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Dimineața La prânz Seara

Nu plătesc salubritatea!
SuspendatDeva (C.P.) - Ministrul Agriculturii, Dece- bal Traian Remeș, l-a suspendat din funcție pe Ion Simion, directorul D.A.D.R. Hunedoara. Decizia a fost luată ieri, ca urmare a faptului că Ion Simion a fost prins conducând băut mașina instituției în urma unui control de rutină desfășurat de polițiști.
Vrăjeală cu 
terenuriHunedoara (D.I.) - De mai bine de patru ani de Vând a apărut legea care oferă tinerilor terenuri pentru case, primăriile din județ se tot fac că dau aceste terenuri. La Hunedoara situația este de-a dreptul hilară. Tinerii au primit terenuri, dar posibilitatea de a construi ceva acolo este asemenea luminiței de la capătul tunelului. Practic, a trecut mai bine de un an de la hotărârea CL Hunedoara și tinerii încă nu au intrat în posesia terenului, /p.5

Tragedie în 
campus 
Virginia (MF) - Cel 
puțin 20 de persoane 
au fost ucise în inci
dentele armate pe
trecute ieri în cam
pusul Universității Vir
ginia Tech, în estul 
SUA a anunțat 
poliția locală. Con
ducerea Universității 
Virginia Tech, din 
Blacksburg, le-a cerut 
studenților să rămână 
în camere și să se 
îndepărteze de fere
stre, după ce luni 
dimineață au fost 
trase mai multe fo
curi de armă în cam
pus. O persoană a 
fost arestată, iar po
liția caută un posibil 
complice, a precizat 
universitatea, unde 
învață peste 25.000 
de studenți. Focurile 
de armă au fost trase 
în două clădiri ale 
campusului.

■ Locuitorii din satele 
aparținătoare municipiu
lui Hunedoara refuză să 
plătească salubrizarea.Hunedoara (D.I.) - De mai bine de un an de când Primăria Hunedoara nu le mai plătește serviciile de

salubritate, sătenii din Zlaști, Răcăștie, Boș și Peștiș nu se sinchisesc să încheie un contract cu firma care le oferă acest serviciu. Chiar dacă prețul unui astfel de serviciu nu este ridicat, el fiind de doar 2,3 lei/persoană/lună, puține familii au încheiat un contract. Practic, mergând pe

principiul „mă descurc eu”, sătenii au reușit să umple zona cu deșeuri aruncate aiurea. Astfel, în timp ce unii ard ceea ce se poate arde în spatele curților, alții aruncă pe apa Cernei ceea ce poate fi dus de apă sau, și mai la îndemână, aruncă gunoaiele în zone părăsite. Cât despre

poluare sau alte treburi de acest gen... nici vorbă! „Consideră că dau banii degeaba, atâta timp cât ei găsesc metode să scape de deșeuri. Ce se întâmplă dincolo de casa, de curtea sau de ulița lor nu-i mai interesează” - declară Dan Josan, directorul Salub Hunedoara.

Primește 10.000 de euroBucurești (MF) - Fostul lider al minerilordin Valea Jiului, Miron Cozma, ar puteaprimi o despăgubire de 10.000 de euro din partea statului român pentru periqada în care a stat după gratii, după ce a fost grațiat de fostul președinte al României, Ion Iliescu. /p.6

Un foc lăsat nesupravegheat, în zona 700, din Deva, a dat mari bătăi de cap pompierilor deveni care au acționat cu o autospecială la stingerea incendiului.
(Foto: Traian Mânu) 
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Locul nouă ia bovine
România e oe locul nouă ir. ceea ie privește efective e de bo
vine, cu o pondere de 3,2% din totalul de bovine din furară.
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■ Liberalii spun că șefii 
direcțiilor județene 
susținuți de PD ar trebui 
să demisioneze.Deva (M.S.) - Conducerea filialei județene Hunedoara a Partidului Național Liberal (PNL) le propune directbrilor de direcții deconcentrate ale statului, care au fost susținuți de Partidul Democrat (PD), să își dea demisia din funcție și

să ocupe posturile de directori tehnici sau adjuncți în cadrul acelorași instituții. „Legea va fi respectată în cazul tuturor, dar din punct de vedere moral și al demnității trebuie să-și prezinte demisiile din funcțiile de conducere. Miniștrii trebuie să aibă o bună colaborare cu directorii din teritoriu, care trebuie să pună în aplicare dispozițiile primite. Voi susține ca directorii generali
Mircia Munteancare demisionează să primească funcții de directori tehnici sau adjuncți”, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean, /p.6

Agenție bancarăHunedoara (C.P.) - OTP Bank România a deschis ieri o agenție în Hunedoara, pe strada George Enescu, nr.6, bl.131, sc.C, parter. Noua imitate bancară a OTP Bank vine în sprijinul populației și agenților economici cu produse și servicii în conformitate cu motto-ul băncii: „ai verde pentru planurile tale,,.
Vom avea pensii private NOU? NOU? NOU!

Deva (C.P.) - După șase ani, în care mai mult s-a discutat de pensii private decât s-a oferit concret un cadru legal și aplicabil, salariaților li se oferă acum posibilitatea de a decide la ce fond de pensii private să contribuie. Aceasta le-ar permite oamenilor să

aibă pensii mai bune în momentul retragerii din activitate, decât au acum pensionarii cu vechi state de plată în câmpul muncii. Vom da bani pentru fonduri diferite de pensii: unul de stat, unul privat obligatoriu și unul opțional, tot privat, /p.5
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• Un nou submarin. Rusia a lansat, duminică, prima nouă generație de submarine cu propulsie și capacitate nucleară de la destrămarea Uniunii Sovietice. Submarinul luri Dolgoruki a fost transferat cu succes la o bază ultrasecretă de lângă orășelul Severodvinsk, în Cercul Polar de Nord. Vicepremierul rus Serghei Ivanov a participat la ceremonia de lansare a noului submarin.

Merg mai departe cu suspendarea

Susținere 
europeanăLondra (MF) - Europenii susțin victoria socialistei Segolene Royal la alegerile prezidențiale din Franța, acordându-i acesteia un sprijin dublu comparativ cu cel manifestat pentru contracandidatul său, Nico- las Sarkozy. Potrivit u- nui sondaj realizat în Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, 16% dintre cei interogați au declarat că Royal ar fi, pentru Franța, un președinte mai bun decât Sarkozy, în timp ce 7% s-au pronunțat în favoarea acestuia.
Nu va 
demisionaWashington (MF) - Președintele Băncii Mondiale (BM), Paul Wolfowitz, intenționează să rămână în funcție, în pofida unui scandal referitor la promovarea u- nei angajate cu care are o relație personală, care a umbrit întrunirile Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. „Cred în misiunea acestei organizații și cred că o pot duce mai departe”, a declarat Wolfowitz.

Paul Wolfowitz (Foto: EPA)

Moqtada al-Sadr
(Foto: EPA)

S-a retras 
din 
Guvern

■ Mircea Geoană: PSD 
continuă demersurile de 
suspendare din funcție a 
președintelui Băsescu.București (MF) - Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că social-democra- ții vor vota, în Parlament, pentru suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu.Geoană a făcut precizarea că parlamentarii social-demo- crați vor vota în favoarea suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu, argumentând că dorește în a- cest fel să termine „orice speculație și intoxicare cu privire la așa-zisa schimbare de poziție a PSD” cu privire la a- titudinea față de suspendarea președintelui.

La insistențele jurnaliștilor, Geoană a admis că au existat voci, în cadrul conducerii partidului, care au susținut că, în actualul context creat 
n- ...... .Vă asigur ei nu 
avem niciun fel de 
deget încrucișat 
nici in pantofi, 
nici sub mânecile 
hainelor.

Mircea GeoanA
-............................”î!de anunțul lui Traian Băsescu referitor la demisia sa în eventualitatea în care va fi suspendat de Parlament, suspendarea acestuia ar fi „inoportună”.
Pro și contraLiderul PSD a spus că astfel de opinii, împotriva suspendării lui Băsescu, au exis

tat și la întâlnirea restrânsă a conducerii PSD de duminică seara, și în cadrul Biroului Permanent Național de ieri.Pe de altă parte, Geoană a evitat să răspundă la întrebările referitoare la modul în care ar putea fi adunate, în Parlament, cele 235 de voturi necesare suspendării președintelui Băsescu.El s-a declarat convins că „vor exista suficiente” voturi în acest sens, afirmând că a- preciază că reprezentanții PRM „își vor onora angajamentul” inițial, de a vota pentru suspendarea lui Băsescu.Președintele PSD, Mircea Geoană, a afirmat, ieri, la începutul ședinței Biroului Permanent Național al partidului, că, în condiții normale, votul din Parlament asupra propunerii de suspendare a președintelui Traian Băsescu, va fi dat joi.

Președintele Băsescu, „vânat” 
de PSD (Foto: EPA)Mai mulți dintre liderii PSD au apreciat, duminică seara, că șansele ca Băsescu să fie suspendat simt, însă, reduse, cei mai mulți indicând ca argument ezitările PRM în ceea ce privește un vot al parlamentarilor acestui partid pentru suspendarea din funcție a președintelui.

Victimele Holocaustului, comemorate
Bagdad (MF) - 
Mișcarea clericului 
irakian șiit Moqtada 
al-Sadr a anunțat ofi
cial, ieri, retragerea 
din Guvernul de la 
Bagdad. „Ne vom 
anunța retragerea 
din Guvern mâine 
(luni, n.red.)", 
declarase, duminică, 
Saleh Hassan Issa 
al-lghaili, adăugând 
îrtsă că mișcarea cle
ricului radical șiit va 
lua parte în conti
nuare la sesiunile 
parlamentare. Moq
tada Sadr, a cărui 
mișcare deține șase 
portofolii în cadrul 
Guvernului de uniune 
națională și 32 dintre 
cele 275 de mandate 
din Parlamentul de la 
Bagdad, a avertizat 
încă de joi că se va 
retrage de la 
guvernare, după ce 
premierul Nouri al- 
Maliki a exclus sta
bilirea unui calendar 
de retragere a tru
pelor americane.

■ Israelul s-a recules în 
memoria celor șase mili
oane de evrei extermi
nați de naziști.Ierusalim (MF) - Israelul a păstrat ieri două minute de reculegere, cu ocazia zilei Holocaustului, în memoria celor șase milioane de evrei exterminați de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial.Trecătorii s-au oprit pe străzi, în mijlocul intersecțiilor, ca în fiecare an, la ora lo Trecătorii din Ierusalim s-au oprit pe străzi, în mijlocul intersecțiilor,

(Foto: EPA)cală 10.00 (10.00 ora Români-.. A 10.00ei). • ' dr-sar-Ceremonia principală din această zi în memoria Holocaustului a avut loc la memorialul Yad Vashem.Premierul israelian Ehud Olmert a făcut referire duminică seară la cei care „nu au învățat nimic din experiența Holocaustului", în cadrul ceremoniei oficiale de deschidere a acestei zile, la memorialul Yad Vashem din Ierusalim.„Trebuie să lansăm un semnal de alarmă în fața genocidului care are loc în prezent la Darfour( Sudan)”, a declarat la rândul său Yossef

Lapid, unul dintre oficialii de la Yad Vashem.
Despre supraviețuitoriCele mai importante cotidiene din țară au consacrat prima pagină ceremoniilor organizate în memoria Holocaustului, realizând suplimente speciale, accentuând „scandalul” supraviețuitorilor, care trăiesc în prezent în condiții mizere în Israel.„Nimeni nu neagă Holocaustul din Israel, însă unii îl uită. Sunt uitate victimele rămase în viață și nu ne aducem aminte decât de morți”,

scrie în cotidianul Haaretz fostul deputat de stânga Yos- si Sarid, făcând referire la circa 80.000 de supraviețuitori care trăiesc în prezent în sărăcie în Israel.Ieri a avut loc la Ausch- witz-Birkenau (Polonia), cea de-a 19-a ediție a Marșului Supraviețuitorilor, în omagiul victimelor Holocaustului.Mai multe mii de persoane au parcurs pe jos drumul dintre fostul lagăr de concentrare de la Auschwitz și cel de la Birkenau, aflat la trei kilometri distanță, unde se află camerele de gazare.

Jurnalist 
reținut în IranPraga (MF) - O corespondentă a postului de radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Par- naz Azima, este reținută în Iran din ianuarie, după ce pașaportul i-a fost confiscat. Având dublă cetățenie ■ iraniană și a- mericană - Azima lucrează din 1988 pentru Radio Farda, care emite pe frecvența. RFE/ RL în limba persană. Jurnalista venise la Teheran la 25 ianuarie, pentru a-și vizita o rudă. Pașaportul i-a fost confiscat la aeroportul din Teheran.De atunci, Azima a cerut fără succes, de mai multe ori, returnarea pașaportului. Postul de radio pentru care lucrează precizează că jurnalista a refuzat o propunere de colaborare cu serviciile secrete iraniene. „Cerem autorităților iraniene să retuneze pașaportul și să îi permită imediat jurnalistei să părăsească Iranul”, a declarat directorul RFE/RL, Jeffrey Gedmin.

Miron Cozma
(Foto: arhivă)

Centrul Wiesethal 
critică România

Uciși de insurgenți

Cozma primește despăgubiriBucurești (MF) - Tribunalul București a admis, ieri, despăgubirea lui Miron Cozma cu 10.000 de euro, în loc de patru milioane cât a cerut acesta, pentru reîn- carcerarea sa și perioada de șase luni de închisoare executată în urma anulării ordinului de grațiere, în decembrie 2004.Sentința Tribunalului poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel București.Miron Cozma a susținut, ieri, în fața magistralilor Tribunalului București că prin reîncarcerarea lui, familia sa a fost prejudiciatĂ atât moral și psihic, cât și material.în 9 ianuarie, Judecătoria sectorului 5 București admisese propunerea comisiei speciale a Penitenciarului Rahova de eliberare condiționată a fostului lider al minerilor din Valea Jiului, considerând că Miron Cozma, care a executat peste 3.300 de zile de închisoare, a dat dovadă de îndreptare a comportamentului său antisocial și de aceea a decis, în 9 ianuarie, să-l elibereze condiționat.în 20 februarie, instanța Tribunalului București admitea recursul Parchetului Judecătoriei sectorului 5 București, respingând cererea de eliberare condiționată a lui Cozma. Ulterior, Cozma a contestat decizia de respingere a cererii de eliberare condiționată.

Ierusalim (MF) - Raportul anual al Centrului Simon Wiesenthal a inclus România în categoria țărilor care, în ultimul an, au depus eforturi insuficiente sau fără succes pentru a investiga criminali de război naziști.Conform site-ului Centrului Wiesenthal, România este inclusă în categoria D, a țărilor care au depus minumul efort de a investiga criminali de război naziști, dar nu au obținut rezultate practice în acest sens și, în multe cazuri, au oprit sau redus eforturile de a rezolva această problemă, cu mult înainte de a obține rezultate importante.Cel de-al șaptelea raport realizat de Centrul Simon Wiesenthal se referă la perioada 1 aprilie 2006 - 31 martie 2007 și remarcă o creștere

a numărului condamnărilor pronunțate în ultimul an, dar critică Austria, Germania și alte 12 țări pentru lipsa unor procese, salutând, în același timp, succesele înregistrate în acest sens în SUA și Italia.Printre țările criticate în raport se află Austria, Germania, Polonia, Lituania, Letonia și Canada, incluse în categoria statelor în care nu există obstacole juridice pentru investigarea și judecarea sus- pecților, dar ale căror eforturi nu au avut nici un rezultat în ultimul an, în principal datorită lipsei de voință politică.Critici similare i-au fost a- duse României și în luna mai a anului trecut, considerând că nu a deschis anchete privind presupușii criminali de război descoperiți în cadrul operațiunii „Ultima șansă”.

Moșul (MF) - Un număr de 13 militari au fost uciși și alți patru răniți ca urmare a unui atentat comis ieri de insurgenți la un baraj al armatei irakiene la sud de Moșul, la 370 de kilometri nord de Bagdad, a anunțat un ofițer irakian.„Au sosit la bordul a cinci autovehicule, au deschis focul asupra militarilor care se aflau la punctul de control pe drumul principal și au fugit”, a precizat comandantul Qassim Abdullah.Atacul a avut loc la Had- har, o localitate situată la sud de orașul Moșul, unde ciocnirile dintre forțele de ordine și insurgenții sun- niți afiliați rețelei teroriste al-Qaida sunt frecvente.Tot la Moșul, doi profesori din cadrul universității din oraș au fost uciși în

două atentate separate.Decanul facultății de științe din cadrul universității, Talal Younis, a fost victima unei ambuscade, potrivit poliției, în nordul o- rașului, în apropiere de un campus situat în cartierul Shurat, în timp ce în zona Kafaat, un profesor de istoria artei, Hassan Sadeq, a fost ucis în fața domiciliului său.Mai multe sute de profesori, ținte ale islamiștilor extremiști care se opun învățământului laic din Irak, au fost uciși pe teritoriul țării, de la invazia americană, în 2003.Trei persoane au fost u- cise și alte șase rănite ca urmare a unui atentat cu mașină-capcană în apropierea unei secții de poliție, la Al-Is-haqi.
Cotidian editat de SC Infcxm Media SRL
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CC Hunedoara organizează joi,
19 apr*e. la sediul său din Deva,
începând cu ora 11, o întâlnire a firmelor 
care activează în domeniul turismului în
județ. (C.P.)

Cumpăr! Nu mă 
pot abține!
Adrian SAlAgean
adrian.salagean0informmedia.ro

Mi-am propus să rezist de data asta.
Am un plan înșirat pe un petic de 

hârtie: o pâine, un ulei, ceva fructe, câteva 
grame de mezel și... gata, fug la casă să 
plătesc. Nu am mai călcat de cinci 
promoții pragul buticului cu galantarul plin 
de mezeluri râncezite. Supermarket-ul m-a 
fidelizat și pe mine până la ultima celulă. 
Risc să devin unul din milioanele de 
„cumpărători compulsivi", ultimul tip de 
dependență pe lista psihologilor români. 
Specialiștii au deja o teorie asupra 
oniomaniei sau „viciului cumpărăturii". El 
te poate face să-ți pierzi familia sau să cazi 
în cea mai neagră deprimare. E ca la jocuri 
de noroc. Numai că obiectul pierzaniei nu 
e ruleta, ci un prozaic coș metalic. Care le 
face pe 52 la sută din femeile britanice să 
se declare mai încântate de shopping, 
decât de sex. Românii, bobocii Vest-ului, 
încep și ei să fie victime ale acestei ma
ladii occidentale veche de doar 17 ani.

*

Oare chiar așa o fi? îmi urmăresc 
atent reacțiile: fără să vreau ana

lizez critic conținutul coșului celor care 
trec pe lângă mine. Uite un coș plin-plin. 
„Necuratul" lucrează: „mă, ce bani au 
ăștia!". Lista mea este satisfăcută, dar eu 
încă nu. Ca mânat de bulimie, mai pun în 
coș, deși nu plănuisem, o sticlă de băutură 
răcoritoare, niște bere, ceva dulciuri, un 
foetaj cu arome îmbătătoare. întotdeauna e 

așa! Mă molipsesc oare de boala occiden
talului? în spatele meu, la rând, în fundul 
coșului unei bătrânici, o pâine, un lapte și 
două banane! Ce viciu, ce boală occiden
tală, dle?! încă nu am ieșit din foamea

„epocii de aur"...

Tablou de absolvireDeva (S.B.) - Absolvenții hunedoreni pot ^rea un „tablou de absolvire”, ca amintire a Wmilor de școală petrecuți alături de colegii dragi și prin intermediul ziarului „Cuvântul liber”! Chiar dacă a cam trecut moda tablourilorcu absolvenți expuse în vitrinele magazinelor, suntem siguri că părinții absolvenților de astăzi și generațiile de acum cinci ani își amintesc cu plăcere de tablourile lor de absolvire. în aceastăprimăvară, „Cuvântul liber” își propune să reînvie tradiția, publicând fotografiile absolvenților în paginile sale. Trimiteți astfel de fotografii de grup (clasă), cu indicarea5 numelor elevilor și profesorilor din imagine, pe adresa redacției noastre, Str. 22 Decembrie, nr.37A (parter) (clădirea Cepromin), sau pe adresa de e-mail sanda.bocaniciu@inform- media.ro, cât mai curând!

Mizerie
■ Decât să plătească
2,3 lei lunar, sătenii 
preferă să trăiască 
înconjurați de gunoaie.

Dana IoanHunedoara - Pentru că legal, autoritatea publică locală este responsabilă de salubrizarea localităților, ani la rând ea a suportat financiar acest serviciu în zonele rurale aparținătoare. Pe lângă asta, oamenii au scăpat de gunoaie cum o făceau și în urmă cu cincizeci de ani: un foc în spatele curții, periodic, aruncatul în apă curgătoare a deșeurilor menajere zilnice, aruncarea în gropi de gunoi constituite ad-hoc, pe râpi ale nimănui, a ceea ce nu putea fi dus de apă sau ars. Totuși, de când Primăria nu mai plătește acest serviciu, foarte puțini săteni s-au arătat interesați să plătească pentru ca cineva să le ridice gunoiul. E adevărat că localitățile, curțile oamenilor, sunt curate^ Poate mai curate decât zona urbană. Totuși, grămezi de gunoaie

Antoaneta German (Foto: T. Mânu)

si nepăsare la tarăA ■ A

în jurul Hunedoarei mormanele de gunoi agresează mediul (Foto: Traian Mânu)parțial arse se pot găsi în zonele mai puțin circulate, iar Cerna duce în aval tot ceea ce spală de pe maluri, lăsând agățate între crengile de pe mal resturi de cârpe, pungi de plastic, pet-uri... Gunoaie. Garda de Mediu a atenționat municipalitatea hunedoreană cu privire la acest aspect. Practic, cine trebuie să facă curățenie aici?!„Noi am făcut contract cu Salub-ul - spune Antoneta German. Am pensie de patru milioane, dar cei 80.000, cât dau în fiecare lună, nu mi se par mulți. Ducem gunoiul la containerele de pe stradă. Nu toți plătesc pentru gunoi. Unde-1 duc? Eu știu?! Poate noaptea, când nu-i vede nimeni, îl pun tot în containere, sau îl mai duc pe râpa Căcăcioasa”. Am fost curioși

să găsim locul în care zlăștenii și-au făcut groapă de gunoi. E o râpă abruptă lângă un drumeag, destul de aproape de sat, unde singura grijă a celor care aruncă gunoiul aici e să încerce să-l ardă; lucru pe care nu-1 prea reușesc.
Ajung și la CastelRâpa pentru gunoiul zlăștenilor e un loc ascuns, dar gunoaiele care pleacă odată cu apa sunt mult mai vizibile. Nu în sat, ci după vărsarea pârâului Zlaști în Cerna, exact în zona cu care Hunedoara se mândrește cel mai mult: Castelul Corvinilor. Sub podul de intrare în castel, periodic se adună mormane de gunoaie și sticle de plastic. E prima imagine pe care un vizitator o vede trecând peste pod. Cei din satele aflate în

amonte de castel, pe diverși afluenți ai Cernei, nici nu-și dau seama cum urmele... hărniciei lor în ale curățeniei se văd murdar în Hunedoara. Periodic, diverse organizații de tineri adună gunoaiele de aici, tocmai pentru a păstra emblema orașului curată, ©ar este total insuficient și ineficient.Mai simplu ar fi ca gunoaiele să nu plece din amonte. Legal, autoritatea locală este responsabilă de salubrizarea localităților dar, așa cum în zona urbană locuitorii care aruncă gunoaie la întâmplare sunt amendați, măsura ar trebui luată și în zonele rurale. Poate e o măsură dură, dar necesară, pentru a schimba mentalități și a păstra mediul înconjurător curat.
Simulare pentru tezele cu
subiect unic
■ în această 
săptămână, elevii de-a 
VII—a vor afla cum 
arată tezele unice.

Sanda Bocaniciu 
sanda.bocaniciu@informmedia.roDeva - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va simula, în data de 18 aprilie, transmiterea electronică a cerințelor pentru teza cu subiect unic de la matematică în 30% dintre școlile unde învață elevi de clasa a VII-a. „în județul Hunedoara simularea va avea loc în toate școlile din mediul rural cu personalitate juridică și în mediul urban la: Colegiul „S. Dragomir” Ilia, Școala Gene-

la gimnaziurală „M. Sântimbreanu” Brad, Școala Generală Simeria, Școala Generală „A. Vlad” Orăștie, Școala Generală Călan, Colegiul „E, Gojdu” Hunedoara și la Colegiul „I.C. Brătianu” Hațeg. Tezele cu subiect unic vor fi susținute de elevi, în premieră, pe parcursul lunii mai.
Programul tezelorProgramul stabilit pentru susținerea acestor teze: pe 4 mai la matematică, pe 10 mai la limba și literatura maternă, iar pe 17 mai - la limba și literatura română. Durata tezei va fi de 50 de minute, iar corectarea va fi făcută de profesori evaluatori, dar nu din școala în care se susține teza. Notele obținute vor avea o

Prof. Dumitru Rus - ISJ Hunedoara (Foto; T. Mânu)pondere de 25% din media semestrială”,, precizează prof. Dumitru Rus - Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara.Exercițiul ministerului se va realiza fără elevi și fără subiecte reale. Ministrul Hărdău a avansat ideea ca elevii să susțină aceste teze chiar

în clasele lor, iar profesorii din școală să îi supravegheze. Lucrările vor fi evaluate la nivel județean. Cei care vor absenta motivat la aceste teze naționale vor avea posibilitatea să le susțină până la sfârșitul semestrului sau în luna august, ca orice altă corigentă.
Bătuți „măr" de paznici
■ Trei tineri prinși la 
furat de fier vechi au 
fost bătuți cu bestiali
tate de paznici.

Tiberiu Stroia_________________
tiberiu.strcia@informmedia.roHunedoara - Pentru trei tineri din municipiul Hunedoara noaptea de vineri a fost una de coșmar. Prinși la furat de fier vechi în incinta combinatului de la Hunedoara, au fost bătuți cu bestialitate de paznici. Cosmin Farcaș de 21 de ani, Țârlea Adrian de 24 de ani și Naghy Ștefan de 20 de ani au fost surprinși de paznicii angajați ai firmei Protector în timp ce sustrăgeau 70 de kilograme de cupru. De aici și până la Secția de Reanimare, unde au stat patru zile, nu a fost decât

furat, dar nu trebuia să ne bată în halul ăsta. îi voi da în judecată”, spune Cosmin. Celălalt tânăr, Adrian, povestește că agenții de pază
un pas. „Ne-au bătut de la trei noaptea până dimineața la opt când am cerut să ne ducă la spital. Am rotula spartă și cotul zdrobit. Am

Adrian Țârlea (stânga) și Cosmin Farcaș (Foto: CL)

Spatele bătut al lui Farcași-au bătut cu scaunele și cu picioarele. Noroc cu jandarmii care ne-au dus la spital. Că probabil muream acolo”, crede Adrian. Firma care asigură paza în combinat a refuzat orice comentariu despre bestialitatea cu care au fost bătuți cei trei tineri.

adrian.salagean0informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@inform-media.ro
mailto:sanda.bocaniciu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.strcia@informmedia.ro


marți- 1“ aprilie 2OG7
1521 - Martin Luther este excomunicat din Biserica 

Romano-Catolică.
1810 ~ A fost înființată Banca Națională Română, cu 

drept exclusiv de a emite mone

da.___________________
1888 - A fost ridicat clopotul Patri

arhiei, cel mai mare din țară, la 

acea dată.____________________ ________
1897 - S-a născut scriitorul ame- 

rican Thornton Wilder.______________

1951 - S-a născut, la Buenos Aires, actrița Olivia Hussey 

(foto) (Romeo și Julieta).____________________________________

1960 - Moare, într-un accident de automobil, 

cântărețul rock Eddie Cochran (n. 1938)._______________

1970 - Apare primul album solo al lui Paul McCartney.

V1P1WFAVouItImII
3° 16°minim Jr maxim

Cer parțial noros. Maxima va fi de 16°C, iar minima de 3°C.Prognoza pentru două zileMiercuri. Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 2°C.Joi. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 15°C. Minima va fi de 3°C.
CftLENDARIlOIOS

Calendar Creștin-Ortodox_______________________________
Sf. Ier. Mc. Simeon persul; Sf. Ier. Acachie ai Melitinei.

Calendar Romano-Catolic_______________________________

Sf. Rudolf m.

Calendar Greco-Catolic_______________ ________________

S. Simeon, ep. m. și însoțitorii săi; S. Acacin, ep.
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BerbecUn astfel de moment este favorabil demarării oricărei activități. Dacă aveți de gând să începeți ceva, acum este momentul.
TaurRelațiile cu anturajul sunt foarte bune șl decurg fără probleme. în cursul dimineții, vă întâlniți cu o cunoștință mai veche.
Gemeni

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă între 

orele:
10.30- 15.00 în Deva, cartierul Gojdu, bl. k3;

8.30- 15.00 în Simeria, str. Caragiale, bl.5, sc. A, B;
11.00-17.00 în Orăștie, zona Motel „Barieră" - Ben

zinărie;
10.00-13.00 în localitățile Făgețel, Roșcani, Mihăiești, 

Pane, Lăpugiu de Sus, Dobra (parțial);
8.00-14.00 în Hunedoara, str. Trandafirilor, bl. 19, sc.A; 
Cinciș (baza de agrement IMH și baza de agrement 

ICSH); Cârnești, Baru Mare, Vălioara, Gura Luncii;
9.00-19.00 în localitățile Ardeu, Bratea, Balșa, Galbe
na, Voia, Vălișoara, Bunești, Ludești Deal;

9.00-16.00 în Hărțăgani (parțial).

Valea Jiului:
8.00-14.00 în Petroșani, str. Dănuțoni, str. Maleia; 

Petrila, str. Republicii; Aninoasa, str. Libertății; Lupeni, 
bd. Păcii, bl. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, complex 

CAP;

Gaz___________________________________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă ____________________________________________
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8.00-17.00 în localitatea Simeria pe străzile: Cuza- 

Vodă, Fabricii, Nicolae Bălcescu, Mureșului, P.N. 

Socaciu, I. Hodoș, P. Grigorescu, Romanilor, D. Ghirea, 
pentru cuplarea rețelei de alimentare cu apă în satul 

Săulești (P.N. Socaciu).
8.00-17.30 în municipiul Hunedoara, în Micro 4 total 

și Micro 5 parțial, între str. Eroilor și b-dul Dacia, str. 
Buituri, str. Bicidiștilor, str. Vulcănescu și str. Izvoru

lui, pentru lucrări la blocul ANL - Micro 4.
întrel7 și 19.04.2007, se întrerupe furnizarea apei 

potabile în Brad, pe rețeaua care alimentează vechiul 
Peco din intersecția A. lancu, Decebal, I. Creangă, din 

cauza unui defect apărut la 40 m de intersecție.
8.00 - 15.00 în Deva, str. Depozitelor.

Salată verde cu ton
i

Dispecerat apă rece 227087

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 227091

Informații CFR 212725

Urqențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971

Deranjamente lift 235090

Soluția Integrantei din numărul 
precedent: V-F-Z-D -CALORI
FER - RECE - OCA - BAN - GA - 
OP - 0 - EMANARI - NA - ALIC - 
T - FIR - MUS - GEN - PA - OU
- CILI - JAR - ATMOSFERA - UO
- ORBEȚ - ROȘII - AIA - AS - SI
- AMIC

Ingrediente; 1 salată, 1 conservă de ton în ulei sau suc 

propriu, cașcaval, câteva fire de mărar, ulei, oțet de 

mere cu miere de albine, sare, piper.
Mod de preparare: Salata spălată și tocată se amestecă 

cu tonul mărunții după preferințe și cașcavalul dat prin 

răzătoarea mare. Se face un sos din ulei, oțet de mere, 
sare și piper și se asezonează cu el. La sfârșit adăugăm 

mărar verde proaspăt tocat.

Poftă bună! (Foto artwă)

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

7:30 Tele Matinal 
10:00 Atom. Mâine este 

Sacuml
1030 Trăsniții din Queens 

S(ep. 6, comedie, SUA, 
2002)

11:00 Ne vedem la... TVRi
Talk-show. Transmisi
une directă 

12:00 Profesioniștii (r) 
13:00 Nevastă-mea și copiii 

0(s, comedie, SUA,
2003). Cu: Damon 

Wayans
13:30 Desene animate. Club 

Disney
14:00 Jurnalul TVR 
1530 Oglinda retrovizoare 

16:00 Kronika. Emisiune în 

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

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

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

20:20 între bine și rău.
Transmisiune directă 

2150 Anatomia lui Grey (ep. 
g 15, dramă, SUA, 2005).

Cu: Ellen Pompeo, San- 
dra Oh, Katherine Hei- 
gl, Justin Chambers 

22:45 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

23:15 Memorialul durerii 
2430 Viafa ca-n filme (ep.

82, comedie, SUA, 
01990). Cu: Brian Ben- 

ben, Denny Dillon 
0:35 Pasărea albastră 

;f ■, revine (partea a Il-a) 
* “ (dramă, Germania,

2001). Cu: Annett Ren- 
neberg, Dietmar Schon- 
herr

2:15 Jurnalul TVR (r). Sport 
Meteo

3:20 Pasărea abastră
> revine (partea I, r) 

455 Memorialul durerii (r) 
5:40 Careu de... Doamne

(r)
630 Atom. Mâine este 

acuml (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
(r)

11:15 Dispăruți fără urmă (r) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

0de familie (ep. 23, 
dramă, Marea Bri- 
tanie). Cu: Elisabeth 
Estensen, Mark 
Charnock

13:00 Știrile ProTv 
1330 Apropo Tv (r) 
14:15 Zâmbiți, vă rog 
15:00 Walker, polițist texan 

g (acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris

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

Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 
son, Peter Bergman

1730 Știrile ProTv. Vremea 
17?S Om sărac, om bogat 

(serial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia

1850 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

2030 Dușmanul din ape
»» (acțiune, Statele Unite 
18 ale Americii, 2005).

în distribuție: 
Steven Seagal, 
Christine Adams, 
Velizar Binev, 
Nick Brimble, 
Gary Daniels. 
R.: Anthony Hickox 

22:15 La Bloc 
2330 La Serviri 
2330 Știrile Pro Tv. Sport 

0:15 Minți criminale (s). 
nCu: Mandy Patinkin, 
'momas Gibson, Lola

Glaudini
1:10 Omul care aduce 

cartea (r)
1:15 Știrile Pro Tv 
2:15 Dușmanul din ape 

M(film, r)
430 Pro Vest (r)
530 Apropo Tv (r)
630 La Serviri (r)
630 Emmerdale - Afaceri 
Bde tamiSe (r)

4?

La locul de muncă, s-ar putea să întâmpinați dificultăți care vă indispun. Nu este cazul să vă îngrijorați. Totul se rezolvă repede.
RacTreceți printr-o perioadă favorabilă pe plan sentimental, dar șl al câștigurilor materiale. Astăzi aveți succes în tot ce faceți.
LeuVă bucurați de armonie în familie și aveți succes în toate activitățile legate de cămin. Capacitatea de comunicare este excelentă.

6:00 în gura presei 

cu Mircea Badea. 
Revista presei

7:00 Matinal: 
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
9:00 în gura presei 

(reluare)
10:00 Concurs interactiv 

11:00 Primii pași

El (film serial, dramă, 
Statele Unite ale 

Americii, 2001). 
în distribuție: 

Bruce Winant, 
Revin Connolly, 
Cathy Herd, 
Revin Weisman 

12:00 Vocea inimii

0 (serial)
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 De tot râsul (r) 
16:00 Observator 

17:00 9595, te învață ce să 
fad

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

20:30 Din dragoste 
(emisiune de 
divertisment)

22:00 Vocea inimii (serial, 
gdramă, România, 

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

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

2430 Majoratul (comedie, 
gSUA, 2000).

Cu: Danie Basco, 
Jayson Schad, Brian 
Cârd, Mindy Spence. 
Regia: 
Gene Cajayon

230 Concurs interactiv 
330 Observator

(reluare)

3-A5Vrvere
B(fibm serial)

FecioarăSunteți nevoit să vă schimbați programul. în prima parte a zilei, aveți de făcut multe drumuri în interesul partenerului viață.
BalanțăLa o petrecere cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoană care vă farmecă din prima clipă. Nu este exclus să legați o prietenie.
ScorpionAr fi bine să amânați întâlnirile de afaceri planificate pentru astăzi. S-ar putea să aveți dificultăți de comunicare cu partenerul.
SăgetătorAveți mari șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin și de afaceri. Partenerii de afaceri sunt de acord cu , schimbările. I
CapricornRelațiile parteneriale sunt foarte bune. Pe plan profesional, însă, starea de confuzie vă predispune la unele greșeli foarte mari.
Vărsătorîn partea a doua a zilei, vi se propune o colaborare. Nu vă pripiți în luarea unei decizii! S-ar putea să nu fie ceea ce așteptați.
Pești /Astăzi vă sfătuim să yă odihniți, chiar dacă aveți multe probleme de rezolvat. în prima parte a zilei cheltuiți o sumă de bani.

iii
630 Clona (r) 730 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Gitanas (s)

9:20 Jurnalul Euronews pen
tru România 9:35 Populații 
străvechi (r) 10:10 Tonoma- 10:00 Culoarea păcatului (sj 

tul DP2 12:00 Replay. Legen- 12:30 Inocență furată (s). 
dele fotbalului românesc 13:30 Prizoniera (s) 15:20 
12:30 Lege și ordine (r) 1430 Rețeta de acasă 1530 Duelul 
ABC... de ce? 14:30 Tribuna ! pasiunilor (s) 17:30 Poveștiri 

partidelor parlamentare 15:00 
împreună în Europa. Emisiune 

în limba germană 16:00 Jur
nalul TVR (r) 16:20 Descoperă 

românii 16:30 Autostrada: 
TVR. Magazin regional 18:00 
Jurnal regional 1835 Lege și 
ordine (s) 19:30 Supravie
țuitorii dezastrelor (doc.) 2030 
Omul între soft și moft 2030 
Arta supraviețuirii 2130 Ora 
de știri 22:10 Nicholas Nick- 
leby (dramă) 24:00 Replay (r) 
0:30 Whistler (s) 1:25 Com
plicii (film, r) 2:50 Tonomatul 
DP2 (r)

7:00 Poză la minut (s) 8:00 
Malcolm și Eddie (s) 9:00 
Dimineața cu Răzvan și Dani 
1130 U nhappily Ever After (s, 
SUA, 1995). Cu: Frank Lloyd, 
Benjamin Shelfer, Allan Traut- 
man 1130 Inspectorul Fowler 
(s) 1220 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
16:30 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Râul Amun- 
daray, Susana Benavides 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri 2030 Film artistic 22:00 
Miezul problemei 24:00 Un 
nou început (s)

î

adevărate 18:30 Betty cea : 
urâtă (s) 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s). Cu: Ange- > 
lica Rivera 2030 Iubire ca în i 
filme (s) 21:30 Zorro (s) 2230 ; 
Poveștiri de noapte (divertis
ment) 23:00 Clona (s) 2430 ! 
Prizoniera (r) 1:45 Poveștiri 
adevărate (r) 2:45 Iubire ca în 
filme (r) 3:45 Poveștiri de 
noapte (r)

«SWWRWWB;
830 Sport cu Florentina 825 
Flavours - 3 bucătari (r) 9:45 
Al 7-lea cer (s, r) 10:45 Tele 
RON 12:25 -emisiune 
interactivă 1435 Dragoste și 
putere (s) 14:40 The Temp- 
tations (dramă/muzical, SUA, 
1998) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:45 Mondenii 
(s) 20:45 Nuntă în 48 de ore 
- reality show 2230 Trăsniți 
în N.A.T.O. (ep. 38) 22:30 
Focus Plus 23:30 Forța legii 
(ep. 10, acțiune/thriller, SUA) 
0:30 Focus (r) 130 Sunset 
Beach (s) 3:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (r) 3:30 Trădați în 
dragoste (r) 430 Chat TV

î U |4 A,

0630-07.00 Observator (r)

735 Aventurile lui Odee Nash 
(SUA, 2002) 9:15Ararâamen- 
U (romantic, SUA, 2004) 1050 

Fofmnsa (comedie, SUA 2005) 
1220 Spărgătorii de nunți 
(comedie, SUA, 2005) 1420 
Paravanul (comedie, SUA, 
1976) 1555 Din culse - Hany 
Potter și Pocalul de Foc 1620 
Lorzii din Dogtown (dramă, 
SUA, 2005) 1835 Casanova 

(comedie, SUA, 2005) 1955 
OOBan's 12 (thriller, SUA 2004) 

2230 Deadwood (Ep. 36, 
dramă, SUA 2005) 22:50 
Legături bolnăvicioase (dramă, 
România, 2006)

730 Bună dimineața. Româ
nia! 830 Realitatea de la 830 
930 Realitatea de la 9:00 9:10 
100% (r) 1030 Realitatea de 
la 10:00 1130 Deschide 
lumea 1320 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
1520 Fabrica 16:50 Marfă 
17:45 Editorii Realității 1850 
Realitatea zilei 2030 Reali
tatea de la 20:00 2035 Rea
litatea zilei 2130 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
2230 100% 2330 Ultima oră

3 - 11 v

10:00 Spitalul de urgență (r) 
11:00 Verdict: crimă! (r) 
1230 Cupluri celebre (r) 1330 
Laboratorul lui Dexter (s) 
13:30 Merrie Melodies Show 
(s) 1430 Pro Motor (r) 16:15 
Entertainment News (r) 1630 
Spitalul de urgență (s) 17:30 
Jake, specialistul în relații (r) 
1830 Verdict: crimă! (s) 1930 
Seaquest (s) 2030 Entertain
ment News 2020 Dr. Veqas 
(s) 2130 Jake, specialistul în 
relații 2230 0 escapadă 
super (comedie, SUA, 2000) 
2430 Cu sânge rece (s)

7:00 Matinal 710 10:00 Arte 

10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Moderator: Alina 

Stancu 12:00 Știri 13:05 Un > 
nou început (reluare) (do
cumentar) 13:35 Emisiune 
religioasă (reluare) 14:35 
Lumea cărților. Cu George 
Mihalcea 15:35 La limită 

(reluare) 16:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 18:00 

6! Vine presa! Cu Livia Dilă 
și Nzuzi Mbela 20:00 Irina 
By Monica Columbeanu 
22:00 Nașul. Talk-show cu 

Radu Moraru 2430 6! Vine 
presa! (reluare) 230 Chat 
TV

lucruri? 930 Automobile
americane recondiționate 
10:00 Vânătorii de mituri 
11:00 Mașini pe alese: Peu- 
geot 205 12:00 Tehnologie 
extremă: Arizona Cardmafc 
1330 Confruntan și fiare vedV 
1430 Cum se fabrică cfiwrse 
lucruri? 1630 Curse 1730
Automobile americane recon
diționate 1830 Motoddete 
americane 1930 Vânătorii de 
mituri 2030 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 2130 Hoții 
trupurilor noastre 2230 
Ultimele 24 de ore: Sid Vidous 
2330 In viteza a dncea 2430 

Cm se fabrică dnrene lucruri



ICTUMTin /5BMEU 1T 2007

U i*UO)-Bl  un nou site destinat recrutării online. 

b atașează atât companiilor, cât și viitorilor 
ț propunând poziții destinate in special celor 

p tnidde management.

Se dă startul la pensii private

1 euro
1 dolar american 2,4602 lei

54,3760 lei1 gram aur

3,3363 lei

■ Salariații vor trebui 
să decidă la ce fond de 
pensii private vor con
tribui din acest an.

Clara PAs
clara.pas@ln1ormmedla.roDeva ■ Din august, tinerii de până la 35 de ani și opțional cei de până la 45 de ani vor trebui să opteze pentru o companie care va fi administrator de pensii private obligatorii (pilonul II). Salariații vor mai putea alege, de luna viitoare, și un fond pentru o

fUNUCțn BDMIKBE
r'Zi w w w-j - »'« «■« -w w'v v w «

âocieiaiea Preț variație

■ i<: '■
el/avy ItDJ

SNP 0.5550 0,91
SIF1 3.0200 1,68
BRD 22.3000 5,19
SIF5 3.5000 0,86
ANTIBIOTICE 1,8400-0,54
ROMPETROL 0.1030 0,98
BANCA TRANSILVANIA 1.0900 0,93
TRANSELECTRICA 47.6000 0,85
BIOFARM 0,7200 0
Rubrică realizată de SVM IFB FINWEST SA DEVA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUASAR), tel.: 
221277.

Dispecerat apă rece____________________________ 227087
Dispecerat apă caldă___________________________ 217808

Dispecerat Electrica__________________________________929

Dispecerat gaz___________________________________227091
Informații CFR___________________________________ 212725

Urgențe________________________________________________112
Pompieri_______________________________________________981

Jandarmerie___________________________________________956

Poliție__________________________________________________ 955

O.J.P.C. HD_______________________________________214971
Deranjamente lift_______________________________ 235090

Direcția Sanitar-Veter. 221145

Valoarea 
pensieiNoul sistem va permite ca, după 20-30 de ani de contribuție, pensiile cumulate (de la stat, privată obligatorie și facultativă) să ajungă la aproximativ 80% din media salarială a ultimilor ani, după cum estimează specialiștii. Persoanele care vor avea pensie de la stat și pensie privată obligatorie vor obține circa 60% din media ultimelor salarii. Pentru cei care rămân numai cu sistemul public, cuantumul indemnizației va fi la fel de mic ca și acum, adică undeva la numai 30% din salariul obținut. Românii vor putea beneficia de pensiile private facultative doar după împlinirea vârstei de 60 de ani, iar de pensiile private obligatorii, după 65 de ani, când vor primi și indemnizația de la stat.

Amplasarea aparatelor radar în data de 
17.04.2007:
- DN 7i 2am - ilia - limita jud. Arad,
- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și l 

Mihai Eminescu.

Tinerii mai au de așteptat

Reguli:

■ Deși au primit tere
nurile pentru case, ti
nerii hunedoreni mai 
au mult de așteptat.

Dana Ioan

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.
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Hunedoara - Pe terenul pe care urmează să se construiască locuințele ținerilor încă pasc câteva vaci. Practic, terenul destinat construcției de locuințe pentru tineri e o râpă, prea puțin adaptabil construcției. „A fost făcut studiul geodezic pentru a analiza stabilitatea terenului. A și fost lotizat terenul, există 56 de loturi, dar unele s-au
AVANSAȚI
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Hunedorenii vaccinați 
gratuit contra varicelei

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

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

75643’829 1 
218975436 
934126857 
647213589 
129587364 
3^ 5 6 9 4 7 1 2
5 7 2 8 6 9 1 4 3
86134297 5* 
49375'621

Avansați

■ în cadrul Campaniei 
de vaccinare, adulții și 
persoanele în vârstă , 
vor fi vaccinate gratuit.Deva (I.D.) - în cadrul „Săptămânii Europene de Vaccinare”, care se desfășoară în perioada 16 - 22 aprilie și la care participă Autoritatea Județeană de Sănătate Publică Hunedoara vor fi vaccinați gratuit mai mulți hunedoreni. Astfel, în 18 aprilie se va face vaccinarea antipo- liomielitică și diftero - tetano - pertussis în comunitățile de rromi din Orăștie și Geoagiu și în 19 aprilie va avea loc un curs de vaccinologie pentru 

pensie privată facultativă (pilonul III).
Privată-obligatorieAngajații tineri vor fi obligați să opteze în perioada au- gust-noiembrie pentru un fond privat de pensii. Cel care nu va face acest lucru va fi di- recționat din oficiu spre uri fond de pensii. Fiecare angajat cu vârsta de până la 35 de ani va trebui să contribuie, lunar, la fondurile de pensii administrate privat cu 2% din venitul brut. Și cei care au între 35 și 45 de ani pot contribui la acest sistem, dar numai la cerere. Banii nu îi va plăti direct salariatul, ci vor fi virați de firma la care lucrează, în fondul de pensii ales de angajat. Excepție fac persoanele care au profesii liberale, cum sunt cele care lucrează în agricultură și care își vor plăti singure contribuțiile. Cei 2% care se vor duce la pensiile private obligatorii reprezintă o parte din
W.................................
Companiile auto
rizate iși vor pre
zenta publicului 
ofertele, cum vor 
gestiona banii și 
unde vor investi.

contribuția pe care o plătește în acest moment fi- care angajat la sistemul asigurărilor sociale. Cele două procente se scad din 9,5% (contribuția la asigurările sociale). Cota urmează să crească, în viitor, cu 0,5% pe an. Se va ajunge ca, la 1 ianuarie 2016, salariații să contribuie cu 6% din venitul brut la sistemul de pensii private obligatorii. „Comisia de 
dovedit a avea teren instabil”- declară viceprimarul Simion Jitian. Primăria avea obligația legală să pună la dispoziție terenul amenajat cu drumuri de acces și cu toate utilitățile necesare: canalizare, apă. Cu toate acestea s- a ajuns la concluzia că... nu prea sunt bani! Și că terenul avut în vedere implică cheltuieli mari din partea municipalității pentru realizarea acestora.„Un calcul estimativ arată că este nevoie de circa 1.000.000 lei pentru amenajare- apreciază primarul Nicolae Schiau. Am alocat o mică parte din această sumă în pri

medicii de familie din Valea Jiului, organizat la Spitalul de Urgență din Petroșani. De asemenea, în întreaga săptămână se va face vaccinarea împotriva varicelei în cabinetele medicilor de familie, în special în Valea Jiului. în această zonă se înregistrează o creștere a persoanelor bolnave de varicelă. Astfel Autoritatea de Sănătate Publică din Deva, Petroșani, Hunedoara, Brad va administra persoanelor adulte și în vârstă vaccinul gratuit împotriva varicelei și antiteta- nic. în aceeași perioadă va exista o linie telefonică la care se vor putea obține informații legate de imunizări

Pensiile viitoare vor fi cumulate: de la stat, privată obligatorie și 
facultativăSupraveghere a Sistemului de Pensii Private a început procedurile de avizare a companiilor interesate să devină administratori de fonduri de pensii. Salariații vor putea decide unde să-și direcționeze banii atunci când aceste companii vor fi autorizate și își vor prezenta publicului ofertele, modul cum vor gestiona banii, unde li vor investi, ce randamente financiare vor avea sumele depuse”, spune Ionel Ciobanu, directorul CJP Hunedoara.
Privată-opționalăîn ceea ce privește pilonul HI, românii care au maximum 52,5 ani vor putea opta, din luna mai, pentru un fond de pensii private facultative, oferite de societățile de asigurări acreditate. Sfatul reprezentanților Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) către cei 
ma parte a acestui an, vom mai repartiza încă o cotă după rectificarea de buget, dar costurile sunt extrem de mari pentru a realiza investiția într-un timp scurt”, spune Schiau. Și bineînțeles dă vina pe < greaua moștenire:». „Am preluat acest proiect de la fosta administrație; terenul este oarecum impropriu construcțiilor, va trebui să finalizăm ceea ce s-a început, deși ne costă foarte mult acest lucru”, concluzionează primarul Hunedoarei. Cât despre tinerii care astăzi au 35 de ani și visează la o casă... Cine știe?... Undeva prin anul 2010?

Bursa județeană a 
locurilor de muncă
■ începând de vineri 
hunedorenii au încă 
o posibilitate să-și 
găsească de lucru.Deva (C.B.) - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara organizează vineri 20 aprilie, în intervalul orar 9-13, bursa generală a locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura a- tât la Deva la sediul agenției locale pentru ocuparea locurilor de muncă din Piața Unirii, numărul 2, precum și in agențiile 

care vor dori să se înscrie în sistemul pensiilor private facultative este să aleagă cu atenție fondul la care își depun banii, ținând cont de cel puțin trei elemente principale: comisionul de administrare, nivelul de risc al investițiilor și bonitatea administratorului. Primele două elemente vor fi publicate în prospectul schemei de pensii. Despre bonitatea administratorului se vor putea obține informații de la CSSPP. Conform legii, românii se pot înscrie la fondurile de pensii private facultative cu cel mult 15% din salariul brut sau venitul înregistrat oficial. Până la 200 de euro pe an - contribuția angajatului, și 200 de euro pe an - contribuția angajatorului pentru fiecare salariat, dacă angajatorul va dori să participe la pensiile salariaților - vor fi deduse din impozitul pe venit, respectiv impozitul pe profit.

Pe terenul tinerilor pasc deo
camdată vacile

locale din orașele Hunedoara, Petroșani, Brad, Că- lan, Hațeg, Ilia, Lupeni-, Orăștie, Simeria, Petrila și Vulcan. Acțiunea se va desfășura sub egida „2007 - Anul European al Egalității de Șanse”. Angajatorii pot comunica ofertele de locuri de muncă până în ziua bursei inclusiv, către AJOFM Deva. „Din motive organizatorice, rugăm angajatorii care participă la bursă să se prezinte la locurile de desfășurare începând cu orele 8.30”, a specificat Vasile Iorgovan, director executiv AJOFM.

mailto:clara.pas@ln1ormmedla.ro
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Schimbările vin in teritoriu• PSD. Fostul președinte al organizației județene Hunedoara a Partidului Social Democrat, Victor Vaida, a rămas membru în Consiliul Județean al PSD. Decizia a fost adoptată de către delegații |a conferința extraordinară a PSD Hunedoara. (M.S.)
Cetățile dacice 
- în atenția 
deputațilorDeva (M.S.) - Cetățile dacice din Munții Orăștiei, monumente istorice incluse pe lista UNESCO, se află în atenția deputaților din Comisia pentru Cultură, membri ai acesteia urmând să efectueze o vizită în zona sitarilor istorice. „Voi propune ca această vizită să aibă loc în a doua jumătate a lunii mai, pentru ca apoi să putem pregăti un proiect de lege referitor la protecția acestor sitari istorice. . Sunt probleme cu terenurile din zonă, cu paza cetăților. Autoritățile locale dau dovadă de implicare în protecția sitarilor istorice, dar nu dispun de finanțare”, a declarat deputatul Ionica Popes- cu (PC), membru al Comisiei pentru Cultură. Parlamentarul hu- nedorean a afirmat că a discutat subiectul cetăților dacice din Munții Orăștiei cu mai mulți membri ai comisiei și că aceștia s-au dovedit receptivi în găsirea unor soluții pentru protejarea sitarilor arheologice.

Violența 
încotro?
Deva (M.S.) - Drama 

unei familii măcinate 

de comportamentul 
agresiv al tatălui este 

subiectul unei piese 

de teatru interpretată 

de trei elevi din 

Lupeni în cadrul 
acțiunilor desfășurate 

de poliția hunedo- 

reană pentru pre
venirea și combaterea 

violenței în familie. 
Piesa a fost prezen

tată ieri la Casa de 

Cultură Deva, iar 

astăzi va putea fi 
vizionată de elevii 

Grupului Școlar 

„Ovid Densușianu, 
din Călan, începând 

cu ora 12.00. O 
manifestare similară 

este programată să 

aibă loc miercuri, la 

Grupul Școlar 

„Nicholaus Olahus" 

din Orăștie. 

Partenerul polițiștilor 

hunedoreni în cadrul 

acestei acțiuni este 

Fundația „Noi 
Orizonturi" din 

Lupeni. „Sperăm ca 

prin aceste activități 
să dezvoltăm spiritul 
civic al tinerilor și să 

contribuim la for

marea unei menta
lități care să 

recunoască valorile 

societății democra
tice," a declarat - 
sinsp. Ovidiu llles, 

ofițer de prevenire în 

cadrul I.P.J. 

Hunedoara.

■ Liberalii vor ca demo
crații să-și prezinte de
misiile din conducerea 
direcțiilor județene.Deva (M.S.) - Conducerea filialei județene Hunedoara a Partidului Național Liberal (PNL) le propune directorilor de direcții deconcentrate ale statului, care au fost susținuți de Partidul Democrat (PD), să își dea demisia din funcție și să ocupe posturile de directori tehnici sau adjuncți în cadrul acelorași instituții.Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Hunedoara, Vasile Iorgovan, fost membru al Partidului Democrat, a declarat că liberalii nu i-au cerut demisia din funcție, că a ocu-
M.............
Voi susține ca directorii să 
primească funcții 
de directori 
tehnici sau 
adiuncți.

Mircia Muntean

................. *.....................................H pat postul prin concurs și că legea trebuie respectată. „Eu cer să mi se transmită în scris că trebuie să demisionez, semnat și ștampilat. Am dat un
Cozma câștigă la tribunal

C-tin Deleu
(Foto: Antena 1)

Elev bătut în curtea școliiHunedoara (M.T.) - Un elev de clasa a opta de la Școala Generală Numărul 2 din Hunedoara a fost bătut, ieri, de tatăl unui coleg mai mic cu doi ani, in incinta unitățji de învățământ în care învață cei doi copii. Copilul spunea că totul a pornit de la o sumă de bani pe care tânărul din clasa a opta i-ar fi cerut-o lui Florin. Astfel, tatăl acestuia a ajuns la școală, l-a identificat pe băiatul care i-acerut suma de bani fiului său și a început să-l lovească pe elev cu palmele și pumnii în cap. Băiatul a fugit și a intrat în școală. Copilul a fost transportat de unul dintre profesorii școlii la Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, unde băiatul a fost examinat de un medic, care i-a eliberat o adeverință prin care se arată că a fost agresat. „L-am luat pe băiat de după cap și am vrut să-l duc în biroul directorului. Nu 1- am lovit. Am vrut să-l duc la director să recunoască faptul că a cerut bani de la fiul meu”, a declarat Constantin Deleu. Presupusul agresor a mai intrat în școală, cu chef de scandal. Unul dintre profesori susține că a fost agresat în urmă cu câteva luni de aceeași persoană, însă nu a depus plângere.

■ Fostul lider 
intenționa să facă o 
bancă a minerilor și o 
agenție în Bolivia.București (MF) - Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, ar putea primi o despăgubire de 10.000 de euro din partea statului român pentru perioada în care a stat după gratii, după ce a fost grațiat de fostul președinte al României, Ion Iliescu.Tribunalul București a admis, ieri, cererea lui Cozma de a fi despăgubit, dar nu a fost de acord cu suma de patru milioane euro, cât solicitase, inițial, fostul sindicalist pentru reîncarcerarea sa

Expoziție la muzeul din BradBrad (S.B.) - Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva organizează în colaborare cu Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad expoziția temporară „Noi suntem o lume - Mamifere din România”. Vernisajul va avea loc miercuri, 18 aprilie 2007, la muzeul din Brad. Expoziția etalează 30 de specii din fauna României, prin care se dorește ilustrarea cât mai fidelă a lumii mamiferelor,relevarea celor mai interesante aspecte ale biologiei, ecologiei, răspândirii geografice, precum și relevarea unor caracteristici ale comportamentului și adaptării acestor mamifere la diferite medii de viață. Alături de specii comune, ca ariciul, dihonii, veverița, mistrețul, căprioara, cârtița, vulpea, sunt prezentate și specii ocrotite de lege, ca râsul, capra neagră carpatină, jderul de stâncă,

Râsul 
carpatin

Copil dispărutDeva (M.S.) - Un copil de 7 ani, din Reșița, a dispărut de trei zile, de acasă și este căutat de polițiștii din toată țara. Minorul Daniel Simion Vlăsceanu a mai plecat de la domiciliu, dar a revenit singur sau a fost găsit de poliție și adus acasă. Copilul are o înălțime de 1,30 m, 30-35 kg, ochi căprui-verzi, fața ovală, păr șaten spre blond, tuns scurt. Are o cicatrice în creștetul capului. La data dispariției era îmbrăcat în hanorac de culoare roșie, cu glugă, tricou cu mânecă lungă de culoare albastru închis, pantaloni de trening culoare gri- albăstrui cu dungă laterală îngustă de culoare albă. Era încălțat cu pantofi sport de culoare gri. Cine poate da relații este rugat să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ionel Ciobanu (Foto: cl)concurs. Simt legi care trebuie respectate și care au fost aprobate de Parlament. AJOFM Hunedoara este pe primul loc în țară, în ceea ce privește rezultatele bune obținute sub conducerea mea. Pe de altă parte, foarte mulți liberali care ocupă funcții de conducere îmi datorează și mie aceste posturi pentru activitatea pe care am depus-o ca director de imagine al Alianței D.A. în campaniile electorale din anul 2004”, a spus directorul AJOFM.
Directorii comenteazăDirectorul Direcției pentru Sport Hunedoara, Marieta Ilcu, susținută de PD în anul 2004, a afirmat că nu a avut 
și perioada de șase luni de închisoare executată în urma anulării ordinului de grațiere, în decembrie 2004. Sentința Tribunalului poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel București.
Cozma, trei salariiMiron Cozma a susținut în fața magistraților că prin reîncarcerarea lui, familia sa a fost prejudiciată moral, psihic și material. Acesta a afirmat că, în momentul în care a fost arestat, avea cel puțin trei surse de venit: un salariu pentru că era liderul minerilor din Valea Jiului, un al doilea de la Confederația Sindicatelor Sfânta Varvara și al treilea ca președinte al Clubului de Fotbal Jiul. Mai 

Vrei ! 0 l;0l! și Cuvântul liber / d7 / ?

Cei care în ziarul de vineri, 13 aprilie, au gă 
rată o carte poștală pentru cititori de ::: 
colecționa fiecare piesă puzzle (61 a.tă____?
in 20 aprilie, inclusiv, și apoi să le 1 -
poștală, reconstituind imaginea P- \ 
concurs, depuneți-o în cutiile sr>.e 
sau la O.P.l, C.P.3, Deva. sa.. • 
redacției din Deva. Str. 22 De -..
in 6 mai. în 7 mai puteți îi - _ 

I ' I Toți participanții ce --
ultimele 6 mer.t vor primi, timp de c 1

nicio discuție cu liderii liberali referitoare la postul pe care îl ocupă. „Eu nu am făcut politică. Am 21 de ani de activitate sportivă de înaltă performanță și alți zece ani de antrenorat. Am venit pe funcția de director în calitate de profesionist și de cunoscătoare a sistemului. Am dat concurs pe post. Deocamdată nu am avut discuții cu președintele PNL Hunedoara pe această temă”, a declarat fosta campioană mondială la săritura în lungime.în opinia directorului Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor (OJPC) Hunedoara, Viorel Chiș, ar fi util să apară o lege prin care posturile de conducere din 

Cozma dorea o bancă a minerilormult, Cozma a relatat că înainte de arestare avea mai multe proiecte cum ar fi o bancă a minerilor, ridicarea unei catedrale finanțate de mineri sau un fond de pensii 

instituțiile deconcentrate să fie atribuite pe criterii politice.„Normal ar fi să nu comentez. Am câștigat postul printr-un concurs pentru care m-am pregătit foarte bine. Sunt convins că schimbarea directorilor din funcții se va întâmpla. Corect ar fi să apară legea prin care posturile de conducere ale direcțiilor deconcentrate să fie atribuite pe criterii politice”, a spus directorul OJPC Hunedoara.Directorul Casei Județene de Pensii, Ionel Ciobanu, a preferat să nu comenteze situația referitoare la posturile de conducere ocupate prin concurs de foști membri ai PD.

private pentru mineri. O altă posibilă -sursă de venit ar fi fost o agenție de plasare a forței de muncă la o mină care urma să se deschidă în Bolivia.

( 
y
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CUVÂffi Câmpeanu iși apără titlul
SPORT

• Medalii la canotaj. Sportivii de la CSS Deva au avut un parcurs excelent la ediția 2007 a CN de Fond (6000 m), desfășurată în perioada 12-15 aprilie pe lacul Snagov. Patru canotori deveni au reușit să urce pe podium, CSS Deva obținând două medalii de aur, una de argint și una de bronz. (C.M.)• Sezon slab. Handbalistele de la Cetate Deva au irosit, în week-end, și ultima șansă de a rămâne în cursa pentru cupele europene, pierzând cu 29-36 partida din deplasare cu HCM Baia Bare și ocupă locul nouă cu 23 de puncte, la șapte puncte de locul cinci, diferență care nu mai poate fi refăcută în ultimele două etape. (C.M.)

■ Pilotul brădean a 
început cu dreptul 
noua ediție a CN de 
Viteză în Coastă.

ClPRIAN MARINUț 

cip_rian.marinut@informmedia.roDeva - Campionul național la VTM în 2006, Mihai Câmpeanu, și-a onorat blazonul și în primele două etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă, disputate în week-end la Brașov în cadrul „Memorialului Ludovic Ba- lint”. Pilotul brădean a avut un parcurs foarte bun și a ocupat locul secund în cadrul grupei H3 (1600 - 2000 cmc) și locul 16 în clasamentul general. Câmpeanu care concurează pe un VW Golf și-a demonstrat încă o dată măiestria în tehnica pilotajului și a
Acuză din nou arbitrajul

Deva (C.M.) - Rezultatele etapei a 24-a, 14 aprilie: U. 

Cluj - FC Bihor 1-0; Dacia Mioveni - Auxerre Lugoj 3- 

0; Gaz Metan Mediaș - FC Caracal 2-0; Corvinul 2005 

Hunedoara - Building Vânju Mare 2-0; Minerul Lupeni 

- FC Baia Mare 4-0; Poli II Timișoara - FC Târgoviște 6- 

1; Unirea Dej - Apulum Alba lulia 0-2; CSM Rm. Vâlcea

- CFR Timișoara 2-1; ISC Turzii - FCM Reșița 1-0.

Clasamentul
1. U. Cluj 24 15 6 3 34-14 51
2. CSM Rm. Vâlcea 24 14 3 7 30-21 45
3. Minerul Lupeni 24 13 2 9 32-25 41
4. Dacia Mioveni 24 11 7 6 27-17 40
5. ISC Turzii 24 10 7 7 23-21 37
6. FC Târqoviște 24 10 6 8 21-23 36
7. Poli II Tim. 24 9 8 7 34-21 35
8. Unirea A.l. 24 9 8 7 21-19 35
9. Corvinul 2005 24 8 10 6 33-23 34
10. FCM Reșița 24 9 6 9 25-19 33
11. FC Caracal 24 10 2 12 26-27 32
12..CFR Timișoara 24 8 5 10 24-29 32
13. Gaz Metan 24 9 4 11 27-26 31

^J4. Building V.M. 24 7 -P/. 11 16-22 V
W5. FC Bihcff -»•. 24 6 no

16. Unirea Dej 24 6 4 14 21-42 22
17. FC Baia Mare 24 5 7 12 17-39 22
18. Auxerre Lugoj 24 3 7 14 14-28 16

■ La sfârșitul partidei a 
fost nevoie de inter
venția jandarmilor pen
tru a calma spiritele.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.roDeva - Duminică, în ultimul meci al etapei a XXVI-a a Ligii I de fotbal, Jiul Petroșani a suferit a 18-a înfrângere în această ediție de campionat. De data aceasta, „minerii” au încasat-o cu 1-0 de la Ceahlăul Piatra Neamț, o altă candidată la retrogradare. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 60, de Adrian leneși, care a profitat de o eroare a defensivei celor de Ia Jiul, a

■' y

*

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a XlV-a, din 15 aprilie 

a.c.: CFR Marmosim Simeria - Inter Petrila 5-0; Colegiul 
Matei Corvin - Constructorul Hunedoara 3-0; Aurul 

Brad - Gloria Geoagiu 0-1; Minerul Aninoasa - Me
talul Crișcior 5-1; Victoria Călan - Agrocompany Băcia 

2-0; Retezatul Hațeq - Universitatea Petroșani 2-0.

Clasament
1. CFR Marmosim 14 14 0 0 57-9 42
2. Victoria Călan 14 10 1 3 37-17 31
3. Retezatul Hațeq 14 8 4 2 27-14 28
4. Aqrocompany Băcia 14 7 4 3 32-16 25
5. Minerul Aninoasa 14 7 4 3 31-17 25
6. Constructorul HD 14 5 1 8 24-27 16
7. Universitatea 14 4 4 6 22-26 16
8. Gloria Geoaqiu 14 4 3 7 11-26 15
9. Coleqiul MT 14 3 3 8 14-43 12
10. Metalul Crișcior 14 2 4 8 10-22 10
11. Aurul Brad 14 2 2 10 10-26 8
12. inter Petrila 14 2 2 10 17-49 8

I

Atac la SimotaDeva (V.N.) - La sfârșitul meciului de la Piatra Neamț, portarul echipei Ceahlăul, Cătălin Mulțescu, a afirmat că este foarte fericit că a reușit să câștige împotriva fostei sale formații, Jiul Petroșani. El a apreciat că patronul Alin Simota este groparul clubului hunedo- rean. „Drept să spun, a fost una din cele mai frumoase seri din viața mea. Vreau să- mi dedic mie și echipei mele cele trei puncte pentru că am pătimit prea multe la Petroșani. Se plâng de arbitraj. Aveau pretenția că ne pot bate cu o jumate de ocazie de gol. Apetri nu a făcut decât să simuleze că la asta se pricepe cel mai bine. îmi pare rău că nu am dat ochii cu Alin Simota să-i râd în față. El este groparul Jiului și dacă echipa retrogradează este din cauza lui”, a spus Mulțescu.
I

I
I

Seria Valea Streiului_____________________
Rezultatele etapei a Xl-a, din 15 aprilie a.c.: Sîntjmărie 

Orlea - Streiul Baru Mare 3-1; Cerna Lunca'Cernii - 
Minerul Teliuc 3-4; Unirea General Berthelot - Viitorul 
Pădișa 4-2; Sargeția Bretea Română - Dacia Boșorod

6-2; Mureșul Deva - Goanță Ghelari 3-0.

Clasament
1. Mueșul II Deva 10 9 1 0 64-7 28
2. SJntămărie Orlea 10 7 1 2 26-17 22
3. Minerul Teliuc 10 6 2 2 21-16 20
4. Viitorul Păclișa 10 5 1 4 17-18 16
5. Urarea G Berthelot 10 5 1 4 20-21 16
6. Sargeția BR 10 5 0 5 25-27 15
7. Cema Lunca Cernii 10 4 1 5 21-26 13
B. Strerui Baru Mare 10 2 1 7 8-19 7
9 Goanță Gbeian 10 2 0 8 12-27 6
10. Dada Boșorod 10 1 0 9 15-51 3

M

Seria Valea Mureșului______________ ț
Rezultatele etapei a Vlll-a, din 15 aprilie a.c.! Casino 

llia - Aurul Brad 2-1; Victoria Dobra - Mafii Buceș 1- 
4; Ponorul Vața - Streiul Simeria 2-0; Olimpia Ribița - 

Zarandul Crișcior 1-0.______ _______
Clasament

1. Olimpia Ribița 8 7 1 0 23-12 22
2. Moții Buceș 8 6 0 2 18-7 18
3. Zarandul Crișcior 8 5 1 2 T7-5 16
4. Streiul Sim. Veche 8 4 0 4 18-16 12
5. Ponorul Vața 8 3 1 4 16-17 10
6. Casino llia 8 2 2 4 9-16 8
7. Aurul Certei 8 2 1 5 16-16 7
8. Victoria Dobra 8 0 0 8 7-35 0

Mihai Câmpeanudepășit mașini mai puternice, de la clasele superioare.
Cursă nebunăRaliul de la Brașov a fost unul extrem de animat și disputat. La start s-au aliniat peste 60 de participanți cu mașini care mai de care mai bine echipate, însă traseul de 
preluat un balon la marginea careului și a înscris de la aproximativ 12 metri. De remarcat și faptul că în minutul 86, Mihai Petrescu de la Jiul a fost aproape de autogol, când a trimis mingea în bara propriei porți, încercând s-o respingă în corner.La finalul meciului, mai mulți jucători de la Jiul i-au înconjurat pe membrii brigăzii de arbitri conduse de Alexandru Deaconu, reproșân- du-le anumite decizii luate în timpul partidei. Pentru ca lucrurile să nu degenereze a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care i-au escortat pe arbitri până la cabine. „Băieții s-au simțit frustrați de arbitraj. Am avut un 11 metri și 

DA □ vreau sâ primesc in fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de o lună, la adresa de mai sus, coti
dianul Cuvântul liber.

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

PROPRIE1 lună=8,9 lei2 luni= 17,8 lei3 luni=25,9 lei 6 luni= 48,9 lei12 luni=89,9 lei
int. 8811 _A1
IU de această OFERTA!

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

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

Numele__
Prenumele
Adresa: Str.
Nr.___ Bl,
Localitatea
Telefon___

I
 TALONUL DE TESTARE GRATUITA FSTF VALABIL DOAR PENTRU CEI
CARE IN ULTIMELE 6 LUNI Nl.l AU 1 OST ABONAȚI LA CUVÂNTUL

LIBER SI NICI CITITORI DE PROBA TALONUL NU IMPLICA N'( : UN FEL 
l DE OBLIGAȚII FINANCIARI D'N PAFH : ’^r.ki:L!i

(Foto: Traian Mânu)5,5 km și ploaia care a căzut în manșa a doua s-au dovedit provocări super-dificile. Virajele deosebit de periculoase și suprafața umedă au generat numeroase abandonuri provocate de ieșirile în decor, iar manșa secundă s-a anulat. „Sunt foarte mulțumit de rezultate. La clasa H3 sunt pe

Doar arbitrajul să fie de vină? (Foto: cl)două acțiuni clare de gol în care am fost opriți”, a spus tehnicianul de la Jiul, Gheor- ghe Poenaru. El a precizat că s-ar fi putut acorda penalti la o intervenție în careu asupra lui Apetri, tot acesta fiind oprit eronat dintr-o acțiune pe motiv de ofsaid. „A fost un final tensionat, în care noi am riscat totul. Am făcut un joc 

podium în cursa pentru apărarea titlului național, iar la general am depășit mașini super-puternice și am demonstrat că mai importantă decât forța mașinii e tehnica pilotajului. Pe mine ploaia m-a avantajat, pentru că a egalizat raportul de forțe dintre mașini și a făcut să conteze mai mult experiența și stilul de pilotaj”, comenta Mihai Câmpeanu.Pilotul brădean va participa la sfârșitul acestei săptămâni și la Raliul Hunedoarei care se va desfășura la Deva și Hunedoara. „M-am înscris și la Raliul Hunedoarei, unde urmăresc testarea mașinii și obținerea unui loc cât mai bun. Chiar dacă particip și la acest raliu, obiectivul meu numărul unu pentru acest sezon rămâne apărarea titlului de campion național la Viteză în Coastă”.

destul de bun, chiar și fără șase jucători de bază și cu multe «plombe» în formula de start. Cu punctele pe care le avem acum și după prestația încurajatoare a băieților putem spera la mai multe în acest final de campionat. Mai avem opt jocuri și sperăm să scoatem puncte”, a mai spus Poenaru.
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PE SCURT• „Europene". Ungaria / Croația, cu o candidatură comună, la fel ca Polonia/Ucraina, și Italia, vor afla, miercuri, dacă vor găzdui Campionatul European de fotbal din 2012, atunci când Comitetul Executiv al UEFA, din care face parte și Mircea Sandu, se va reuni la Cardiff pentru a decide organizatoarea competiției.

Au vorbit după luni de tăcere
■ Abramovici și Mou
rinho au încheiat 
„războiul rece" de 120 
de zile, de la Chelsea.

CrîcketNew Delhi (MF) ■ Președintele FIFA, Joseph Blatter, a cerut ca India, țară iubitoare de cricket, să se intereseze mai mult de fotbal, luni, în cadrul unei vizite oficiale de trei zile, informează AFP.
Pe tușăBarcelona (MF) - Fundașul echipei FC Barcelona, Juliano Belletti, va fi indisponibil o lună, după ce s-a accidentat la coapsă în timpul meciului cu Mallorca, scor 1-0, din campionatul Spaniei.

Andrei Pavel
(Foto: EPA)

CoborâreBucurești (MF) - Te- nismanul Andrei Pavel ocupă locul 106, cu 13 puncte, după o coborâre de cinci poziții în clasamentul îndesit ATP 2007 Race, dat publicității luni, în schimb, Victor Hănescu a urcat 19 poziții și se află pe locul 152, cu 4 puncte.Prima poziție în clasamentul îndesit ATP 2007 Race este ocupată de Roger Federer (Elveția), 276 puncte.

Londra (MF) - Patronul clubului Chelsea, Roman Abra- movici, a vorbit cu tehnicianul Jose Mourinho, la finalul partidei cu Blackbum Rovers, din semifinalele Cupei Angliei, pentru prima dată după o perioadă de patru luni.„Mourinho și Abramovici au pus capăt Războiului Rece de la Chelsea”, scrie The Independent, care menționează că Abramovici a intrat, duminică, în vestiarul echipei Chelsea pentru a-i felicita pe jucători. în tribuna oficială de pe Old Trafford, el l-a întâlnit pe Mourinho, pe care l-ar putea demite la vară.
Felicitări...„Nu eram în vestiar când el a venit, deoarece discutam cu presa, dar l-am întâlnit afară și i-am spus: «Felicitări». El mi-a răspuns: «Felicitări și ție». Este normal”, a explicat Jose Mourinho.Referitor la perspectiva de a întâlni Manchester United
Mutu este decisiv

Aproape campioană
Milano (MF) - Echipa Intemazionale Milano își poate asigura, miercuri, titlul de campioană a Italiei, în cazul în care va învinge formația AS Roma, în meciul restanță contând pentru etapa a XXII-a din Serie A.După remiza de duminică seară, scor 2-2 cu Palermo, Intemazionale ar putea sărbători titlul încă de miercuri.„Patronul Massimo Moratti și antrenorul Roberto Mancini vor duce la sfârșit un campionat în care până acum nu au cunoscut cuvântul înfrângere”, scrie presa italiană.Intemazionale Milano are în prezent 81 de puncte, cu 16 mai multe decât AS Roma, în cazul unei victorii miercuri, Inter ar ajunge la un avans de 19 puncte, în contextul în care vor mai rămâne de disputat șase etape.

București (MF) • Site-ul fio- rentinanews.com a scris că atacantul Adrian Mutu este decisiv chiar și atunci când nu este în zi bună, după victoria echipei AC Florentina, pe teren propriu, scor 1-0, în fața formației AC Siena, în etapa a XXXII-a a campionatului Italiei.Sursa citată i-a acordat hota 6,5 internaționalului român, la fel ca și coechipieru

Din greșeală, Andre Agassl șl-a 
accidentat soția (Foto: epa)

50 de puncte. Jucătorul KobeBryant a marcat 50 de puncte, în meciul cu Seattle Supersonics și astfel a

Morcovi pentru Cristi Chivu
Roma (MF) - Jucătorii echipei AS Roma au beneficiat, înainte de meciul cu Samp- doria, de un cadou mai puțin obișnuit, ei găsind în fața centrului de la Trigoria 120 de kilograme de morcovi și câteva rațe vii.Morcovii și rațele erau pentru toți jucătorii formației din Roma, cu excepția lui Daniele De Rossi, singurul marcator în meciul cu Manchester United, din Liga Campionilor. „Nu am avut nicio problemă cu publicul nostru și acest lucru s-a văzut și azi, deoa- 

asigurat participarea formației sale, Los Angeles Lakers, în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de baschet. Bryant (28 ani, 1,98 m) a ajuns la cota de 50 de puncte pentru a zecea oară în acest sezon. (Fota EPA)
bv-ul dintre Stuttoart și Bayern (Foto: h»aj

în Liga Campionilor, Cupa Angliei și în lupta pentru câștigarea titlului în Anglia, Mourinho a spus: „Ce au făcut Chelsea și Manchester United în acest sezon este incredibil. Manchester United nu a ajuns departe în Cupa Ligii, dar, ca și noi, se află
??...................................................

Este normal să ne felicităm

Jose Mourinho..................................................................în cursă pentru toate celelalte trei trofee importante. Am fost invitat de Alex Ferguson la un dineu în scopuri caritabile în luna noiembrie și Îmi spunea că în LC va fi o finală englezească. I-am spus că eu cred în ce spune. Ar fi minunat. Fotbalul englezesc merită asta”.
...șl ÎmbrățișăriCotidianul The Sun menționează că Mourinho și Abramovici s-au îmbrățișat după meciul cu Blackburn, scor 2-1, în urma căruia Chelsea s-a calificat în finala Cupei Angliei. Acolo, Chelsea va întâlni formația Manchester United.

lui său Dario Dainelli. „Chiar și când nu estejîn zi bună, Mutu este decisfv. A înscris cu capul, deși asta nu este specialitatea sa”, a scris fio- rentinanews.com.„Instinctul său de atacant a adus trei puncte Florentinei, în finalul Întâlnirii a avut o incursiune superbă pe banda dreaptă care a smuls ropote de aplauze din partea spectatorilor", a scris goal.com, care
Houston (MF) ■ Fostul te- nisman Andre Agassi și-a lovit din greșeală soția, pe fosta jucătoare germană de tenis Steffi Graf, cu racheta în față, tăindu-i buza, în timpul unui meci de binefacere disputat la Houston, în care cei doi foști sportivi încercau să joace ținându-se de mână.Graf și Agassi au jucat tenis cu un cuplu de tineri, 

rece am fost susținuți pe toată durata partidei. Morcovii? Aceasta este opera unor invidioși. Am adunat câțiva și li vom mânca”, a spus antrenorul Luciano Spalletti.Presa italiană notează că la intrarea pe teren, jucătorii de la AS Roma, printre care și Cristian Chivu, au fost fluierați, cu excepția lui De Rossi, considerat de fani „unul dintre noi”. Tehnicianul Spalletti a anunțat, de asemenea, că centrul de Trigoria a fost, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ținta unei alarme cu

Să fie acesta un semn în privința menținerii portughezului pe ban
ca londoneză? (Foto: era)

i-a acordat nota 6,5, la fel ca și cotidianul Corriere Cana- dese.în schimb, site-ul calcio- toscano.it și agenția Datas- port l-au dat nota 6 lui Mutu. „Golul său a decis o partidă dificilă pentru Fiorentina”, a scris calciotoscano.it, în timp ce Datasport a notat că: „într-o zi nu foarte reușită, românul a înscris un gol de trei puncte”.
lovit soția cu rachetalntr-un meci de binefacere care a urmat finalei US Clay Court Championships din Houston.Oficialii evenimentului desfășurat duminică, prin care s-au strâns fonduri pentru o școală din Houston, au declarat că un medic care plătise 70.000 de dolari pentru a avea șansa să joace cu celebrul cuplu, i-a aplicat trei puncte 
bombă, fiind necesară intervenția forțelor de ordine.AS Roma, cu Cristian Chivu integralist, a învins, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Sampdoria Genova, prin golurile lui Totti '21, '66, Ferrari '71 și Panucci '87. AS Roma a obținut această victorie la cinci zile după înfrângerea cu scorul de 7-1, în fața formației Manchester United.„Știam că va exista o reacție, deoarece îmi cunosc bine jucătorii, lucrez cu ei și știu cât de serios se pregătesc”, a spus Spalletti.
înțepat de căpușăMtlnchen (MF) - Mijlocașul echipei Bayern Mtlnchen, Bastian Schweinsteiger, va fi indisponibil pe o perioadă încă nedeterminată, din cauza unei infecții la genunchi, provocată probabil de o înțepătură de căpușă.„Este vorba de o infecție, încă nu se știe când va putea Bastian să joace din nou, dar

(Foto: EPA)

de sutură fostei sportive germane. |„Steffi se simte bine. A fost un accident nefericit”, a declarat Agassi.Andre Agassi și Steffi Graf se aflau la Houston deoarece fostul tenisman american participă la un reality show, „The Big Give”, în cadrul căruia se strâng fonduri în scopuri umanitare.

el nu va putea evolua în partida cu Stuttgart, din week- end-ul ce urmează”, a declarat managerul general Uli Hoe- ness. Partida dintre VfB Stuttgart și Bayern Mtlnchen reprezintă capul de afiș al etapei a XXX-a a campionatului Germaniei. Schweinsteiger a mai fost Înțepat de o căpușă în 2003.
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Vând ap. 1 cameră (01)

• cameră de cămin, frumos amenajată, 
ușă metalică, geam termopan, parchet 
laminat, gresie, faianță. Tel. 0749/807130. 
(4/16.04)

Vând ap. 2 camere (03)

• Deva, Al. Streiului, bl. 61, etaj 3, centrală 
termică, gresie, faianță, balcon închis, preț 
67.000 lei, negociabil. Tel. 0788/176630. 
(2/13.04) 

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

. • urgent și avantajos, centrală termică, 
... termopane, balcon închis, parchet, gresie, 

te aianță preț 110.000 lei, negociabil. Tel. 
V J721/055313. (T)

• regent, confort 1, Miorița, contorizări apă, gaz, 
preț 130.000 lei. Tel. 223336. (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. 
0742/0194ia (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
ttemediar, b-dul Decebal, preț 145.000 ron, tel. 

r 16/639022,0726/316796. (Al)

Vrr- - - - - - - - - - :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tar le pctn raoentru ’^e

iHUti

• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 2, baie, bucătărie, semidec., 
amenajări deosebite, ocupabil imediat preț 
75.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță arată bine, termopane, reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• luliu Mainu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare la bucătărie și 
sufragerie, preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• Alea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Streiului, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (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)
•91 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. 0730-474275,0740-535095. (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 43.000 euro, neg., tel. 0740 535095. (A4)
• dec, camere cu parchet CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• dec, modificat amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 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. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/15&483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
d788/<Mu.faO, 0788/158.483.1«1U)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat tel. 215212. (Al)
• în 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)
• regent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/ 
317314 (A9'

Vând ap. 3 camere (05)

• semtdecenundate, ceMi termică termo
pane, parchet gresie + faianță balcon închis, 
zona Gojdu, preț 147300 ron, tel. 0742/019418 
(Al)
• dec, bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar,
zona Progresul,, preț 62.000 euro, tel, 
0741/154401,227542 seara. (A2) ‘ " " "

• dec, hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, hol central, bucătărie, 2 băi, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, neamenajat etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2>
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• 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 Dorobanț, decomandate, etaj 2, cu 2 băi, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723-251498 0745-302200,23280. 
(A4)
• doc, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314. (A9)
• dac, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dec, 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. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 bă, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483.

-10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

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

Vând ap. 4 camere (07)

• 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)
• In Mana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608 206003. 
(A7)
• B-dul L Maniu, în L-uri, s=120 mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003.(A7)
• pe Caipati, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• dec, 2 băi (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

• șl garai, scară interioară 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.000 euro, tel. Al)

Vând case, vile (13)

• casă te Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență. Tel. 0254/215795. (D

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

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

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

Orăștie - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra ■ la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Geoaglu-Sat - Casa de cultură

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

§ 
Anunțurile de mică publici
tate sunt gratuite pentru 
persoanele fizice.

€

• 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 90000 euro, negociabil, tel 0740/210780. (Al).
• In 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 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Călugăreni, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

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

Tehnoredactor
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:• minimum studii medii• capacitate pentru muncă în echipă• cunoștințe temeinice de operare Macintosh: QuarkXPress, Adobe Photoshop• rezistență la stres
Dacă anunțul nostru v-a trezit interesul, trimiteți un CV și 
scrisoare de intenție la:

Inform Media SRL.
Bajusz Andrâs
Oradea, Bdul Decebal nr. 34,
E-mail: andras.bajusz@informmedia.ro
Informații: O724-22-O3-65.

Z * CUVÂ® |

RECLAME

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabil imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Eminescu, 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)
• 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)
• li SânhSialm, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. (A9)

mailto:andras.bajusz@informmedia.ro
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■tetaleci cernere
BOROM1R PAN SA. HUNEDOARA
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Condiții: • j w

Permis de conducere
Experiența în vânzări

constituie avantaj

^ARMACEEnCHEMEDirSA
Companie farmaceutică, cu sediul 

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

• hală șl construcție parțial finalizată Itagă 
RAR; vănd mobilă veche, aragaz Bosdu nou. 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. CD
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, moMală 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tei 
VM/613366. O/hH/0,-490.078^158483. (A1O)

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

domeniul financiar contabil ,
CV și scrisoarea de intenție 
se depun la sediul societății 
sau prin fax la nr. 226197 
până la data de 13.04.2007 .J

• parcelă de 5800 mp cu acte, arabil 3000 mp in 
Săntuhalm, pădure de salcâm 1 ha în satul 
Lunca, comuna Băița, preț negociabil. Tel. 
213053.(T)
• In Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 
mp/parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004 (Al)
• Den, 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 Crlstur, ST 1800 mp, 
FS 18 m, preț 30 euro/mp, negociabil, tel. 
0740/210780.(Al)
• In Den, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bajan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel, 231.800; 0745/511.778 (A9)
• zona Săntuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tei. 0745/511.778 (A9)
• Intravian In Deva. S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.778 (A9)
• urgent, Intravian, 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, 
Slmerla, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg., tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha. zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 0,5 ha teren, la DN1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crlșclor, lăngă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad,05 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040490, 
0788/158483. (A10)

Imobile chirii (29)

oter spre închiriere apartament 2
zona Gojdu, mobilat șl utilat, preț 100 

euro/lună, pe termen lung. Tel. 0727/266728 
0744/896777. (T)
• ofer spre închiriere garsonieră Deva, 
renovată mobilată occidental, preț 130 
euro/lună Tel. 0722/564004. (T)
• ofer ipn închiriere hală 100 mp, vad excelent, 
acces auto, utilități necesare; vănd Aro 10 și 
Dacia 1300, taxe ia zl, Deva, Oltuz, nr. 18 Tel 
227903. (T)
• ofer spre închiriere spațiu 32 mp tip vilă 
termopan, grup sanitar, pretabil cabinet 
medical, avocatură birou firmă 22 Decembrie, 
preț 400 euro/lună Tel. 0723/227569. (T)
■ garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat 
contorizărlat, 150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• garsoniera mobilată șl utilată centrală 
termică preț 150 euro, tel. 0740/210780. (Al)
• nemoHat, decomandate, zona Spar - piață 
cu centrală termică termopan, parchet, gresie, 
faianță cu cheltuell incluse, pentru firme, 
birouri, tel. 0730-474275,0740-535098 (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărle aluminiu, grop sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas. s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzlrecu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324 ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorizat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul Dallas, hală s=10C mp, H=33 m, 
apă 9az, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț5euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
■ zona lăiceecu nou, s=30 mp, amenajat 
termopane peste tot beci mare, grup sanlta^ 
pretabil depozit prestări servicii, blfouri, sedV 
firmă preț 250 euro/lună neg. tel. 0745/163445. (Ab '
• zona Potrom, 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 șl utilat Integral (Inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317314 (A9)
• 3 camere, dec., mobilat șl utilat stil occidental,
pretabil șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg. MU 
212.141,0745/511.776. (A9) tOT
• amenajat 8-434 mp, zona comercială DevJt 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231.800; 0740/317314 (A9)
• hală 1-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231800; 0740/317314. (A9)

!•

Salariu atractiv|f

Bonuri de masă
• casă In satul Bretea Mureșană la 18 km de
Deva, Dreț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Vând garsoniere (19)

CV- urile se depun la sediul societății situai în Hunedoara, 
str. Mihai Viteaza nr.l sau prin lax.la nr. 0254/713.241

____________________________________________________________ __________________________________________________________________

Asociația Umanitară Ronaltra Franța

angajează
animatori soclo-educatM

lafenaațll raptlmstetars la te..: D254/2S0.S5C; 0767/751.D43 

sas la sodlsl aseclațlal

ÎNCHIRIAZĂ SPAȚIU
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fostul magazin 
DEVASAT-SHOP
teh tea GlOp

i

• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg., tel. 231.800. 
0740/317.314. (A9)
■ In Deva, 3 camere, bucătărie, bale (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 fănațuri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A 10)
• Brad, casă și 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere și bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl. preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, șură grădină șl 2 ha teren, zona Herteștl. 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
(Aid)

• Brad, casă cu 5 camere, livlng, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
lancu. preț negodabi, teL 0254/613366. 
0788/040490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090340.(410)
■ Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483.  (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 
convector gaz, 67.000 ron, tel. 215212. (Al)
• decomandateă contorizată parchet, gresie, 
faianță totul nou, zona Piață preț 105.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, în zona M. Emlnescu, etaj 2, balcon, 
contorlzări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, în zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 4, semidec., s=26 mp, bale și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată, contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat, preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet, bale 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)
• In Dada, parter, dec., parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnescu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Deda, parter, cu balcon închis, contorizări, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncol, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr garsoniere (20)

Cumpăr teren (22)

• 5 intravilan, ia sosea Deva sau împre
jurimi. olata Imediat, tel. 215212. (Al)

Cumpăr casa (14)

• 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)
■ dec, zona Zamflrescu, Mărăștl, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800. tel. 
0740/317.314. (A9)

Vând spații comerciale (25) Imobile schimb (30)

recrutează
familii de pleiament permanente

romimo.ro
Vând terenuri (21)

pentru primirea de tineri cu vârsta între 13-1B ani, 
din Franța pe o perioadă de 3-6 luni

Condiții de selecție:

- Persoane cu calitate morală și fără antecedente penale (cazier judiciar)
- Un membru al familiei să vorbească limba Franceză, pentru o bună comunicare cu tinerii
- Familia să dispună de o cameră liberă
• Familia să locuiască în împrejurimile municipiului Orăștle
Se oferă:

- Salariu (contract de muncă)
■ Bani pentru hrană
- Pe timp de Iarnă șl bani pentru încălzire

• urwnt, ai grădină Deva sau Slmerla, plata 
Imediat, t«i. 315315 (Al)

• grădină teren Intravilan, 1440 mp, poziție 
bună pentru cabană, Slmerla Veche. Tel. 
0726/071346.(1/16.04)

• 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/nlvel, construcție din stălpl șl 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, 5-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

• schimb apartamail 3 camere, semidecoman
date, parter cu apartament 3 ■ 4 camere deco
mandate, etaje superioare în Hunedoara. Tel. 
0720/930292.0746/157109, seara, orele 20 • 22. (T)

Auto străine (37)
Vând case la țară (17)

• casă compusă din demisol, parter șl etaj, 
în stare de finisare, curent trifazic, gaz, apă 
curentă făntănă cu apă de munte, st 1308 
mp, curte, grădină cu pomi productivi. Tel. 
0726/071346.(1/16.04)

_ _______________________________________________________EaH
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• casă curte, grădină în Brănlșcă nr. 5/10, 
preț negociabil. Tel. 282090, 0726/824071. 
(5/16.04) chenar

• 3600 mp, fost CAP Leșnic; apartament, seml- 
decomandate cu centrală termică; dulap 2 uși, 
aragaz 3 ochiuri, frigider, canapea extensibilă, 
Tel. 0729/415623. (T)
• extravilan la capătul străzii Bălata din Deva șl 
teren extravilan la Ieșirea spre Slmerla, 4700 mp, 
flecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. (T)
• extravilan pe DN7, zona comuna Turdas, 
14.100 mp. Tel. 0742/611107. (1/13X4)
• Intravian 4600 mp la șosea asfaltată apă gaz, 
canalizare la poartă; nu sunt agent Imobiliar. Tel. 
0729/055585,0254/212803, după ora 20. (T)
• Intravilan, Mintia sat, 2600 mp, preț 7 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/164081. (T) i

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

ÎMPREUNĂ IN AFACERI

RFB'A Tei° °2 5 
stamprO» < “x 
imprimerie textile 
Transfer termic digital —_____ ____

G?a\eica TriCOIiri|
Echipament de lucru sl sportiv

< DEVA 
: 0254/213510

: 0354 V 811583 
e-mail : stamprod@rd8link.ro

a FomltoCtoa POsgM
cu sediul în București, organizează, în perioada 26.04.-27.04.2p07. 

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru Filiala Timiș: 
- pentru județul Hunedoara: Referent specialitate -1 post

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele în vederea 
participării la concurs, programarea probelor de concurs, locul susținerii 
concursului, precum șl actele necesare înscrierii la concurs sunt afișate la 
sediul Filialei Timiș.

Relații suplimentare la tel.; 0256.227722.

(B9574)

o vând Mercedes Sprinter 310 D, mixt 16 locuri 
plus marfă 2900 cmc, lung șl înalt af 1999, netn- 
matrlculat. Tel. 07454)96675. (D
e vând Ikoda $100, neînmatriculată pentru 
piese schimb. Tel. T)

Microbuze. Dube (38)

■ vănd In Deva autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1996, conversă din fibră sticlă, stare tehnică 
Ireproșabilă Tel, 0746/096675. (T)

parte a unei corporații internaționale mass-msdia 
care deține poziția de lider În publicarea de ziare 
și servicii Internat in vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, căt și in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severln, Hunedoara, Arad și Satu Mare

angajează

agent vânzări reclamă
Cerințe:• Abilități de comunicare;• Experiență in vânzări;• Experiență operare calculator;• Permis de conducere.
Prezintă avantaj

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizeazi cursuri de:

• Administrator pesiune turistic*  și 
agrotu riști c*

• Manager în turism
mrreranrar=l înscrieri zilnic, intre orele 9-16,
IMWlâlIlalN până la data de: 26.04.2007

I
I

Informația te privește!

• experiența In relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența in vânzări.
Oferim:• condiții de muncă lntr-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri in 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

IMIT»

romimo.ro
mailto:stamprod@rd8link.ro
mailto:roland.vinkler@informmedia.ro
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Utilaje. -net te, industriale și agricole (40)
• vâud tacter Steyer, stare perfectă de 
funcționare, recent adus din Germania, 88 

i CP și piua preț 6300 euro. Tel. 0788/756966, 
0722/663724.(7/11.04) 

‘ • «M 2 pluguri cu 2 brazde, prășitoare, presă 
balotat paie, import Germania, toate pentru 
tractor mic. Tel. 0745/149797,0788/153172. (T)
• «dud abrfcht cu ridicătoare și motor trifazic, 
preț negociabil. Tel. 611439. (T)
• banc de lucru pentru tâmplărie 410/83 
cm și 2 vane inox dreptunghiulare, capacitate 
1000 litri fiecare. Tel. 0745/096675. (T)

• vând dacul circular diametrul 700,1 bucată: 
dametnil 500 -1 bucată; diametrul 400 ■ 2 bucăți și 
oompresor pentru aer comprimat Tel. 236944. (T)
• vând menghină și nicovală pentru fierar; oală 
crom de 901 și una de 361; butoaie de tablă 
zincată de 2001. Tel. 236944, (T)
• vând motor electric de 380 v și 2,2 Kv, motoci
cletă IJ cu ataș și remorcă stare foarte bună plus 
piese de schimb. Tel. 236944. (T)

• vând rădtor cazan țuică (serpentină de 
cupru), mașină de făcut plasă sârmă, bute varză 

4001. Tel. 236944. (T)
• vând urgent minigerierator de acetilenă și 
trusă sudură șl tăiere oxiacetllenă, preț 550 lei. 
Tel. 231750. (T)

Garaje (43)

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

Mobilier și interioare (47)

e vând ușă nouă cu tocuri late, furnir stejar, 
75/200 cm, deschidere dreapta, import 
Germania, preț convenabil. Tel. 0745/096675. (T)

Televizoare (48)

• vând tv color „Dlglnum", diag 51 cm, în 
garanție, stare bună de funcționare, preț 250 lei. 
Tel. 214814. (T)

Materiale de construcții (53)

• vând pndlle șl tablă din aluminiu tip Slatina, 
utilizabile la amenajarea unul chioșc sau balcon, 
preț 5,5 lei kg. Tel. 0745/096675. (T)
• vând Kânduri pentru construcție, deșeuri din 
scânduri pentru foc, fereastră nouă în 2 canate, 
dimensiuni 1.20/130 m, piatră de construcție, 
roabă de fler, vană din tablă zincată. Tel. 
0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)

• vând boier cu gaz tip ARD 10, pentru 
prepararea apă caldă, stare foarte bună preț 
negociabil. Tel. 211124 (T)
• vând frigider Arctic 1201, mașină de spălat 
Alba Lux 8 cu storcător, în stare de funcționare, 
Ieftin. Tel. 226773. (T)
• Vând frigider Arctic mare, stare foarte bună 
preț 230 lei, negociabil. Tel. 213355. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând V stupi foarte buni, preț negociabil. Tel. 
0745/650863,775006,0745/650862 (4/1304)
• vând porci 90 ■ 110 kg crescuți ecologic, rasă 
de came. Tel, 210900,0744/611145. (T)

ANUNȚ
Primiri*  comunei Bucurefd, județul

• Noul!! Călătoriți ieftin șl rapid numai cu 
Olimpia Travel în flecare zl de miercuri în; 
Spania Portugalia Anglia, Belgia, Olanda 
Franța Germania Italia Grecia Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)

Hunedoara organizează concurs 1h vederea ocupării funcției publice de 

execuție de INSPECTOR, clasa I, grad profesional SUPERIOR, treapta de 
salarizare 3, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
București, județul Hunedoara.

Concursul va avea loc 1h data de 15.05.20007, ora 09.00 - proba 
scrisă șl 16.05.2007, ora 09.00 - Interviul la sediul Primăriei comunei 
Bucureșd, Județul Hunedoara.

A. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 11.05.2007

- dosarele de înscriere se pot depune la sediul Primăriei comunei București, 

județul Hunedoara

- data, ora șl locul probei de selectare a dosarelor de înscriere: 14.05.2007, 

ora 10.00, la sediul Primăriei comunei București, nr. 25, județul Hune
doara

- data, ora și locul probei scrise: 15.05.2007, ora 09.00, și a interviului: 
16.05.2007, ora 09.00, la sediul sediul Primăriei comunei București, nr.25, 

județul Hunedoara

B. CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
- funcția publică unică vacantă: - inspector, clasa I, grad profesional supe

rior, țreapta 3 de la compartimentul buget, contabilitate, resurse umane 

din cadrul aparatului propriu de specialitate ai primarului comunei 

București;

- condiții prevăzute de lege: să aibă cetățenie română, domiciliul în 

România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitate 

deplină de exercițiu, să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției 

publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical, să 

nu aibă antecedente penale (cazier judiciar), să nu fi fost destituită dintr-o 

funcție publică în ultimii 7 ani, nu a desfășurat activitate de poliție politică.

C. ALTE CONDIȚII SPECIFICE:
a. studii superioare (specialitate economică) de lungă durată cu diplomă 

de licență;

b. vechime în specialitate de minim 9 ani;

c. să aibă aptitudini pentru relații publice și flexibritate pentru munca 

prestată peste programul normal de lucru,

d. să aibă o conduită civică ireproșabilă;

e. referințe de la ultimul loc de muncă;

f. cunoștințe de operare pe calculator.

Relații suplimentare la secretariatul Primăne corve Buareșa, județul 

Hunedoara, sau la telefon: 0254.684178.
89990

• vând tăiraș 11 luni, 500 kg, pentru 
reproducție sau sacrificare diverse ocazii, 
preț negociabil. Tel. 0254/280687 sau 
0720/303043.(3/13.04)

• vând vacă cu vițel, la a doua fătare; 
vițelul, vârsta 2 luni, și 3 porci pentru tăiere, 
Brâznic, nr. 64, comuna llia. Tel. 282742. 
(3/11.04)

instrumente muzicale (60)

• vând plan cu coadă, preț negociabil. Tel. 
0254/215795. (T)

Altele (61)

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

• cumpăr cutii muzicale, flașnete, gramofoane 
funcționale sau reparabile, hărți, gravuri, enci
clopedii ce conțin hărți și gravuri, înainte de 1900 
în franceză engleza, germană română Tel. 
0744/382832. (T)
• vând cazan de țuică 50 litri, preț negociabil și 
sobă Vesta, preț 450 lei. Tel. 220393. (T)
• vând cazan pentru făcut magiun și masă de 
lemn de 4 m lungime. Tel. 236944. (T)
• vând cazan pentru făcut țuică, preț avantajos, 
negociabil. Deva, str. M. Viteazul, nr. 40/4.
• vând mașină de cusut seria 705, germană Tel. 
0254/224643.(T)
• vând oală inox alimentar 10001 cu agitator și 
pompă Inox de evacuare, plus presă inox pentru 
filtrarea lichidelor alimentare, preț negociabil. 
Tel. 0745/096675. (T)
• vând lagent sobă Vesta albă 450 lei șl alambic 
complet 451, preț negociabil. Tel. 220393. (T)

Pierderi (62)

• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Draghici Monica. Se declară nul. (6/16.04)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Igreț Alina Maria. Se declară nul. (3/16.04)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Muntean Georgeta Daniela, Se declară nul. 
(7/16.04)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Muntean Mara. Se declară nul. (8/16.04)

Mulțumiri (68)

• Calde mulțumiri acestor oameni mirifici care I- 
■au fost alături mamei mele: director prof. Lazăr 
Rodlca Mariana director adjunct prof. Scorpie 
Titi, prof. Sterea Marinela, prof. Comșa Mihaela, 
prof. Lazăr Oana, prof. Petrușel Geanina, fami
liei prof. Vicol Vica; doamnelor Edu Felicia șl 
Podelean Tatiana cât și elevilor clasei a IX-a E. 
Aceleași mulțumiri dr. Avram Ioana Rodica dr. 
Răcătean Cristina dr. Stânea Jana asistentei 
Măcinlcă Adriana dr. Neamțu Gabriela și asis
tentei Tocuț Loredana ing. Lazăr Mircea și ing. 
lacobescu Alexandru. Tuturor le dăruiesc un 
buchet magnific de flori multicolore, un buchet 
care să ie aducă sănătate, fericire, soare în 
priviri șl aceiași altruism. Prof. Popeșcu Felicia 
Liceul Tralan, Deva (2/16.04)

Prestări servicii (72)

• abordat*  transport zilnic, Ieftin, persoa
ne Italia-90 euro, Spania-110 euro, Portu
galia Anglia șl Franța la destinație, cu 
mașini comode, cllmatlzate, modeme. Tel. I 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835. 
(17/12.03)

Oferte locuri de muncă (74)

• SC Guler Com Imex SRL angajează 
conducători auto profesioniști, posesori atestat 
CV-urile se depun la secretariatul societății. 
Relații ia 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)
• administrator bancar/produs leasing, Hune
doara, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• administrator de rețea de calculatoare, 
Lupeni, 1 post, data limită 17.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• 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 șl 
intervenții Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine și 
Intervenții Hunedoara. 19 posturi, data limită 
20.05. 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 șl 
Intervenții, Deva, 1 post, data limită 30.04. Tei. 
213244, orele 9-16.
• agent servld client, Deva, 1 post, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• agent vânzări. Orăștie, 1 post, data limită 
30,04. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 8 posturi, data 
limită 30.04, Tel. 213244, orele 9 • 16
■ ambalator manual, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16
• ambalator manual, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tei. 213244, 
orele 9-16.
• angajăm paznic, de preferință pensionar. 
Informații la tel. 0254/231394, între orele 8 ■ 16 
(5/12.04)
• asistent medical fizioterapie, Lupeni, 2 posturi, 
data limită 30.04. 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, concurs în 25.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman șef, Deva, 3 posturi, data limită 25.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tei. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
2604. Tel. 213244, orele 9-16
• barman, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• hMotaar.Deva. 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• brutar, Brad, 3 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Deva, 3 posturi, 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, Cătan, 2 posturi, data limită 30.06 Tel, 
213244, orele 9-16
• bucătar, Deva, 1 post, data limită 30.04. 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, 
perioadă determinată seriozitate. Tel. 213244, 
orele 9-16
• câlcâtoraasâ lenjerie, Deva, 1 post, data limită 
19.04. Tel, 213244, orele 9-16
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• Caslno Prezident angajează șef sală operator 
ruletă șl jocuri de noroc, barman pentru sălile 
din Deva șl Hunedoara, salarii atractive. Tel. 
0721/248928. (9/12.04)
• coafor, Hunedoara, 2 posturi, data llmltă30.06 
Tel. 213244, orele 9-16
• confocțloner articole din piele șl înlocuitori, 
Hunedoara, 9 posturi, data limită 27.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confocțloner asamblor articole din textile, 
Călan, 1 post, data limită 31.12. Tel. 213244, orele 
9-16.
• confocțloner asamblor articole din textile, 
Călan, 10 posturi, data limită 2.08. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confocțloner asamblor articole din textile, 
Căian, 14 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• confocțloner asamblor articole din textile, 
Deva, 19 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confocțloner asamblor articole din textile, 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confocțloner asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 56 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• confocțloner cablale auto, Hunedoara, 27 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• confocțloner cablale auto, Orăștie, 29 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consilier juridic, Lupeni, 1 post, data limită 
1.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hațeg, 3 posturi, data limită 27.04, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• constate, export, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, 
concurs în data de 25.04. Tel. 213244, orele 9 -16

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

• constate, expert, inspector, referent econo
mist, Hunedoara, 1 post, data limită 31.05, 
concurs în data de 24.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• contaH set, Deva, 1 post data limită 20.04 Tel. 
213244, orele 9-16
• contabil șef, Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Călan, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16
• controlor trafic, Deva, 1 post data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16
• croitor ștanțator piese încălțăminte, Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• croitor, Lupani, 9 posturi, data limită 29,04, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• eusător plasa din piele și înlocuitori, Brad, 3 
posturi, data limită30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• eusător plasa din piele șl înlocuitori, Brad, 5 
posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• eusător plase din piele și înlocuitori, Hune
doara, 16 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• director adjunct societate comercială 
agricolă, Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• director acfunct societate comercială Deva, 1 
post, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• director adjunct societate comercială Hune
doara, 1 posti data limită 30.04. Tel. 213244, orele 

9-16.
• dulgher, Cătan, 2 posturi, data limită 31,07. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Malta, 2 posturi, data limită 19.04.
Tel. 213244, orele 9-16. ,
• ataetrictan de întreținere și reparații Orăștie, 
1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16
• electrician de întreținere șl reparații, Deva, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 22.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Orăștie, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician de întreținere șl reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician montări șl reparații linii electrice 
aeriene, Deva, 3 posturi, data limită 20.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate Deva, 1 post, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16
• falanțar, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16.
e falanțar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• famate do serviciu Deva 10 posturi, data limită 
20.04 Tel. 213244, orele 9-16
• florar betontet, Deva 1 posti data limită 25.04 
Tel. 213244 orele 9-16
• «arar tetonteti Hunedoara 1 posti data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• fochist pontau cazane mld de abur, Brad, 1 
posti data limită 3604 TeL 213244 orele 9 ■ 16
• beate te mașini roți dințata Orâștlu, 3 posturi, 
data limită 3604 Tel. 213244, orele 9 • 16
o ktear, Hmedoora 1 posti data limită 3606 Tel. 
213244 orele 9-16
• frizer, Hunedoara, 1 posti date limită 30,06 Tei. 
213244 orele 9-16
• funcționar administrativ, Petroșani, 1 post, 
date limită 20.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• peotenar depozit. Orăștie, 1 posti date limită 
3004 Tel. 213244, orele 9 -16
• Wlrmfort, Brad, date limită 20.04 perioadă 
determinat! Tel. 213244, orele 9 • 16
o Inginer constructf civile, Industriale șl agri
cole, Deva, 1 posti data limită 30.04 Tel. 213244 
orele 9-16.
o Inginer construcțfl civile, Industriale șl agri
cole, Hunedoara 4 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• Inginer constnied hidrotehnice, Deva 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• Inginer constnictor Instalații, Hunedoara 2 
posturi, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• Inginer de sistem în Informatică, Deva 1 post, 
data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• Inginer Industria alimentară, Brad, 1 posti data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
o Inginer mecanic, Deva 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16
• Inginer topograf, Vulcan, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16
• Inspector do specialitate administrația 
publică, Deva 1 post, data limită 30.04, Tel. 
213244, orele 9-16.
• Inspector do specialitate administrația 
publică Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 
213244 orele 9-16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială 
Lupeni, 2 posturi, data (Imită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• togr*tor  cMri, Orăștie, 15 posturi, data limită 
1.06. Tel. 213244 orele9 ■ 16.
• tnorijltor apatii verzi Hațeg, 3 posturi, data 
limită 27.04. Tel. 213244, orele 9 -16
• lăcătuș construcții metalice șl navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 20.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații, 
Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații, 
Orăștie, 10 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244 

orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16
• lăcătuș mecanic, Deva, 10 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 2 posturi, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 2 posturi, data limită 
23.04. TeL 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

ANGAJEAZA

OPERATORI
Oferim',

• Contract de munca pe perioada «determinata;
• Loc de munca sigur, perioada de instruire si condiții .de lumi la standarde 

occidentale,

• Posibilitatea de a lucra in echipe de lucru Specializate, înir-o firmă multinațională 
dinamică

• asigura transport subvenționai in proporție de 75% de către firma pe rutele Hunedoara, 
Simen», Rapolt. Brad, Dobra, Chiecadaga Certe) si Hațeg;

Persoanele interesate sunt așteptate de luni pana vineri, intre 
orele 08-16:30 la Poarta Fabricii din DEVA, CALEA 
ZARANDULUI, NR. 166, pentru a participa la un interviu. 
Informații suplimentare puteti obține la numărul de telefon 206600.

(89878)

• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 8 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mscanlc, Orăștie, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• lăcătuș mscanlc, Slmerla, 10 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mentator, Călan, 3 posturi, data limită 
30.04. Tei. 213244 orele 9-16
• lăcătuș montator, Deva, 10 posturi, data limită 
30.04, perioadă determinată, Tel. 213244, orele 9 
-16.
• lăcătuș montator, Hunedoara, 9 posturi, data 
limită 30.04, perioadă determinată. Tel. 213244 
orele 9-16
• lâcultor lemn, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04 perioadă determinată. Tel. 213244, 

orele 9 ■ 16
• lucrător comercial. Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător gestionar, Deva, 2 posturi, data limită 
30.06. Tel. 213244, orele 9-16.
• magaziner, Hațeg, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru constnrcțB civile, Industriale șl agri
cole, Hunedoara. 3 posturi, data limită 30.04, 
perioadă determinată Tel. 213244. orele 9 ■ 16.
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Deva, 1 
posti date limită 30.04 perioadă determinată 
Tel. 213244 orele 9-16.
• mankNuttot, Hunedoara, 1 posti data ilmltă 

3606 Tel. 213244 orele 9-16

Alege CL pentru anunțul tău

• manipulate mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 20.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• manipulate mărfuri, Hunedoara, 1 post, data 
limită 2604. Tel. 213244, orele 9-16

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

MrMtote» pteitm ptelțiști gj p) . n

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

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

RfCLAME



Păpușile manga, o nebunie
•Postum. „The Children of Hurin", un roman necunoscut până acum de publicul scriitorului J. R. R. Tolkien va fi lansat pe piață, marți, la peste 30 de ani de la moartea acestuia, fiind ultima operă completă a autorului trilogiei „Stăpânul inelelor" publicată postum.

Sărbătoare la Marktl, Germania (Foto: epa)

Concert pentru papăVatican (MF) - Papa Benedict și-a aniversat ziua de naștere, ieri, într-o relativă discreție, cu un concert de muzică clasică transmis în direct pe postul de televiziune Rai Uno, în timp ce angajații de la Vatican s-au bucurat de o zi liberă și o primă consistentă oferite cu această ocazie. Melomanul papă a asistat la ora 16.00 GMT, la Vatican, la un concert al Orchestrei radiofonice din Stuttgart, care a interpretat opere de Mozart, Dvorak și Andrea Gabrieli. Printre numeroșii invitați s-a numărat actrița Sofia Loren (72 ani), care i-a urat suveranului pontif „să mai trăiască 80 de ani”.

■ O combinație între 
păpuși și figurine, suc
cesul lor este imens în 
Japonia.Tokyo (MF) - La showroom- ul „Angels' Home” al firmei Volks, din Kyoto, se vând păpuși realizate manual care pot fi personalizate până în cele mai mici detalii cum sunt: urechile, genele, pupilele globului ocular, picioarele sau palmele, iar cei care dorese pot să-și creeze o astfel de replică îmbunătățită. Picioarele păpușilor, în special cele pentru femei, au lungimi variate, iar pentru culoarea pielii există, de asemenea, câteva nuanțe. Pentru păr, există sute de peruci, având lungimi, culori și texturi diferite. Păpușile „Superdollfie” sunt o combinație intre păpuși și figurine, ce au 60 centimetri înălțime, iar succesul lor nu este ceva
Post de televiziune ecologic

Iepuri la șosea (Foto: epa)

Los Angeles (MF) - Robert Redford va lansa, azi, primul post de televiziune ecologic din lume, parte a companiei de televiziune Supdance fon

Blocați de 
iepuriBudapesta (MF) • Cea mai aglomerată autostradă din Ungaria, care leagă Budapesta de Viena, a fost închisă ieri dimineață, după ce un camion care transporta iepuri a avut un accident, iar cinci mii de animale au scăpat în stradă, au informat surse din poliție. Autostrada Ml a fost închisă pe o distanță de aproximativ 40 de kilometri, la vest de Budapesta. Polițiștii s-au străduit să prindă iepurii care au fugit din camion, bucură de soare”, a adăugat Galik pentru Reuters.

Operă 
retrasă
Vancouver (MF) - O 
compoziție artistică 
realizată de un franco- 
chinez, care pune lao
laltă o serie de insecte 
și reptile vii, va fi retra
să dintr-o galerie de 
arte din Vancouver, 
după ce organizațiile 
pentru protecția ani
malelor au acuzat 
autorul de cruzime. 
Intitulată „Teatrul lu
mii", opera lui Huang 
Yong Ping reunește 
săritoare, tarantule, 
cafards, miriapode, 
șopârle, scorpioni.

Mumie la 
lena
Berlin (MF) - O echipă 
de arheologi germani 
a descoperit prima 
mumie datând din 
Evul Mediu, îmbălsă
mată cu ajutorul 
tehnicilor din Egiptul 
antic, într-un cimitir 
din lena, Germania.

Puiul de cangur s-a născut laZOO-Safari Park în Swierkocin, Polonia

Au smuls copacii din rădăcini
■ State din nord-estul 
SUA au fost afectate de 
furtuni, însoțite de pre
cipitații abundente.Boston (MF) - Lapovița, ninsoarea și rafalele puternice de vânt au afectat, duminică, nord-estul Statelor Unite, provocând întârzieri ale curselor aeriene, echipele de salvare din statele New York și Vermont fiind în stare de alertă.Rafalele de vânt au afectat regiunile Kentucky și West Virginia, unde numeroși copaci au fost smulși din rădăcini iar liniile de înaltă tensiune au fost avariate. Furtuna, însoțită de precipitații abundente, a ajuns ulterior în orașul New York, avertizări de

(Foto: EPA)

Proteste în India
New Delhi (MF) - Richard Gere a provocat proteste în India după ce a sărutat pe obraji un star al Bollywood-ului, actrița Shilpa Shetty, la un eveniment pentru promovarea sexului protejat din cadrul unei campanii anti-SIDA. Starul american s-a alăturat actriței Shilpa Shetty în cadrul unei campanii printre șoferii de tiruri din India, țara cu cel mai mare număr de persoane seropo- zitive. Ieri, mai multe grupuri de bărbați din orașele Kanpur, Meerut, Varanasi și Indore au început să strige „Jos cu Richard Gere!” și au ars poze ale acestuia. Protestatarii au declarat că săruturile pe care le-a dat Gere încalcă regulile culturii indiene. Demonstranții au ars și poze ale actriței, strigând „La moarte cu Shilpa Shetty!”.

Superdollfie (Foto: fan)neobișnuit în Japonia. Arta animată sau manga și personajele din jocurile video sau benzile desenate sunt foarte populare în rândul tinerilor japonezi. Cumpărătorii spun că păpușile ajung să fie tratate ca membrii familiei, iar în rândul tinerelor au stârnit o adevărată isterie, păpușile în ediție limitată ajungând să fie vândute la prețuri foarte mari pe inter- net, in cadrul licitațiilor.
dată de actorul american, informează itv.com.Noul post de televiziune va include „serii originale și documentare prezentate în premieră despre ecologie și conceptul de «stil de viață ecologic» care îmbină nevoile oamenilor cu protejarea mediului înconjurător”, spun responsabilii acestui canal.Actorul crede că America răspunde mai bine dacă se fac sugestii pozitive despre modalități de îmbunătățire a condițiilor mediului înconjurător comparativ cu scenariile apocaliptice vehiculate în trecut de organizațiile eco- logiste.

inundații fiind emise în zonele de coastă din New England. Stratul de zăpadă urma să atingă, ieri, până la 30 de cen
Cea mai „fierbinte" femeieLos Angeles (MF) - Actrița americană Angelina Jolie a fost votată cea mai fierbinte femeie din lume, în timp ce actorul George Clooney s-a situat pe primul loc în topul vedetelor masculine impecabile, în urma unui sondaj realizat în Statele Unite de compania producătoare de cosmetice Henkel.Jolie a obținut 27% din voturi, surclasând alte fru

Biancaeste născută în* zodia Fecioară, îi plac , I modelling-ul, muzica și călătoriile.

timetri în unele zone din nordul statului New York, Penn- sylvania, Vermont și New Hampshire, anunțaseră mete- 
museți din branșă precum Jes- sica Alba (17%), Scarlet Johansson (8%) și actrița sud- africană Charlize Theron (7%). în topul „vedetelor care transpiră cel mai mult”, rock- er-ul Ozzy Osbourne este ocupantul primului loc, cu 25% din voturi. în topul celor mai „fierbinți” mașini s-au plasat mărcile Corvette (25%), Porsche 911 (22%), Aston Martin (17%) și BMW Z4 (13%). 

orologii. Cursele aeriene din Boston, New York, Newark și Philadelphia au avut întârzieri A de până la șase ore, potrivit « site-ului Administrației Federale Aviatice. Companiile aeriene au anulat sute de curse în toată zona de nord-est a țării. Potrivit AccuWeather, nivelul precipitațiilor a depășit recordul pentru această lună, în New York, atingând 12,7 centimetri, în condițiile în care nivelul maxim atins anterior a fost de 10,9 centimetri, stabilit în data de 10 aprilie 1983.Circa 6.000 de persoane din Vermont rămăseseră, duminică seară, fără energie electrică, după ce furtuna a doborât lunii de înaltă tensi-> une, stratul de zăpadă atingând 20 de centimetri la Bennington.

Record mondialPe podul Millennium din Londra, 600 de oameni au sărit cu baloane imense, duminică, timp de un minut.
(Foto: EPA)
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