 1-0 la Valen- cia, Mourinho a făcut schimbări îndrăznețe și a obținut acolo prima victorie englezească după 40 de ani. Totuși, se pare că Roman Abramovici încă vrea să scape de el. Astfel, astăzi, The Sun lansează o campanie pentru a-1 face pe Jose selecționerul Angliei. FA trebuie să spargă banca pen- n............................. ♦..........................FA tre&uie să sparg® &raca pentru 
a-1 aiiuea

The Sun

AII Star Game
Târgu-Mureș (MF) - Organizatorii AII Star Game 20G7 de- îfr-TâFgH-SRireș an revenit asupra prețului fixat pentru intrarea la antrenamentul oficial de dinaintea meciului, programat duminică, la ora 18.00, și au anunțat că intrarea va fi liberă.Un bilet la meciul stelelor, programat luni, la ora 16.00, costă 30 de lei. în programul evenimentului se mai regăsesc Balul de caritate AII Star Game, dar și concursuri interactive cu publicul, muzică și dans la meciul-vedetă. Mureșul a primit dreptul de a organiza acest meci, ca urmare a modului în care s-a implicat în susținerea acestui sport. Alături de cei 24 de jucători români și străini, vor juca baschet și politicienii (cei locali cu cei naționali).

tru a-1 face antrenor al echipei naționale”, scrie The Sun.
Dacă ei nu îl vor...Jurnalul menționează că, dacă Mourinho nu mai este dorit de Abramovici la Chelsea, echipa națională îl vrea, „în semifinalele LC se află unii dintre cei mai buni fotbaliști ai Angliei - Steven Ge- rrard. Jamie Carragher. Peter Crouch. Wayne Roonev. Rio

Liderul la zi al campionatului 
francez pune preț, în conti
nuare, pe experimentatul Ge- 
rard Houllier (Foto: epa)

Spaniolii
Madrid (MF) - Spania se poate consola cu faptul că are trei echipe calificate în semifinalele Cupei UEFA, după ce nicio reprezentantă a acestei țări nu a reușit accederea în „careul de ași” al Ligii Campionilor, spaniolii fiind, în 2006, câștigători în ambele competiții.Duelul anglo-spaniol s-a încheiat în 2006 cu avantaj pentru FC Barcelona în Liga 

Ronaldo și-a prelungit pentru cinci sezoane contractul cu Manchester Uni- ted, punând capăt astfel speculațiilor privind un transfer la Real Madrid. „Sunt foarte fericit la club, vreau să câștig trofee și sper că se va întâmpla acest lucru în acest sezon”, a spus Cris- tiano Ronaldo. (Foto: epa) Englezul Rooney a devenit un „abonat" al agenților de circulație, 
având iarăși probleme (Foto: epa)

Ferdinand, John Terry, Frank Lampard, Ashley și Joe Cole. Sunt mulți, în jurul cui să construiești o echipă națională dinamică și de succes? Totuși, continuăm să ne zbatem în apele internaționale. A durat suficient de mult. Câți ani vom mai vorbi de «Generația de Aur»? între timp, FA continuă să aibă încredere în Steve McClaren”, notează The Sun.Cotidianul englez consideră că Jose Mourinho ar putea transforma aproape sigur echipa Angliei într-o învingătoare. „El l-a transformat pe Frank Lampard într-un jucător care, la nivel de cluburi, are puțini rivali în lume. Și mai deosebit este modul în care Mourinho l-a motivat pe Joe Cole. Ca să facă acest lucru, s-a întors la bază, la exercițiile fizice. Printr-o alimentație corectă și un program de lucru în sală, un om care era cândva de categoria ușoară s-a transformat într-un bărbat în formă. Apoi, bineînțeles, sunt toate cunoștințele tactice. Mourinho este un antrenor căruia nu îi este teamă să facă schimbări imediat după ce își dă seama că ceva nu merge. Apoi, mai sunt inteligența, umorul și, ce ne place în special, devotamentul față de familia sa și normali- tatea vieții sale personale”, menționează sursa citată.
Poate lucra sub presiuneThe Sun scrie că Mourinho mai are abilitatea de a lucra sub presiune. „Acesta este un domeniu în care McClaren aproape s-a dezintegrat. Cu un plus de încredere de sine când a devenit
Houllier, tot la Lyon

Lyon (MF) - Președintele clubului Olympique Lyon, Jean-Michel Aulas, a confirmat, într-un interviu acordat cotidianului L'Equipe, că tehnicianul Gerard Houllier va rămâne la conducerea cvin- tuplei campioane a Franței și în sezonul viitor.„Nu aș vrea să planeze vreo îndoială în privința acestei probleme. Ceea ce vă spun este o realitate. EI are un contract, am discutat deja sezonul viitor cu el, știm cine va pleca și cine va veni. Mă angajez cu onoare și responsabilitate că Houllier va fi
se consoleazăCampionilor (2-1 cu Arsenal) și pentru FC Sevilla (4-0 cu Middlesbrough). Pentru sezonul 2006-2007 și în stadiul semifinalelor, cele două națiuni își împart rolurile, însă diferit: Anglia în Liga Campionilor (Manchester United, Chelsea și Liverpool) și Spania în Cupa UEFA (FC Sevilla, deținătoarea trofeului, Osasuna și Espanol Barcelona).

„Naționala" Angliei, o posibilă destinație pentru tehnicianul lui < 
Chelsea (Foto: EPA)selecționer, a trebuit să se bazeze apoi pe o echipă de medici și psihologi ca să mențină un echilibru. Mourinho are remarcabila abilitate de a reacționa în situații neplăcute și de a lua decizii singur. îl luăm noi pe Mourinho la echipa Angliei. îl vom plăti cu 5 milioane de lire sterline pe an. Vom avea încredere că 
aici și în sezonul viitor”, a spus Aulas.Aulas neagă faptul că Houllier ar avea probleme cu jucătorii sau chiar cu staff-ul tehnic. „Am avut o reuniune săptămâna trecută. Membrii staff-ului nu au făcut decât să-l laude pe Gerard Houllier. Problemele la noi au apărut din cauza organizării campionatului. Lyon, care are internaționali, a fost penalizată, fiind obligată să reia campionatul înaintea tuturor, într-o perioadă în care ne-am mai fi putut pregăti. Ne-au pus să jucăm un derby cu doar 48 de

„Slabă consolare pentru e- chipele spaniole, având în Vedere că distanța este tot mai mare între cele două competiții europene. Miza se poate muta în perspectiva unei triple: FC Sevilla, locul doi în campionatul Spaniei la două puncte de FC Barcelona, este ultima echipă aflată în cursă pe trei fronturi, alături de Manchester United și Chelsea”, scrie AFP.
Din accident în accident

Manchester (MF) - Fotbalistul echipei Manchester United, Wayne Rooney, a suferit un accident rutier minor pentru a patra oară în ultimii trei ani, informează Daily Mirror.Rooney a pierdut controlul automobilului său Aston Martin. în valoare de 175.000 de lire sterline, după ce a trecut pe lângă un refugiu pen

va scoate ce este mai bun din- tr-un grup de fotbaliști care, dacă nu o fac acum, nu o vor face deloc. Pe cel special ij așteaptă un post special. Așa cum, cândva, Chelsea a acționat pentru ca Eriksson să plece de la naționala Angliei, Anglia ar trebui să procedeze la fel cu Chelsea”, concluziof nează jurnalul englez. f

ore înainte de un meci de Liga Campionilor cu AS Roma. Și cum dăm 15 jucători la naționale, i-am recuperat joia,,, obosiți, pentru a juca finala^. Cupei Ligii, sâmbătă. Toate acestea nu sunt din vina lui Gerard Houllier”, a afirmat Aulas.Jean-Michel Aulas a subliniat că vor pleca persoane de la Lyon, însă numai din rândul jucătorilor.Olympique Lyon ocupă primul loc în campionatul Franței și este foarte probabil că va câștiga un nou titlu, al șaselea consecutiv.

FC Sevilla, una dintre perfor
merele fotbalului iberic

(Foto: EPA]

tru pietoni, în care a intrai parțial. Impactul a fost put ernic și una din roțile dir spate a fost smulsă.„Ieșea fum din spatele ma șinii și Wayne părea tulburat Mașina nu mai putea fi con dusă și a trebuit să sune ui prieten ca să vină să îl ia”. ; declarat un martor la acei dent.
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Vând ap. 2 camere (03)

• central, parter, pretabil birou, centrala 
termică, termopan, parchet, gresie, faianță; 
nu sunt agent imobiliar. Tel. 0744/930114. 
(5/10.04)

• Deva, Dada. bl. 12, ap. 2. preț 64.500 lei. Tel. 
0723/288282. (T)

www.romjob.ro

• Deva, Aleea Straiului, bl. 61, et.3, centrală 
termică, gresie, faianță, balcon închis, 670 ron, 
negociabil. Tel. 0788/176630. (T)

• 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)

• 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, contorizări, Al. Crișului, 
preț 120.000 RON, tel. 0743/549654. (A2)

• semidec., gresie, faianță, gaz 2 focuri, 
Minerului, preț 123.000 RON, neg., tel. 0743/ 
549654. (A2)

• gresie, faianță, balcon închis, etaj intermediar, 
zona Bejan, preț 115.000 RON, tel. 0743/549654. 
(A2)

• decomandate, bloc nou, 60 mp, zona 
Eminescu - Trident, vedere pe 2 părți, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, amenajat, uși interioare noi, preț 
147.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)

• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43.000 euro, negociabil, tel. 0740 535095. (A4)

• decomandate, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 113.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
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PRIMA-INVEST
LIDER IMOBILIAR AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST pune gratuit la dispoziția clienților peste OPT MU 
de oferte: garsoniere, apartamente, case, vile, spații comerciale și terenuri în scopul 
VÂNZĂRII, CUMPĂRĂRII sau ÎNCHIRIERII.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST este LIDER pe piața imobiliară a județului Hune
doara și are cea mai PERFORMANTĂ OFERTĂ LA CEL MAI BUN RAPORT PREȚ - 
CALITATE.
• GRATUIT clientul primește următoarele informații: imobiliare, creditare bancară, 
juridice, notariale, precum și RANDAMENTUL INVESTIȚIEI IMOBILIARE PE TERMEN 
MEDIU Șl LUNG.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST oferă informațiile necesare clientului pentru ca 
acesta să poată lua cea mai BUNĂ DECIZIE pentru el și să facă cea mai RENTABILĂ 
INVESTIȚIE pentru viitorul lui și al familiei.
• Toți clienții care CUMPĂRĂ prin Agenția imobiliară PRIMA-INVEST sunt serviți 
GRATUIT.
• Agenția imobiliară PRIMA-INVEST vă așteaptă la sediul din:
DEVA, BD. IULIU MANIU, bl. CI, parter.
Tel./fax 215.212
Sau la adresa de Internet: www.prima-invest.ro. e-mail: imob@prima-invest.ro
MANAGER: ing. Nelu VERZES 0722/564.004 DIRECTOR VÂNZĂRI: Eugen Antonie, 0742/019418 
DIRECTOR: ing. Adriana VERZES 0721/055.313 DIRECTOR VÂNZĂRI: Florin Plic. 0740/210780 
DIRECTOR VÂNZĂRI: Ionică Arcan, 0726/710903 DIRECTOR VÂNZĂRI: Iulian Saraol, 0745/639022.

■li ■i ■I 
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AGENȚIA IMOBILIARA
PRIMA - INVEST

LIDER IMOBILIAR 
ATESTAT Șl LICENȚIAT

AICI POATE
FI RECLAMA

http://www.romjob.ro
http://www.prima-invest.ro
mailto:imob@prima-invest.ro


sâmbătă, 14 aprilie 2007 cuvw

Societatea comercială
BOROMIR PAN SA. HUNEDOARA

Condiții:
■Permis de conducere

Facilități:
-Salariu atractiv

• dea, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg, tel. 231300. (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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B. preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(Al®

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• dea, sau semidea, etaj intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă, tel. 0740/317313. 
(Afl)

^3 :

Societate Cooperativă
Calea Romanilor, nr. 158, jud. Hunedoara,

vinde prin licitație publică spațiul comercial de la parter, 
bloc 2, str. Germisara, Geoagiu-Băi.

Licitația va avea loc la sediul din Calea Romanilor, nr. 158, orașul Geoagiu, în data de 
03.05.2007, ora 10,00.

Solicitanții vor depune cererea de cumpărare până la data de 02 mai 2007, ora 
15,00, ocazie cu care se va achita taxa de participare și cumpărare a caietului de sarcini.

în ca2ul neadjudecării, a doua licitație va avea loc în data de 10 mai 2007, la aceeași 
adresă și aceeași oră.

Informații suplimentare se obțin la sediul cooperativei sau la telefoanele 
0254/248 538 sau 0723/350.504.

9
i

(89899)’ •

-Experiența în vânzări 
constituie avantaj

-Bonuri de masa
Vând ap. 4 camere (07) Vând garsoniere (19)

CV- urile se depun la sediul societății situată în Hunedoara, 
str. Mihai Viteazu nr.l sau prin fax Ja nr. 0254/713.241

SC CARPATCEMENT HOLDING SA - 
PUNCT DE LUCRU DEVA

• decomandate, etaj 2, zonă centrală 2 
balcoane, 2 băi, boxă, garaj pentru 2 mașini, 
centrală termică ST 120 mp, preț 92500 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• to Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg., tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• B-dui 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 Caipați, etaj 1, dec., neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• dea, 2 băi (gresie, faianțj), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
074OZ317314 (A9)

VINDE LA LICITAȚIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS

- an fabricație 1998
- capacitate cilindrică: 2496 cmc
- km la bord: 613284
- Culoare albastru
- Preț de pornire: 14 316 lei (inclusiv TVA)
Licitația va avea loc în data de 16.04.2007 la sediul punctului de lucru 
Deva din Chișcădaga, str. Principală, nr. 1, jud. Hunedoara, la ora 10. 
Pot participa persoane fizice și juridice cu condiția achitării înainte de 
începerea licitației: a taxei de participare: 300 lei;
- garanția de participare: 1432 lei
la casieria punctului de lucru Deva din Chițcădaga sau în contul 
R035INGB000151338921 deschis la ING Bank București.
Informații suplimentare la telefon 0254/237002, 0254//206514.

188568)

• Deva, zona Avram lancu, etaj 4, parchet, 
baie, gresie, faianță contorizări, 22 mp plus 
cotă pod, ocupabilă imediat, preț 17.500 
euro, negociabil. Nu sunt intermediar. Tel. 
0722/242340.(1/6.04)

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

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca

distribuitor de presă
pentru Deva și Hunedoara

(contract prestări servicii)
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil:• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
0720/499570. 211275, int. 8808.

• 58 mp, semidecomandate, zona Trident, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, cămară, modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrală termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță, geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, ultracentral Deva, cu centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță ușă 
metalică uși interioare noi, renovat recent, totul 
nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275. 
(A4)
• intrări separate, str. Zamfirescu, balcon mare, 
contorizări, parchet, fără modificări, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740-535095. 
(A4)
• zona Dada, etaj intermediar, balcon, fără 
modificări, contorizări, repartitoare, parchet, 
posibil și la schimb cu apartament 3 camere, în 
zonă bună preț 118.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere, ultracentral, etaj 1, cu 
balcon, vedere la bulevard, fără modificări, ideal 
pentru firmă birouri etc, preț 50.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730474275,0740-535095. (A4)
• la parter, zonă bună ideal pt spațiu comer
cial sau de locuit 50 mp. cu centrala termică 
bucătărie modificată parchet ocupabil în 48 
ore, preț <3000 euo, neg. tel 0740 535095. (A4)
• ta, oaae cu parchet CT, amenajat cu 
gresie, fugă. balcon nhrs. etaj 2. zona 
Zamfirescu Deva, preț 145J00 lei neg. teL 
23L800; 074(V317314. (A9)
• dec, meMcaă amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semita, camere cu parchet contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231300. (A9)
• dec, camere cu parchet CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231300. (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. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/'«n.490.0788/158.483. (A101

Cumpăr ap.2 camere (04)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• șl garaj, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.000 euro. tel. 0772/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă bi Orăștie, compusă din subsol, 
parter, etaj, mansardă dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/186996. (4/404)

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

Vând ap. 3 camere (05)

Computer ”
Troublwhooters
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Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețete,? 

vânzări calculatoare, s 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunati la 230449 sau 21144b

• semidecomandate, fără îmbunătățiri, Micro 7, 
Hunedoara, preț negociabil. Tel. 0727/339272. (T)
• semidecomandate, centrală termică 
termopane. parchet, gresie + faianță balcon 
închis, zona Gojdu, preț 147.000 ron, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, zonă ultracentrală etaj inter
mediar, 2 băi, termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată centrală termică preț 
70.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bd. 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. 0723-251498,0745-302200,23280. 
(A4)
• dea, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dea, baia (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub btoc. zona pieței centrale. Deva, preț 
80000 ewo. tet Z12J41. (A9)

• Deva, 3 camere decomandate, hol mare 
pătrat, baie, bucătărie, boxă garaj, 300 mp teren, 
canalizare, apă gaz, curent, 82.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)

• Deva, 3 camere, bucătărie, baie, teren 250 mp, 
preț 90.000 euro, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
• bi Deva, 3 camere, baie, bucătărie, curte + 
grădină 900 mp, zonă bună preț 410.000 ron, tel. 
0745/639022,726/316796. (Al)

• zona Eminescu, mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, baie, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95000 euro, neg, teL 0745/640725. (A7)

• zaa Mebnasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării garaj, beci, curte, 
st=2B0 nț». sau sdwrfo cu apartament în zonă 
txnă t cSferență oaoabil imediat preț 118000 
eiro, neg, teL 0745/5W725. (A7)
• zona Masai, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, baie, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabil firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)

• zona CălugărenL 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)

• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă 4 
dormitoare, 2 băi, 2 dresing, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)

• to Sânbdiabn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
baie, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)

• In Deva, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 ha fânațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• 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. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• Deva, bulevardul luliu Maniu, 34 mp, balcon 
închis cu termopan, parchet, gresie, faianță 
convertor gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandate^ 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 mare, zonă ultracen
trală ocupabilă în 24 de ore, preț 84.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Gojdu, semidecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizări, parchet, ocupabilă 
imediat, urgent, preț 68.000 ron, negociabil, tel. 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• zonă centrală bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, Contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• în Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec, laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003.(A7)
• Dada, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță, preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)
• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
indiferent de etaj sau amenajări, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275^ 

0740-535095. (A4)
• dea, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231800. tel. 
0740/317314. A91

Vând terenuri (21)

• aihului, zona aeroport Săulești, 3800 
mp, 20 euro mp; extravilan Sântandrei zona 
Bârcea 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 
mp,; 1600 mp, 30 euro mp, zona sere. Tel. 
0720/888994.(2/3.04)

• extravilan, pe DN7, zona corn. Turdaș, 14.100 
mp. Tel. 0742/611107. (T)

• intravilan4600 mp lașoseaasfaltată apă gaz, 
canalizare la poartă nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0729/055585,0254/212803, după ora 20, (T)
• tn Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, FS 22 m, utilităti, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)

• 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)

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

• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

• zonaSântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și preturi, tel. 0745/511.776. 
(A9)

• intravilan in Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)

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

• urgent, intravilan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)

• parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 C 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)

• Brad, agricol 1,3 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)

• Brad, 0,5 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)'

• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, telțr 
0254/613366,0788/040.490. (A10)

• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces fa 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 0,5 ha + pădure, pentru construcție caise 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490. 
0788/158.483. (A10)

Vând case la țară (17)

• casă Mlală utilată 3 camere, ! 
bucătărie, baie, fosă septică bea. arte și I 
grâdină 1150 nțx anexe. locaitatea Batir | 
TeL0744/930U4.(VUU)C

.-.8 „U
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Acces limitat la

Consultanții noștri 
de vânzări, 
la dispoziția ta!
Mihaela Stroia 0720 - 400 438 
Anca Bobora 0721- 513 871 
Sorin Flori 0720 - 487 389

Pentru că suntem numărul 1 în județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!



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

angajează

CASA DE ECONOMII Șl CONSEMNAȚIUNI C.E.C.
S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA DEVA■>

Altele (61)

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

agent vânzări reclamă
i Cerințe:I • Abilități de comunicare;! • Experiență în vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.

Prezintă avantaj:

organizează:
Licitație deschisă cu strigare pentru:

Vânzarea autoturismului Dacia 1310 Berlina: HD-04-SBK
Pre{ul de pornire a licitației: 2.694 lei (exclusiv T.V.A.)

Garanția de participare la licitație este de 60;00 lei.

Contravaloarea dosarului de prezentare la licitație este de 20,00 lei (inclusiv T.V.A.) 

Ziua și ora licitațiilor: 27 aprilie 2007, ora 12.

Dosarul de prezentare va putea fi achiziționat până la data de 26.04.2007 
(inclusiv), între orele 9,00 - 16,00, de la sediul Sucursalei C.E.C. Deva, B.dul 22 
Decembrie, nr. 90, bloc 26 parter.

Informații la telefoanele 0254/218.461 sau 0254/225.201 int. 223

(89881)

Pierderi (62)
• pierdut carnet sănătate, pe numele Ivan 
Gheorghe. il declar nul. (T)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, ieftin, 
persoane Italia ■ 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinație, cu 
mașini comode, climatizate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.

Oferim:• condiții de muncă într-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, trimiteți un CV la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275,fax 218061.
Persoană de contact: Roland Vinkler

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

Cumpăr teren (22) Vând alte imobile (27)
• 5 hectare intravilan, la șosea Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• hală in Deva, zonă industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• imobil in Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• hală ți construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570.CD

• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613366.0788/040.490,0788/158.483. (A10)

imobile chirii (29)

• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp. 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)

• ap2 camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar + 130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• 2 camere, dec., contorizări integrale, 
amenajat, mobilat și utilat integral (inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/luna, tel. 0740/317.314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil și pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat, S-434 mp, zona comercială, Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate și compartimenta, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), 1a periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Mobilier și interioare (47)
• vând comodă veche de peste 100 de ani, preț 
negociabil. Tel. 0742/153699. (T)

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

Televizoare (48) Oferte locuri de muncă (74)
• vând tv color Panasonic diagonala 72 cm, preț
250 euro. Tel. 235153, Deva. (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigidere, lăzi frigorifice, cadă de duș din 
fontă, centrală Bosch tiraj normal, tel. 0746- 
053955. (T)
• vând mașină de cusut electrică, marca 
Lucinik, 36 operații, preț 250 euro. Tel. 235153. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentar’e (57)

• vând două iepe de 5, respectiv 4 ani, cu căruță 
și ham. Tel. 0722/434968. (T)
• 35 stupi, foarte buni, preț negociabil. Tel. 
0745/650863,0745/650862. (T)’

• vând vacă cu vițel, la a. doua tătare; 
vițelul, vârsta 2 luni, și 3 porci pentru tăiere, 
Br’âznic, nr. 64, comuna llia. Tel. 282742. 

(3/11.04)

• angajăm paznic, de preferință pensionar. 
Informații 1a tel. 0254/231394, între orele 8 ■ 16. 
(5/12.04)
• Casino President angajează șef sală, operator 
ruletă și jocuri de noroc, barman pentru sălile 
din Deva și Hunedoara, salarii atractive. Tel. 
0721/248928. (9/12.04)
• SC Guler Com Imex SRL angajează 
conducători auto profesioniști, posesori atestat. 
CV-urile se depun 1a secretariatul societății. 
Relații la tel.' 0254/219751, 0254/213141, 
0723/800830. (3/10.04)
• societate angajează patiser care să lucreze pe 
mașină automată de fursecuri. Relații la tel. 
237534,237577.(3/12.04)
• agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Brad, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces. crane ș 
intervenții Hunedoara. 1 post, data Erată 3GM. 
Tel. 213244, orete 9 -16.
• agent serrică client Deva. 1 post data fentă 
30.04, perioadă determinată. TeL 213244. orele 9 
■16.
• ambalator manual Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• ambalator manual Hunedoara, 28 posturi, 
data limită30.04. TeL 213244, orele9 • 16.

• ambalator manual Lupeni, 2 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. TeL 213244, 
orele 9 -16.
• asistent medical generalist Brad, 1 post data 
limită 20.04, perioadă determinată TeL 213244, 
orele 9-16.
• asistent medical generalist Deva, 1 post data 
limită 29.04. TeL 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent medical generalist Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04. TeL 213244, orele 9 • 16.

• asistent social Hunedoara, 1 post data limită 
30.04, concurs în 25.04. TeL 213244, orele 9 • 16.
• barman Călan, 6 posturi, data limită 30.06. TeL 
213244, orele 9-16.
• barman Deva, 2 posturi, data limită 30.04. TeL 
213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 

.Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 2 posturi, data limită 
28.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• bibliotecar Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 1 post, data limită 30.04. TeL 
213244, orele 9-16.
• brutar Deva, 5 posturi, data limită 30.06. TeL 
213244, orele 9-16.
• brutar Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04. 
TeL 213244, orele 9-16.
• bucătar Călan, 2 posturi, data limită 30.06. TeL 
213244, orele 9-16.
• bucătar Deva, 3 posturi, data limită 30.06, 
perioadă determinată. TeL 213244, orele 9 ■ 16.

• bucătar Hațeg, 1 post, data limită 30.04, seri
ozitate, perioadă determinată. TeL 213244, orele 
9-16.
• călcătoreasă lenjerie Deva, 1 post, data limită 
19.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• dontolitor transator carne Călan, 5 posturi, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

• apartament 3 camere semidecomandate, 
parter cu apartament 3 - 4 camere decoman
date, etaje superioare, Hunedoara. Tel. 
0720/930292,0746/157109, seara, orele 20-22. (T)

• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)

• apartament 2 camere, Deva, mobilat, 
contorizăriat, 150 euro/lună, tel. 215212. (Al)

• garsonieră mobiată și utilată, centrală 
termică, preț 150 euro, tel. 0740/210780. (Al)

■ nemcMat, decomandate, zona Spar - piață, 
cu centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță,- cu chsltueli incluse, pentru. firme, 
birouri, tei. 0730-474275.0740-535055. (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)

Auto străine (37)
• vând Skoda 5100, neînmatriculată, pentru 
piese schimb. Tel. 0722/798070. CD

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor Steyer, stare perfectă de 
funcționare, recent.adus din Germania, 88 
CP și plug, oret 6300 euro. TeL 0788/756966. 
0722/663724.(7/11.04)

Garaje (43)

CONVOCATOR
• închiriez garai - hală, 60 mp, situat pe Str. 
Plevnei, intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
ieșire din DN, pentru depozit sau alte 
activități, vad foarte bun, preț 240 
euro/lună, negociabil. Tel. 0722/307325. 
(1/11.04)

Consiliul de Administrație al S.C. Venus S.A. Deva anunță convocarea 
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 30.04.2007, ora 9,00, 
la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:
1. Analiza și aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2006. 
2: Analiza și aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2006.
3. Analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori cu privire la verificarea 
bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2006.
4. Analiza și aprobarea declarației administratorului societății precum și a politi
cilor contabile și a notelor explicative la situațiile financiare simplificate pe anul 
2006.
5. Analiza și aprobarea programului de activitate al societății pe anul 2007.
6. Aprobarea activității consiliului de administrație și a comisiei de cenzori și 
descărcarea gestiunii pe anul 2006.
7. Diverse: Discutarea remunerației administratorilor și salariaților având în vedere 
contractul colectiv de muncă la nivel național, încheiat conform art.1O și 11 din 
Legea nr. 130/1996.

(89854)
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Măicuța Paraschiva poate rezolva multe cazuri: dezlegare de 
cununie, neînțelegeri in familie, poate îndepărta blestemele, stre
sul, amețelile, durerile de cap, aduce spor in afaceri, tămăduiește 
beția etc.
Lumea apreciază minunile măicuței Paraschiva. lată câteva dintre 
ele:
Sunt Cristina, din Dobra; mii de mulțumiri măicuței Paraschiva! 
Aveam băiatul alcoolic și nu mă mai înțelegeam cu el. Auzind de 
la foarte multe persoane că măicuța Paraschiva le-a ajutat, am 
apelat si eu la dansa si am făcut tot ce m-a învățat dânsa și viciul 
alcoolului a dispărut din casa mea iar băiatul meu este acum fericit. 
Mă numesc Paul și sunt din Hunedoara, am 30 de am, am umblat 
prin multe locuri și oamenii cu care am discutat mi-au spus că am 
cununiile legate și mi-au recomandat-o pe maica Paraschiva pe 
care am contactat-o, și în scurt timp rugăciunile și maslurile dânsei 
m-au ajutat și acum sunt căsătorit de 1 lună. Domnul să-i dea 
putere de muncă și mii de mulțumiri.
Alina din Haleg ne mărturisește că de la o vreme se întâmpla parcă 
ceva cu familia ei, așa că după ce a aflat că cineva a pus un blestem 
pe familia sa, a apelat la măicuța Paraschiva și aceasta i-a alungat 
farmecele și blestemele din familie și i-a adus spor în casă și fericire. 
Măicuța Paraschiva, binecuvântată de Domnul Nostru Isus Hristos 
cu harul ei divin pentru a ajuta oamenii necăjiți, ¥ă ajută să vă 
depășiți prohlemeie
Nu stați pe gânduri, sunați-o la numărul: 074B.946.177

(89697)

LEGENDĂ AGENȚII 
IMOBILIARE:
A1 - Prima Invest 
A2 - Garant 
Consulting
A4 - Fiesta Nora
A7 - Mimason
A9 - Elitte 
A10 - Liliacul
Multicom

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Dia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoagiu-Sat - Casa de cultură

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Răzvan Divers
(zona Chizid);
3. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)
Slntuhalm nr. 25 £
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Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

EVIDENTIAZA-TE! TALON VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE'
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Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!
Informația te privește
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PRIMA APARIȚIE —

Anunțurile se preiau zilnic. Intre orele 8 si 14 la sediul redacției și se var publica in pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru Redacția nu isl asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mica si mare ojt*crtate
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• Mutație genetică. Obezitatea, o pro
blemă medicală gravă în America și care 
atinge un număr mare din populația 
Europei, ar putea fi legată, în parte, de o 
mutație genetică, potrivit unui vast studiu 
european publicat în revista americănă 
Science. (MF)

Un copil indian ajutat de prietenul său să-și aranjeze turbanul pentru „Carnavalul turbanelor”, care a avut loc ieri, în fața templului de aur, în Amrit- sar, India. (Foto: epa)
Publicitate în 
spațiu

Washington (MF) - Un parlamentar american a propus ca Agenției Spațiale Americane (NAȘA) să i se permită să vândă publicitate în spațiu pentru a-și rotunji veniturile și a-și promova imaginea în ochii publicului. Parlamentarul nu a precizat în ce mod aceste reclame ar putea fi difuzate în spațiu, dar și-a expus propunerile pe si- te-ul de intemet second- spaceageamail. house.gov.
Mașină furată

Skopje (MF) - Ministrul de Interne macedonean, Gordana Jankulov- ska, nu a exclus, joi, în- tr-o discuție televizată, faptul că vehiculul său de serviciu ar putea fi o mașină furată în 2006 de la fotbalistul englez Da- vid Beckham și care a fost introdusă ilegal în Macedonia. Jankulovska conducea un BMW X5, reținut de poliție atunci când a ajuns în Grecia. Modelul este același cu al mașinii lui Beckham, furate anul trecut, la Madrid.

Don Imus

Heather Locklear si Richie
A

Sambora au divorțat
■ Actrița Locklear și chi
taristul trupei Bon Jovi 
au divorțat după un pro
ces care a durat 14 luni.

Los Angeles (MF) - Cei doi au pus astfel capăt unui mariaj care a durat 11 ani. Locklear, în vârstă de 44 de ani, și-a motivat cererea citând „diferențe ireconciliabile” și a cerut ca înțelegerea prenup- țială pe care au semnat-o să fie pusă în aplicare. Același lucru l-a cerut și rocker-ul Richie Sambora o lună mai târziu. Heather Locklear, în vârstă de 44 de ani, cunoscută mai ales pentru rolurile din „Dinasty” și „Melrose Place”, și Sambora, în vârstă de 47 de ani, s-au căsătorit în 1994, la Paris. Cei doi au împreună o fetiță de nouă ani, Ava. Locklear a cerut în actul depus la tribunal custodia comună a- supra fetiței cu condiția ca Ava să locuiască împreună cu ea. în lunile care au urmat de la depunerea cererii de divorț,
Sparge recordul de vânzări

Insulte 
rasiste
Los Angeles (MF) - 
Don Imus, un cele
bru moderator al 
postului de radio a- 
merican CBS, a fost 
dat afară după o ca
rieră de 30 de ani ri 
care a insiitat b e- 
misiunie saie pe cr
ane, persoanele de 
culoare, evreii, arabi, 
homosexualii și 
femeile. Responsabilii 
postului de radio CBS 
au luat această deci
zie, pe care au anun
țat-o în direct, joi, 
după ce modera
torul, ale cărui emisi
uni au avut o audi
ență uriașă, le-a in
sultat pe jucătoarele 
de culoare din echipa 
de baschet a Univer
sității Rutgers cu un 
termen considerat 
sexist, rasist și odios 
în același timp.

Los Angeles (MF) - Ultimul volum din seria „Harry Pot- ter” scris de romanciera britanică J. K. Rowling a devenit lider în topurile de vânzări în Statele Unite, deși va fi lansat pe piață abia pe 21 iulie. Lanțul de librării Barnes & Noble Inc. a anunțat, joi, că rezervările pentru ultimul volum din seria Harry Potter, „Harry Potter and the Death- ly Hallows”. au atins cifra de 500.000 de exemplare, devenind cea mai cerută carte
Madonna pleacă în Malawi

Ull stare cenușiu în căutarea mâncării în Frankfurt pe Main, Germania.
(Foto: EPA)

■ Cântăreața pleacă în 
Malawi în interes cari
tabil, nu pentru a adop
ta un al doilea copil.

Londra (MF) - Cântăreața americană Madonna a confirmat faptul că va face o vizită în Malawi, țara de origine a băiețelului înfiat de ea, dar a dezmințit speculațiile din presa britanică potrivit cărora va adopta un al doilea copil. Informația potrivit căreia Madonna ar pleca în Malawi pentru a adopta un al doilea copil a fost vehiculată de tabloidul britanic The Sun în ediția sa de vineri. The Sun, citând surse anonime, informează că Madonna, după controversa apărută anul trecut

Bariere din fibră de sticlă
Teheran (MF) - Noile bariere din fibră de sticlă și utilizarea spray-urilor cu apă pe coasta Mării Caspice, la care are ieșire Iranul, au scopul de a lăsa femeile să fie mai libere pe plajă, fără a încălca regulile islamice. Pe coasta Mării Caspice din nordul Iranului există un lanț de hoteluri și stațiuni foarte populare, care devin foarte aglomerate în timpul verii. însă femeile nu au voie să înoate decât în spatele unor paravane care le țin ferite de ochii publicului și care le împiedică să vadă persoanele de pe plajă. Legile islamice ale Iranului prevăd că femeile nu trebuie văzute de bărbații din afara familiei lor. Pe plajele separate, femeile vor putea înota in costume de baie dintr-o singură bucată sau chiar in bikini.

Michael Jordan

gieni aranjează decora- 
țiunile de Anul Nou. in 
parcul Phnom Penh. din 
Cambogia.

(Fota EPAj ;

Muncitori cambo-

a

Locklear și Sambora (Foto: epa) Locklear și Sambora au ținut prima pagină a ziarelor americane cu aventurile lor.
din istoria distribuitorului. „Deathly Hallows” este cea de-a șaptea carte din seria care a încântat milioane de fani și care a fost adaptată pentru marele ecran la Hol- lywood. Site-ul Amazon a primit peste 1,5 milioane de cereri de rezervare din lumea întreagă pentru cea de-a șasea parte a seriei, „Harry Potter și Prințul Semipur”. Volumul a fost publicat în 2005 și a fost cel mai bine vândut produs din istoria site-ului.

Madonna (Foto: epa)din cauza procedurii de adopție a unui băiețel în vârstă, pe atunci, de 13 luni, dorește
Divorțuri cost s toare
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■ Jordan, Jagger și 
Spielberg, în topul 
celebrităților cu cele maiA

costisitoare divorțuri.

Los Angeles (MF) - Veteranul muzicii rock Mick Jagger, solistul trupei Rolling Stones, regizorul american Steven Spielberg și jucătorul de baschet Michael Jordan se numără printre celebritățile

să se întoarcă în Malawi pentru a înfia un nou copil. Cotidianul scrie că vedeta a fost 
ale căror divorțuri au fost cele mai costisitoare din ultimii 25 de ani. Lista celor mai costisitoare divorțuri din ultimii 25 de ani este ocupată aproape în exclusivitate de bărbați celebri care au fost nevoiți să plătească o pensie alimentară substanțială fostelor soții. Printre excepțiile de la această regulă se numără actrița Kirs- tey Alley și cântăreața Janet Jackson. 

cucerită, anul trecut, de zâmf betul unei fetițe în vârstă de trei ani, Grace, în timp ce viziona un documentar despre un orfelinat din Malawi și că dorea încă de pe atunci să oț adopte.Cotidianul adaugă faptul că Madonna va pleca în Malawi, duminică, împreună cu cei trei copii, printre care și micul David, dar fără soțul său, regizorul Guy Ritchie. Madonna a obținut anul trecut tutela temporară, pentru o perioadă de 18 luni, asupra lui David Banda, fapt care a stârnit polemici în ceea ce privește adoptarea copiilor din țările sărace de către străini, într-o regiune în care maladia SIDA face cele mai, multe victime.
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