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Dimineața la prânz Seara

Explozie la Chiscădaga
„Am împăiat animale"

Deva (S.B.) - Dorin Carabei împăiază ani
male de la 14 ani. El susține însă că nu va

■ O cisternă încărcată 
cu cenușă a explodat 
ieri, în incinta fabricii de 
ciment din Chișcădaga.

mai face acest lucru pentru că nu 
vrea să vadă animale ucise, 

prezent, lucrează la Muzeul 
Civilizației Dacice și Romane 

ca biolog restaurator în
cadrul Secției de Științele 

Naturii. Ieri, la Brad, a 
avut loc vernisajul unei 
expoziții pregătite de 

Carabeț. /p.6

Chișcădaga (M.T.) - în urma 
deflagrației două persoane au 
fost rănite. Șoferul autocis
ternei a fost transportat ieri,

la Spitalul din Târgu Mureș în 
comă profundă de gradul trei. 
Accidentul a pus pe jar pom
pierii, paramedicii și polițiștii 
care au ajuns de urgență la 
locul accidentului. în urma 
exploziei cisterna a fost arun
cată într-un siloz, la o distanță 
de 20 de metri față de moara 
în care urma să fie descărcată

cenușa. Șoferul autocisternei 
a fost grav rănit și transportat 
de urgență la Spitalul Jude
țean din Deva, unde a fost 
internat în cadrul secției ATI 
cu multiple leziuni la nivelul 
capului. A doua persoană, tot 
șofer pe mașina care trans
porta cenușa, a suferit răni 
mai ușoare. Cei doi bărbați

care au fost răniți sunt anga- 
jații firmei transportatoare de 
cenușă, și nu ai fabricii de 
ciment, amândoi fiind șoferi. 
Din primele cercetări se pare 
că explozia s-a produs în timp 
ce cisterna era golită de cele 
aproximativ 20 de tone de 
cenușă care provenea de la 
Termocentrala Mintia, /p. 3

Tirani la 
catedră?

Deva (C.B.) - Percepția 
tinerilor deveni despre 

■ profesorii care îi pun să 
învețe s-a schimbat 'în 
rău. Dascălul de la cate
dră este perceput ca un 
tiran nemilos care ame
nință cu corigența dacă 
școlarul vine nepregătit 
la ore. Acest lucru este 
văzut de unii liceeni 
deveni ca un factor de 
tensiune, /p.3

Gunoaiele 
nimănui

Hunedoara (D.I.) - Do
uă dintre asociațiile de 
proprietari din munici
piul Hunedoara, 16 res
pectiv 32, au rămas fără 
serviciile de salubritate 
oferite de către Salub. 
Practic, începând de ieri, 
blocurile care aparțin 
acestor asociații nu mai 
au containere. Până în 
prezent, cele două aso
ciații au acumulat res
tanțe de peste 32.000 lei. 
Pentru alte 10 asociații 
se preconizează aceeași 
măsură, /p.3

Nicolae Răducu

Avertizare 
meteo 
Deva (M.T.) - în 
următoarele 24 de 
ore în zona montană 
a județului Hune
doara se vor produce 
intensificări ale vântu
lui care va sufla cu 
peste 100 km/h. 
„Pentru prevenirea 
oricăror accidente au 
fost intensificate 
patrulările jandarmilor 
montani în special în 
zona munților 
Parâng, Vâlcan și 
Retezat. Reco
mandăm turiștilor 
care se află în dificul
tate în aceste zone 
să solicite sprijinul 
jandarmilor montani 
la numărul de telefon 
112", a declarat 
purtătorul de cuvânt 
al IJJ Hunedoara 
„Decebal", sublocote
nent Nicolae Răducu.

lin grav accident de 
muncă a avut Ioc ieri, în 
incinta fabricii de ciment 
de la Chișcădaga. O cis
ternă încărcată cu cenușă a

•-fiind transportat 
î urgență, la Tîrgjj 
km elicopter Sffl

Șah la viceprimarul
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■ Primarul Mircia 
Muntean dorește să-l 
suspende din funcție pe 
viceprimarul Inișconi.

Deva (M.S.) - Anunț șocant 
făcut ieri, în deschiderea 
ședinței Consiliului Local 
Deva, de primarul Mircia 
Muntean: peste zece zile va 
propune suspendarea din 
funcție a viceprimarului Ioan

Inișconi, membru al Partidu
lui Democrat. Vestea i-a des
cumpănit inițial pe consilieri, 
mai ales că primarul a spus 
că va preciza toate motivele 
referitoare la suspendarea 
viceprimarului în proiectul 
unei hotărâri de consiliu pe 
care o va prezenta la vii
toarea ședință. Primarul a 
mai spus că au fost identifi
cate trei persoane din insti
tuție care ar fi sustras docu-

Inișconi!>
mente ale primăriei și le-ar fi 
trimis Prefecturii Hunedoara 
fără ca acest lucru să fie 
legal. De asemenea, primarul 
le-a spus consilierilor că va fi 
ales un alt viceprimar, dar nu 
a precizat cine ar fi acesta 
sau de la ce formațiune 
politică ar urma să provină 
înlocuitorul lui Ioan Inișconi. 
Motivele schimbării au fost 
detaliate de primar după 
ședință, /p.6

Renovare
Deva (C.P.) - Reparațiile 

capitale și modernizările 
unui apartament costă 
între 10.000 și 15.000 de 
euro, în funcție de dimen
siunea casei și de gradul 
de confort ales. Cel mai 
mult se cheltuie cu tre
cerea la un nou sistem de 
încălzire și cu amena
jarea băii și a bucătăriei. 
/p.5

Fără intenția de a leza!»

Vom fi mai puțini
Pogâiajia României ia scădea la 20,7 milioane locuitori fe 
2015, âe la 23,3 miitoaneîn 1990, ca urmare a ffiigrației 
și mortalității,

■ Cotegwn gcgutatyf fn 1005 - - MMiae ■ Deva (C.B.) - Menționăm că 
prin articolul „Fură nota cu 
telefonul” apărut în data de 
18 aprilie 2007 în Cuvântul 
Liber, ziarul nostru nu a avut 
nici o intenție de a leza cu 
ceva sau de a aduce vreun 
afront Colegiului Tehnic 
Transilvania prin prezentarea 
unor tehnici de copiat des
crise de unii elevi ai acestei 
instituții școlare. Articolul 
relevă o practică și o stare de 
fapt care există de mult timp 
în toate școlile din România. 
Tehnica „furtului” de notă

prin copiere este adoptată de 
mulți elevi, doar modalitățile 
prin care se face aceasta s-au 
modificat. Materialul prezintă 
o stare generală și nu una 
specială care se găsește doar 
în incinta acestei unități 
școlare. Elevii CT Transilva
nia care ne-au detaliat anu
mite subtilități folosite, de alt
fel, de majoritatea liceenilor 
„trișori” au fost- aleși de 
ziarul nostru în mod aleato
riu. De altfel scopul acestui 
material a fost de a detalia 
modul în care se copiază azi.

http://www.huon.ro
mailto:cuvantul@informmedia.ro
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• Mort, șs r^Hțî. O mașină-capcană a 
explodat ieriîn cartierul șiit Sadriya, din 
Bagdad, provocând moartea a 75 de per
soane și rănirea altor 100. Anterior, un 
alt atac, comis în cartierul șiit Sadr City 
din Bagdad, a provocat moartea a cel 
puțin 30 de persoane și rănirea alor 45. 
Intr-un atac, produs în cartierul Karrada 
din Bagdad, au fost ucise zece persoane.

Vrea control 
total

Bagdad (MF) - Irakul 
intenționează să preia 
de la forțele străine con
trolul în materie de se
curitate în toate provin
ciile, până la sfârșitul a- 
nului, a declarat premie
rul Nuri al-Maliki. Aces
ta este supus la presiuni 
crescânde pentru a sta
bili un calendar de re
tragere a trupelor ame
ricane din Irak.

Preferat 
de tineri

Paris (MF) - Favoritul 
forțelor de dreapta la a- 
legerile prezidențiale din 
Franța, Nicolas Sarkozy, 
reprezentantul partidelor 
de centru, Francois Bay- 
rou, și socialista Segolene 
Royal sunt candidații 
preferați ai alegătorilor 
francezi cu vârsta sub 30 
de ani. Astfel, 30% dintre 
persoanele care vor par
ticipa la vot pentru pri
ma dată îl sprijină pe 
Nicolas Sarkozy, 23% pe 
Francois Bayrou și 22% 
pe Segolene Royal.

Nicolas Sarkozy (Foto: epa)

Ehud Olmert
(Foto: EPA)

Asigurări 
Ierusalim (MF) - Pre
mierul Israelului, 
Ehud Olmert, a dat 
asigurări că statul 
evreu nu va ataca 
Siria, recunoscând 
totuși că Damascul 
se pregătește pentru 
un atac israelian. 
„Israelul nu 
intenționează să 
atace Siria", a 
declarat Olmert. El a 
explicat că deși 
regimul sirian se 
teme de un atac 
israelian, și armata 
statului evreu se 
pregătește pentru un 
scenariu similar, din 
partea Damascului. 
Declarațiile premieru
lui israelian sunt un 
răspuns la afirmațiile 
făcute săptămâna 
aceasta de ministrul 
sirian al Informațiilor, 
Muhsen Bilal: „Dacă 
Israelul va respinge 
inițiativa de pace a 
Ligii Arabe, rezistența 
va fi singură modali
tate de eliberare a 
înălțimilor Golan".

...... —

debutul ședințe! după' ce HI i sKMHift. iUSfMtori 
ai ambelor tabere politice, au blocat intrarea în clădire. 
Mai mulți judecători au reușit Bă ifntre în clădire, dar cvo-

Acces blocat Curtea Constitui 
datată să se pronunțe ta privința
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Băsescu, la mâna liberalilor

Centrală nucleară plutitoare
Londra (MF) - Rusia a început construcția 

primei centrale nucleare plutitoare din lu
me, menită să furnizeze energie în zone în
depărtate, care va costa 200 de milioane de 
dolari și ar urma să fie lansată în 2010, re
latează BBC News Online.

Ministerul rus al Energiei Atomice a 
anunțat că unitatea de bază a centralei este 
pregătită la Severodvinsk, în nordul arctic 
al Rusiei.

Centrala, care va fi numită Akademik Lo- 
monosov, va furniza electricitate companiei 
navale Sevmaș, care produce submarine nu
cleare. Producătorul rus de energie nucleară 
Rosenergoatom finanțează 80 Ia sută din 
proiect, iar Sevmaș 20 la sută.

Rusia, care intenționează să construiască 
șapte centrale nucleare plutitoare până în 
2015, speră că statele din Pacific vor dori să 
cumpere tehnologia.

■ Tăriceanu: Liberalii vor 
vota conform propriei 
opțiuni în cazul sus
pendării președintelui.

București (MF) - Președin
tele PNL, premierul Călin Po- 
pescu Tăriceanu, a declarat, 
ieri, la finalul ședinței Birou
lui Politic Central al PNL, că 
parlamentarii liberali vor vo
ta „conform propriei opțiuni” 
la ședința de suspendare din 
funcție a președintelui Traian 
Băsescu.

Tăriceanu a susținut că, în 
această perioadă în care Ro
mânia ar fi trebuit să se axe
ze pe fructificarea avantajelor 
care decurg din statutul de 
membru UE, „observăm că 
scena politică este dominată

Suspendarea președintelui Bă
sescu depinde de votul mem
brilor PNL (Foto: EPA)

de subiecte parazite care nu 
aduc beneficii”.

„PNL este partidul care și-a 
asumat guvernarea și poziția 
noastră este de a ne detașa de

jocurile de tip politicianist, 
așa încât BPC al PNL a decis 
să recomande parlamentarilor 
săi să voteze conform proprii
lor opțiuni”, a subliniat Tări
ceanu.

Birourile Permanente ale 
Camerelor legislative au de
cis, ieri, convocarea ședinței 
Parlamentului azi, la ora 9.00, 
pentru dezbaterea și votarea 
propunerii de suspendare a 
președintelui Traian Băsescu. 
Pentru suspendare este nevo
ie de majoritatea voturilor 
senatorilor și deputaților.

Președintele Traian Băses
cu a declarat, marți, că, la 
cinci minute după ce Parla
mentul ar decide suspendarea 
sa, va demisiona din funcție, 
pentru a lăsa electoratul să 
judece cine este mai potrivit:

președintele României sau 
„cine știe, Parlamentul”. | 
PSD votează la vedere

Liderul PSD Mircea Geoană 
a anunțat, ieri, că parlamen
tarii social-democrații vor vo
ta, la vedere, în favoarea sus
pendării din funcție a preșe
dintelui Traian Băsescu.

Geoană a spus că senatorii 
și deputății PSD au luat a-, 
eeastă decizie pentru a elimiJ 
na orice speculații cu priviră 
la poziția reală a partidului 
pe această temă.

Liderul PSD a reiterat fap
tul că social-democfații vor 
vota în favoarea suspendării 
din funcție a președintelui.

De asemenea, el a anunțat 
că toți cei 150 de parlamentari 
PSD vor fi prezenți la vot.

Geoană sare cu acuze

Defilare Trupele de elită iraniene au r 
defilat prin fața președintelului Man- 
moud Ahmadinejad, cu ocazia paradei 
militare ce a avut loc ieri, la Teheran. 
Evenimentul a fost prilejuit de aniver
sarea Zilei naționale a armei. (Foto: epa)
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■ Geoană: Băsescu a ce
rut serviciilor de informa
ții date compromițătoare 
despre judecătorii CC.

București (MF) - Președin
tele Traian Băsescu a cerut 
serviciilor de informații date 
compromițătoare despre jude
cătorii Curții Constituționale, 
a declarat, ieri, într-o confe
rință de presă, președintele 
PSD Mircea Geoană.

El a prezentat două note 
despre care a susținut că ar 
fi fost scrise de prim-adjunc- 
tul SRI Florian Coldea, note 
prin care acesta ar fi solicitat 
căutarea în baza de date a 
serviciului a unor informații 
compromițătoare despre Ion 
Predescu și Aspazia Cojocaru, 
judecători ai CC.

Liderul PSD a susținut că 
are la dispoziție și originalele, 
afirmând că aceste bilete ar 
constitui „dovada imixtiunii 
nepermise în viața democra
tică a României și a poliției 
politice practicate de Traian 
Băsescu”.

Geoană a cerut demisia de 
onoare a președintelui Traian 
Băsescu, demisia coonducerii 
SRI și punerea sub acuzare de 
către Parchetul Militar a 
prim-adjunctului SRI și a ce

lorlalți care au colaborat la 
„acest act de poliție politică”.
SRI respinge acuzațiile

Directorul SRI George Ma
ior a declarat, ieri, la sosirea 
la Comisia de control al SRI, 
referindu-se la acuzațiile lide
rului PSD Mircea Geoană, că 
„niciun moment președintele 
nu a cerut informări de acest 
gen serviciilor” și a apreciat 
că e grav că SRI e atras într-o 
astfel de problemă.

„Nu au existat, în niciun 
moment, din partea președin
telui României, solicitări de 
asemenea informații”, a pre
cizat Maior.

Directorul SRI a mai spus: 
„Sunt extrem de dezamăgit 
că, pe un asemenea fundal ex
terior Serviciului, se încearcă 
atragerea Serviciului într-o 
zonă care nu este de identi
tatea sa: cea politică”.

Directorul SRI George 
Maior și prim-adjunctul său 
Florin Coldea au sosit, ieri, la 
Comisia SRI, convocată în 
ședință extraordinară pentru 
a dezbate și a analiza cazul 
notelor informative despre 
care Mircea Geoană a afirmat 
că au fost întocmite de prim- 
adjunctul SRI Florian Coldea 
și trimise președintelui Tra
ian Băsescu.

O dată prea apropiata
■ CE refuză să 
comenteze obiectivul 
stabilit de Ankara de 
a adera până în 2013.

Bruxelles (MF) - Comisia 
Europeană a salutat calen
darul de 400 de pagini pro
pus de Turcia pentru im
plementarea legislației co
munitare, dar a refuzat să 
comenteze în privința o- 
biectivului stabilit de An
kara de a adera până în 
2013.

Ministrul turc de Exter
ne, Abdullah Gull, a pre
zentat, marți, calendarul 
stabilit de Turcia pentru a 
adera la UE care cuprinde, 
printre altele, detalii pri
vind viitoarele proiecte le
gislative menite să armo
nizeze legislația internă cu 
cea comunitară.

Planul avansat de Anka
ra cuprinde reforme în opt 
domenii pentru care nego
cierile au fost temporar 
blocate, în decembrie 2006, 
în urma refuzului Turciei 
de a-și deschide porturile și 
aeroporturile traficului ci
priot. Turcia susține că o 
asemenea decizie ar trebui

precedată de ridicarea em
bargoului comercial impus 
de blocul comunitar ciprio- 
ților turci din nordul insu
lei.

Gul a declarat, marți, că 
sursa disputei cu Bruxel- 
les-ul este una politică.

Purtătorul de cuvânt al 
comisarului european pen
tru Extindere, Olli Rehn, a 
precizat că planul avansat 
de Turcia este „exact ceea 
ce se așteaptă de la orice 
stat candidat”.

în ceea ce privește ter
menul provizoriu fixat de 
Ankara pentru aderarea la 
UE, oficialul comunitar a 
declarat că Executivul eu
ropean nu stabilește aces
te date înainte deoarece ele 
depind de progresul con
cret al reformelor înregis
trat de statele candidate.

Anunțul calendarului 
stabilit de Ankara a fost 
însă eclipsat în Turcia de 
tensiunile politice privind 
posibila participare în ale
gerile prezidențiale a pre
mierului Recep Tayyip Er- 
dogan care trebuie să se 
decidă până la 25 aprilie 
dacă își va înregistra sau 
nu candidatura.
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• l-a spart lacătul. Polițiștii Biroului Gunoiul invadează Hunedoara
■ Restanțele la plata 
salubrizării a lăsat două 
asociații de locatari 
fără containere.

Dana Ioan

Poliției de Ordine Publică Petroșani l-au 
reținut pe Constantin I., din Vulcan, pen- 

I tru comiterea infracțiunilor de furt califi- 
I cat. Acesta a pătruns prin forțarea

lacătului în două anexe aparținând lui 
UfcCazimir R., din Petroșani, de unde a sus- 
Wtras bunuri în valoare de 600 RON. (T.S.)

• A lăsat-o fără bijuterii. O elevă de
14 ani din Hunedoara este cercetată de 
polițiștii Biroului de Investigații Criminale 
Hunedoara care au stabilit că, în urmă cu 

j două zile, în timp ce se afla în locuința
Ilenei G., din Hunedoara, a sustras biju- 

; terii din aur în valoare de 2.000 lei. (T.S.)

Generația 
apolitică
Adrian Sălăgean
adrian.salagean@informmedia.ro

L-am întrebat pe un nepot deunăzi, 
așa, într-o doară: „Tu cine crezi că 

bate: Băse sau Țări?" Răspunsul m-a lăsat 
„flexat": „Cine-i Țări?" Dacă generația, 
politizată forțat, a lui tata, dezbate Ia „cal" 
fiecare mișcare din ringul aleșilor, pe tineri 
politica îi lasă rece. Nu-i atrag nici chiar 
puseurile ei de sport extrem prin care se 
manifestă în prezent. întrebați tinerii cine 

este președintele consiliului județean, cine 
sunt viceprimarii Devei, cum se numește 

Ț» ministrul muncii sau cine conduce Senatul 

sau Prefectura. Habar nu au! Nouăzeci la 
sută! Nu din cauză că sunt ignoranți, nici 
din sictir. Pur și simplu, informația nu are 
valoare de piață pentru ei. Refluxului 
politicii din cotidian îi este contrapus 
fluxul noilor mecanisme ce guvernează 

societatea. Cum „primul-secretar" nu mai 
există să poată da apartamente, servicii 
plătite gras și butelii, „nepoții" de azi știu 
mai degrabă care patron dă cele mai bune 
salarii, unde pot obține creditul cel mai 
avantajos, cum pot dă peste o slujbă în 
Vest, sau ce afaceri merg. Societatea con
templativă irigată politic masiv e deja isto
rie. Sub ochii noștri s-a născut o nouă 
epocă: pragmatică și apolitică.

Hunedoara - De la sfârșitul 
lunii ianuarie 2006, de când 
Salub a preluat salubrizarea 
municipiului Hunedoara, aso
ciațiile de proprietari au 
reușit să acumuleze datorii de 
peste 1,3 miliarde de lei vechi. 
După numeroase atenționări, 
societatea a decis să ia 
măsuri radicale: sistarea 
furnizării de servicii către 
asociațiile cu datorii de peste 
10.000 lei. Prima etapă a fost 
făcută ieri, când două aso
ciații de proprietari - 16 și 22 
- au rămas fără containere de 
gunoi. „Am fost nevoiți să 
luăm această măsură 
declară Dan Josan, directorul 
Salub. Nu putem să ne facem 
treaba fără bani și acumula
rea continuă de datorii nu 
folosește nimănui. Bunăoară, 
Asociația 16 nu ne-a plătit 
serviciile în martie și aprilie

Ion Miclăoni (Foto: T. Mânu)

Șoferul în comă profundă

de mine cum îmi joc cartea vieții. Asta 
este normalitatea...

Și chiar așa. Cine sunt, domnule, Țări 
și Băse? Cu ce mă pot ajuta ei pe 

mine? Sincer? Cu nimic. Depinde numai

Tablou de absolvire
Deva (S.B.) - Absolvenții hunedoreni pot 

avea un „tablou de absolvire”, ca amintire a 
anilor de școală petrecuți alături de colegii 
niîiiaÂrriii dra§i 5*  prin intermediul ziaru- 
CuVAflIini „Cuvântul liber”! Chiar dacă

LiBEir a cam trecut moda tablourilor 
cu absolvenți expuse în vitrinele maga
zinelor, suntem siguri că părinții 
absolvenților de astăzi și generațiile de acum 
cinci ani își amintesc cu plăcere de 
tablourile lor de absolvire. în această 
primăvară, „Cuvântul liber” își propune să 
reînvie tradiția, publicând fotografiile absol
venților în paginile sale. Trimiteți astfel de 
fotografii de grup (clasă), cu indicarea 
numelor elevilor și profesorilor din imagine, 
pe adresa redacției noastre, Str. 22 Decem
brie, nr.37A (parter) (clădirea Cepromin), sau 
pe adresa de e-mail sanda.bocaniciu@inform- 
media.ro, cât mai curând!

■ Șoferul autocisternei 
a fost transportat în 
comă la Spitalul din 
Tg.Mureș.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tanias@infarmmedia.ro

Chișcădaga - Imediat după 
producerea accidentului au 
apărut și primele supoziții 
legate de producerea exploziei. 
„Se presupune că în timp ce 
se executa operațiunea de 
golire, furtunul care făcea 
transferul materiei prime .din 
cisternă în moară s-a defectat. 
Astfel, în interiorul cisternei 
s-a creat o depresurizare, fapt 
ce a dus la explozia acesteia”, 
a declarat unul din reprezen
tanții companiei Carpatce- 
ment. în urma deflagrației, 
șoferul autocisternei, Nicolae 
Barbu, de 59 de ani, a șuferit

Speriați de omul de la catedră
■ Profesorii care 
doresc disciplină la oră 
sunt văzuți de elevi ca 
niște tirani.

CĂLIN Bicăzan 
calin.bicazan@iniorniniedia.ro

Deva - Principalele materii 
care ridică numeroase pro
bleme majorității elevilor 
hunedoreni sunt limba ro
mână, fizica, matematica, 
chimia sau limbile străine. 
Elevii consideră că gradul de 
dificultate al acestora crește 
substanțial și din cauza pro
fesorilor care prin modul 
strict de predare al materiei 
accentuează o anumită stare 
de disconfort școlarilor. „Sunt 
profesori care zbiară la noi, 
ne amenință tot timpul că ne 
lasă repetenți dacă nu învă

2006, iar din luna noiembrie 
și până acum n-a plătit deloc. 
Conform Legii 51, suntem 
obligați să notificăm luarea 
acestei măsuri către Pri
mărie, Garda de Mediu și 
Direcția de Sănătate Publică, 
ceea ce am și făcut. Până 
vineri vom înainta și către 
instanță plângeri împotriva 
asociațiilor restante”, declară 
Josan.
Vin amenzi

Cristian Moldovan, comi- 
sar-șef al Gărzii de Mediu, 
spune că amenzile pentru 
aruncarea gunoiului în locuri 
neamenajate sunt de 200-2000 
lei, pentru persoane fizice, și 
10.000-20.000 lei pentru per
soane juridice, dar că amen
zile pot fi aplicate doar 
asupra celor dovediți că ar fi 
săvârșit aceste fapte. Este 
puțin probabil că locuitorii 
din cele două asociații vor fi 
penalizați astfel, pentru că 
faptele vor fi greu de dove
dit.
De vină sunt... hoții

O parte dintre locuitori nu 
se consideră vinovați de 
starea de fapt. „Blocul nostru, 
Dl, nu are restanțe mari la 
taxele comune. Avem doar 
câțiva restanțieri, dar sumele 
nu sunt mari, spune Ion 
Miclăoni, șeful de bloc. Ne 
trag în jos două dintre 
blocurile din asociație, la care 
banii se încasează foarte greu. 
Nu știu ce o să facem. Dacă 
într-o jumătate de zi s-a 
strâns atâta gunoi, o să se 
adune mult până ne rezolvăm 

Leziunile grave suferite de șoferul autocisternei au impus trans
ferul acestuia la un spital din Tg. Mureș (Foto T. Mânu)

grave leziuni la nivelul capu
lui, fiind transportat cu un 
elicopter SMURD la secția de 
heurochirurgie din cadrul Spi
talului Târgu Mureș, unde va 
suferi o operație pe creier. 
„Bărbatul a ajuns în comă 
profundă de gradul trei spre 
patru, la secția ATI, cu un 
politraumatism cranian, un 
cheâg mare de sânge pe creier 
și fractură cu înfundare tem

țăm, lucruri care ne creează 
o anumită stare de tensiune. 
Problemele cel mai des întâl
nite sunt la fizică și mate
matică”, spune Răzvan, elev 
al unui liceu din Deva.
Exigentă sau răutate?

Directorii de unități școlare 
afirmă că, până când elevul 
nu va învăța care este dife
rența dintre exigență și 
răutatea propriu-zisă, relația 
profesor-elev va fi în conti
nuare tensionată. „în relația 
dintre elev și profesor nu 
există compromis în ceea ce 
privește învățătura. De ce să 
fie tensionați? Pentru că sunt 
puși să învețe? Datorită seri
ozității și disciplinei din 
școala noastră, elevii noștri 
au câștigat la olimpiade locul 
I la telecomunicații și men
țiuni la profilul mecanică și

De ieri, două asociații de locatari din municipiul Hunedoara nu 
mai au unde să-și arunce gunoiul menajer (Foto: t. Mânu)

problema”, spune șeful blocu
lui. „Asociația noastră a avut 
și alte probleme: un adminis
trator, o femeie, a fugit cu 
peste 20.000 lei, bani care știu 
că nu s-au recuperat. S-ar 
putea ca oamenii să fi plătit, 
dar banii să nu fi ajuns unde 
trebuie”, concluzionează Vio
rica Miclăoni.
Ce spune Primăria

Primarul Nicolae Schiau 
consideră că prin sistarea 
furnizării serviciilor de 
salubritate către o parte din 
populație nu s-a rezolvat 
problema, dar că e singura 
modalitate prin care Salub 

porală dreapta”, a declarat 
șeful secției ATI Deva, doctor 
Marinela Hațegan.

La fața locului s-au deplasat 
inspectori din cadrul Inspec
toratului Teritorial de Muncă 
care vor stabili care sunt 
cauzele producerii accidentu
lui de muncă. Este primul 
accident de acest gen care are 
loc în incinta fabricii de 
ciment de la Chișcădaga.

Elevii hunedoreni consideră profesorii niște tirani (Foto: Traian Mânu)

la limba italiană. Profesorii 
nu sunt tirani, doar serioși și 
riguroși”, spune Maria An
drei, directorul Colegiului 
Tehnic „Transilvania”.

„Percepția elevilor care 
consideră profesorul exigent 
ca fiind un tiran este greșită. 
E nevoie de multă rigurozi

poate să-și recupereze banii. 
„Prin alegerea acestei firme 
în Hunedoara se asigură ser
vicii de calitate la un nivel 
cerut de UE. în derularea con
tractelor, s-a ținut seama de 
recomandările asociațiilor de 
proprietari: câte containere, 
locurile de amplasare... Este 
imposibil însă ca serviciul de 
salubrizare să fie făcut gra
tuit. Salub are nevoie de bani 
pentru cheltuieli curente - 
benzină și salarii. De aceea 
susținem Salub-ul în măsurile 
pe care le va lua pentru a-și 
recupera datoriile, chiar dacă 
această măsură pare nepopu
lară”, este de părere Schiau.

Accident
Râu de Mori (M.T.) - 

Două persoane au fost 
rănite în urma unui acci
dent de circulație petre
cut ieri, pe DJ 667, în 
apropierea localității 
Râu de Mori. în timp ce 
conducea o Dacie în di
recția Brazi-Baraj, David 
R., de 40 de ani, din Râu 
de Mori, nu a redus vi
teza într-o curbă la stân
ga, a derapat și a intrat 
într-un pom de pe mar
ginea șoselei. în urma 
impactului conducătorul 
autoturismului și pasage
ra Alina J., din aceeași 
localitate, au fost răniți 
și transportați la Spitalul 
din Hațeg. Conducătorul 
auto a fost testat cu apa
ratul alcooltest, având o 
alcoolemie de 0,65 mg/1 
în aerul expirat.

tate și disciplină pentru ca 
materia să fie predată eficient 
elevului. Elevilor nu le place 
să fie puși să învețe și de 
aceea au impresii greșite 
despre profesori”, afirmă 
Florin Ilieș, directorul Co
legiului Național „Decebal” 
din Deva.

mailto:adrian.salagean@informmedia.ro
mailto:sanda.bocaniciu@inform-media.ro
mailto:mihaela.tanias@infarmmedia.ro
mailto:calin.bicazan@iniorniniedia.ro
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cu prințul da Monaco RaWerlH.________________
2005 - Cardinalul Joseph ftatiinger devine ei 265-fea 
Suveran Pontif sub numele de Benedict al XVI-lea.

VREMEA
2°
minim

14°
maxim

în general timp însorit. Maxima va fi de 
146C, iar minima de 2°C.

Prognoza pentru două zile
Vineri. Timp însorit. Maxima va fi de 

19°C, iar minima de 1°C.
Sâmbătă. Timp însorit. Temperatura ma

ximă va fi de 18°C. Minima va fi de 2°C.

Calendar Creștin-Ortodox ____________
Cuv. loan de la Lavra veche; Sf. Mc. Pafnutie.

Calendar Romano-Catolic______ ______
Sf. Emma, văduvă; Fer. Marcel Callo, m.

Calendar Greco-Catolic_______________
S. Pafnuțiu, pr. m.; S loan Paleovritul, c.

Energie electrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

între orele:
9.00-15.00 în carterul Gojdu, BI.1 și în localitatea |li- 

mindia, la blocuri.

Gai ________________ ■____________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă______________________________
Astăzi furnizarea apei potabile va fl întreruptă între 

orele:
8.00-15.00 în Deva, cartierul Micro 15, zona PT12 și 

în cartierul Dorobanți.

Salată de fructe
Ingrediente: 2 mere, 1 portocală sau grepfruit, 2 

banane, un compot de ananas, 2 bucăți kiwi, 1 

pahar frișcă, 1 pahar vin alb, 2 linguri zahăr tos, 2 

linguri alune măcinate, coajă rasă de portocale. 

Mod de preparare: Fructele se spală, se curăță de 

coajă, se taie bucățele și se pun în salatieră sau într- 

un pepene galben. Vinul îndulcit cu zahărul se 

amestecă cu frișca, cu alunele și cu coaja rasă de 

portocale, apoi se toarnă peste fructe. Se lasă să 

stea o oră la rece.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808

Dispecerat Electrica 929

Dispecerat gaz 22TOÎ
Rtformații CFR 212725

Urgenw 112

Pompleti 981

Jandarmerie 956
Poliție 955

O.J.P.C. HO 214971

Deranjamente lift 235090

Direcția Sanitar-SMter. 221145

730 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

730 TeleMatinal
10:00 Grădini de vis (doc.. 

Anglia, 2005)
1030 Trăsniții din Queens 

0(ep. 8, comedie, SUA 
2002). Cu: Kevin 
James, Leah Remini

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

12.-00 Ochiul magic (r) 
12:50 Arhiva de serviciu.

Doamna de fier
13:00 Nevastă-mea și copiii 

g(s, comedie, SUA 
• 2003). Cu: Damon 

Wayans, Tisha Camp- 
bell, George Gore II 

1330 Desene animate. Club 
Dtsney (SUA)

14:00 Jurnalul TVR 
15:30 Akzente. Emisiune în 

limba germană
17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne. 
1830 Dis-de-seară
18:45 Tragerile Jocker și 

Loto 5/40
1930 Jurnalul TVR

2020 Teleanemateca: 
—Campionul (comedie 
"•romantică, SUA 1996).

Cu: Kevin Costner, 
Rene Russo, Don John- 
son. R.: Ron Shelton 

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Garantat 100% 
0:10 Oameni și trenuri 

(dramă, Franța, 2002). 
Cu: Jean Rochefort, 
Johnny Haltyday, Char- 
lie Nelson. R.: Patrice 

Leconte
1:45 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
250 Valurile (film, r)
425 Garantat 100% (r) 
5:1 a Oglinda retrovizoare 

(reluare)
540 Careu de... Doamne 

(reluare). Patru 
Doamne se întâlnesc 

să toace mărunt tot 
ceea ce, cu o zi în 
urmă a Scut deliciul 
presei

Soluția integrantei din numă
rul precedent: C - V - A - I - 
ȘOVĂITORI - NEGREȘIT - EV
- IO - CS - IC - DOI - P - 
ÎNEC - ILAR - GRAI - ACE - 
NET - OM - EC - RISCANTI - 
FETE - GRAS - I - ULEI - TA
- IOD - Z - VINI - VANAT - 
LESA

730 țările ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10g Doi bărbați și 
jumătate (reluare) 

1045 Familia Bundy (r) 
1145 Walker, polrpsttexan 

(s, r)
12 Emmerdale - Afaceri 
“de familie (s, dramă,

Marea Britanie) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 La Bloc (r) 
14:15 Zâmbiți, vă rog 
15:00 Walker, polițist texan 

0(acțiune, SUA, 1993).

Cu: Chuck Norris 
1630 Tânăr și neliniștit (s). 
▼0C u: Eric Braeden,

Joshua Morrow 
17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Doi bărbați și 

0 jumătate (ep. 16, 
comedie, SUA, 2003).
Cu: Charlie Sheen, Jon 

Cryer 
18:15 Familia Bundy (serial) 
18:50 Știrile sportive 
1930 Știrile ProTv. Sport.

Vremea

2030 Proiectul Pandora
g(acțiune, SUA 1998).

Cu: Daniel Baldwin, 
Erika Eleniak, Richard 
Tyson. R.: John Ter- 
lesky, Jim Wynorski 

22:15 La Bloc 
2330 Meseriașii 
2330 Știrile ProTv. Sport 

0:15 CSI: Miami (s, SUA 
02002). Cu: David Caru-

so, Emily Procter, Rory 
Cochrane, Adam 
Rodriquez, Khandi 
Alexander, Kim 
Delaney 

1:15 La Bloc (r) 
230 Meseriașii (r) 
225 Omul care aduce

cartea (reluare)
230 Știrile ProTv 
330 CSI: Miami (s, r)
430 Te vezi la Știrile ProTv

(reluare)
5.15 Zâmbiți vă rog (r) 
630 Icstrin Tm (0 
(30 E ne lie - maori 

defamAe (r)

T

Gemeni

Fecioară

Balanță

Săgetător

Nu este recomandabil să vă asumați noi responsabilități, 
Țineți cont de sfaturile partenerului de viață, câre o să vă 
ajute!

Partenerul de viață nu este de acord să plecați într-a 
călătorie de afaceri, motivând că nu este momentul pen
tru afaceri. 1

Astăzi nu sunteți prea comunicativ și este Indicat să evi
tați întâlnirile. Ar fi bine să nu vă angajați în activități impor
tante.

Nu vă faceți un program strict pentru azi. Din cauza eveni
mentelor neașteptate veți fi nevoit să vă schimbați pro
gramul.

Capricorn _______ .................._____................

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 (r) 

10:00 Concurs interactiv 
11:00 Primii pași (s). Cu: 

0Bruce Winant, Kevin 
Connolly, Cathy Herd, 
Kevin Weisman 

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

Gherghe
13:45 Opt reguli simple

□ (serial, comedie, SUA, 
2003). Cu: Katey 
Segal, Kaley Cuoco, 
Amy Davidson, Martin 
Spanjers, James Gard- 
ner, Suzanne Pleshette

14:15 Uraganul
(film, reluare) 

1630 Observator 
17:00 9595, te învață ce să 

fad
1930 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

20:45 Fotbal în direct- 
Cupa României: Pan
durii Tg Jiu vs Rapid 

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

2430 Doctorul Detrort
□ (comedie, SUA 1983). 

Cu: Dan Aykroyd, 
Howard Hesseman, 
Fran Drescher. R.: 
Michael Pressman 
Clifford Skridlow este 
profesor de literatură 

>în Chicago. După ce 
întâlnește patru prosti
tuate care încearcă să 
scape de furia unei 
femei cu trecere în 
lumea mafioților, cu
noscută drept Mom, 
viața lui Clifford ia o 
întorsătură radicală.

2: Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
3a6Wrere(i)

8:50 Un secol de SF (doc. SUA 
1996) 930 Jurnalul Euronews 
pentru România 935 Misterele 
monumentelor (doc. r) 10:10 
Tonomatul DP2 1230 Replay 

, 1230 Lege și ordine (r) 1430
ABC... de ce? 1430 Tribuna 
partidelor parlamentare 1530

) împreună în Europa! Em. în

1 limba maghiară 1630 Jurnalul 
< TVR (r) 16:20 Descoperă 

românii 1630 Autostrada TVR. 
Magazin regional 1830 Jurnal 
regional 1835 Lege și ordine 

(s) 19:30 O lume nouă (doc. 
Fr.) 2030 Arena leilor 21:00 ,

: Ora de știri 22:10 Cortina 
sfâșiată (thriller, SUA 1966) 
025 Replay (r) 0:55 Whistler

1 (s, dramă, Canada, 2006) 1:55 

Vieți periculoase (film, r) 335 
Pacificatorii (doc.) 3:50 Tono-; 
matul DP2 (r)

630 Clona (r) 730 Duelul pasi
unilor (r) 9:00 Gitanas (s) 
10:00 Culoarea păcatului (s) 
1230 Inocență furată (s) 1330 
Prizoniera (s) 1430 Iubire ca 
în filme (r) 1520 Rețeta de 
acasă 15:30 Duelul pasiunilor ’ 
(s) 17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) ’ 
20:30 Iubire ca în filme (s) 
2130 Zorro (s) 2230 Poveștiri 
de noapte (divertisment) 2330 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:00 Poveștiri adevărate (r) 
2.-00 Iubire ca în filme (r) 3.-00 
Poveștiri de noapte (r) 3:30 
Rețeta de acasă (r)

06.30-07.00 Observator (r)

NAȚIONAL
830 Malcolm și Eddie (s) 930 

; Dimineața cu Răzvan și Dani 

’i 1130 U nhappîty Ever After (s, 
' SUA, 1995) 11:30 Raven (s)

1220 Look who is winning 
14:30 Miezul problemei (r) 
1630 Bărbatul din vis (s). Cu: 
Daniela Alvarado, Râul 
Amundaray, Susana Bena- 
vides 1730 Naționala de bere 
18:30 Știri 2030 Film artistic 
22.-00 Miezul problemei 24.-00 
Cronici paranormale (s) 230 
Nero Wolfe (polițist, SUA, 
2001). Cu: Tlmothy Hutton, 
Maury Chaykin

PRO CINEMA
‘ 11:00 Verdict: crimă! (r) 

12:00 Cupluri celebre (doc. r) 
13:00 Laboratorul lui Dexter

i (s) 14:00 Spitalul de urgență
(s) 1530 Entertainment News
(r) 15:15 Verdict: crimă! (s) 

! 16:15 Jake, specialistul în 
! relații (r) 16:45 Nopți albe
s în Seattie (comedie romantică, 
’ SUA 1993) 1900 Seaquest(s) 
< 20.-00 Entertainment News 

2020 Schimbul trei (s) 
2130 Ghid ce-mi plaoe ia tine 
2230 Aviatorul (dramă, 
SUA/Gennana. 2004130 Cu 
sânge rece (s)

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 
Sport cu Florentina 825 Casa 
noastră (r) 9:45 Al 7-lea cer (s, 
r) 10:45 Tele RON 1225
Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Regina nopții (dramă 
romantică, Austria/Germania, 
2005) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
1725 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
1830 Focus 1930 Camera de 

râs 20:00 S.O.S. Salvați-mi 
casa - sezon noul 21:00 
Viceversa 22:00 Trăsniți în 
N.A.T.O. (ep. 40) 2230 Focus 
Plus 23:30 Medium (ep. 5, 
dramă, SUA 2005)

700 Matinal 7101000 Euro- 
maxx 11O0 Ne privește. Talk 
show pe teme sociale. Cu Ali
na Stancu 12:00 Știri 13:05 
Marș forțat. Cu George Mihal- 
cea 1435 Lumea cărților. Cu 
George 1535 Euroblitz: Jur
nal european (r) 1600 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! 2000 
Adio, dragă Nela! (comedie, 
România, 1972). Cu: Vasilica 
Tamastan, Mircea Diaconu, 
Ștefan kxdache 2230 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru 
2430 6! Vine presa! (r) 200 

fro, drațp Neta (axnerfre. 
Române. 1972) 400 Chat TV

730 Spectacol de matineu 

(comedie, SUA 1993) 910 
Cel mal faimos joc (biografic, 
SUA 2005) 11:10 Hhdi 

(comedie, SUA 2005) 13:10 
Armăsarii (comedie. Irlanda, 
2006) 15:15 Gol pușcă (come
die, Marea Britanie, 1997) 
16:50 Zebra de curse (aven
turi, Africa de Sud, 2005) 
18:30 A fost sau n-a fost? 

(comedie, România, 2006) 

20:00 Drumul de 12 mile 
(dramă, SUA 2003) 2130 Cei 
mai faimos joc (biografic, SUA

930 Realitatea de la 930 93$ 
100% (r) 1030 Realitatea * 
la 10:00 1130 Deschide 
lumea 1230 Realitatea de ta 
12:00 1320 EU, România 
1530 Realitatea de la 1530 
1520 Fabrica 1650 Marți 
17:00 Realitatea de la 17:00 
1830 Realitatea de la 1830 
18:50 Realitatea zilei 2030 
Realitatea de la 20:00 2035 
Realitatea zilei 2130 Reali
tatea de la 21:00 2150 Pri

ma ediție 2230 100% 2330 
Ultima oră

D1SCOVERY 1
930 Automobile americane 

reconcfțjonate 1030 Vârdtoă 
de mituri 1130 Mișati pe 

alese: 8MW 32S 1230 
structuri 1330 Confruntări p 
fiare vechi 1430 Bramuc 

maniaci ai ștănȘei 1530 Căra 
se fabrică Ckverse henrii? 

1630 Case 1730 htqaa pe 
alese: Prxsche 14300 Mrrtod- 
drte americane ÎM0 JooriOe

2030 Cum se fabrică Ariae 
lucruri? 2130 Muta te ta 

Martod 2230 Dosriete HI 

Z230 Ratte și apan^ - SUA 
3430 Cran se trtridk dreree 

temei?
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Casă nouă, buzunare goale

1 euro_________________________________________ 3,3298 lei

1 dolar american___________________________ 2,4469 lei
1 gram aur 54,3064 lei

1

Societatea Preț \
închidere (lel/acț)

fartatie
w)

SIF1 3.0600 •1,29
SIF5 ■ 34700 <11
ANTIBIOTICE 1.8500 -1,6
ALU 7.9000 -7-6
ROMPETROL 0.1010
BANCA TRANSILVANIA 1.0900 ■0,91
TRANSELECTRICA 48,1000 -2,24
BIOFARM 0.7300 ■1,35
SIF3 3.7200 -1,59
SIF2 3.1000 -3.13
Rubrici realizat» de SVM IFB FINWEST SA DEVA
b-dul Decebal, bl. R, parter (lingi QUASAR), tel.:
221277.

■ Casa în care nu s-au 
făcut investiții devine o 
„pacoste" pe capul 
proprietarului.

Clara Păs______________________
clara.pMelnformiMdla.ro

Deva - Persoanele care 
doresc să cumpere un aparta
ment în blocurile construite 
Înainte de 1990 trebuie să se 
gândească bine dacă târgul 
merită. O garsonieră într-o 
zonă bunicică nu se vinde cu 
mai puțin de 70.000 de lei, iar 
un apartament cu două 
camere trece ușor de 90.000 de 
lei. Acestea ar fi preturile pen
tru locuințe în care nu s-a 
făcut prea mult de când au 
fost construite. Și cum majori
tatea se apropie de 20-25 de ani 
de folosință, reparațiile capi
tale se impun.
Modernizări

Cât despre modernizări, ele 
intră în discuție doar dacă 
noul proprietar mai are ceva 
bani in portmoneu. Un calcul, 
în care nu s-au inclus decât

HUNEDOARA

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

cu, nr. 14. ®-» 717659.
DEVA -

Farmacia «Bella Farm*, non stop, b-dul Decebal, bl.

5. ®-» 231515.

2. Geam termopan 1.5-«1.6 m (inclusiv transeKsrt> mln. 800 lei
1. UM ratatei «xtwrfoir (inclusiv transport) min. SOOtei
4. Gresie de la 21 leltap
5, Fitatâ delalBIeWnp

‘ AaiLttka y' - £ z. ’ deteWWâtaiaf

- -....." de ta 15 leMp
-

1080*2500  lei
10. iruBdalle apă Onontai si materitfe) 806-lS00 lei
11. Parchet laminat le ta 19 leVmp

< interior de la 350 tal
11. Itarabll de la 73 lei/cutla 25 kg
14. Amorsă lavabllă de la 8 lel/bidanul 41
13. Colorant ce la 4,5 lei/cutia
16. Manoperă zugrăvit detaigMW
17. Montai parchet de ta 10 teMhp
18. Aptei Iluminat de la 18 lei

Montarea unui metru pătrat de gresie costă minimum 15 lei

înlocuirea elementelor de 
strictă necesitate și un mini
mum de modernizări, arată că 
pe lângă prețul plătit pentru 
cumpărarea apartamentului, 
omul trebuie să mai dispună 
de 33.000 până la 50.000 de lei. 
Cele mai scumpe lucrări sunt 

cele cu punerea în funcțiune 
a unei centrale termice de 
apartament, cu geamurile ter- 
mopan, cu amenjarea băii și a 
bucătăriei. în cazul centralei 
termice și a termopanelor pen
tru închiderea unui balcon, 
spre exemplu, sunt necesare și 
proiecte care costă bani și 
ridică prețul lucrărilor. La fel 
de scumpă este manopera 
zugravului, a celui care mon
tează gresia, faianța și par
chetul laminat. Dintre toate 
însă cele mai „migăloase” 
lucrări simt cele care vizează 
amenajarea băii și a 
bucătăriei. Aici instalația de 
apă trebuie schimbată, pentru 
a avea „pace” cu ea o bucată 
bună de vreme. Urmează 
punerea faianței, gresiei și a 
instalațiilor sanitare. Acestea 
sunt adevărate „tocătoare” de 
bani. Când meșterul îți face 
lista cp necesarul de materi
ale îți spui liniștit:, ,Ei, cât pot 
costa niște garnituri, șaibe,

(Foto: CL)

plinte etc.?” Când .fata de la 
casă îți spune însă cât ai de 
plată... te trec transpirațiile. 
Dacă se vrea ca unele camere 
să fie amenajate utilizând 
plăci de rigips, trebuie să știți 
că nu placa în sine este 
scumpă, cel mai mult se plă
tește pentru profilele pe câre 
se montează aceasta.

Este nevoie și de amenajări 
exterioare (Foto: cl)

Amplasarea aparatelor radar 1b data de 19.04.2007: 
- DN 7: Zam - hia - limita jud. Arad;
- DJ 687: Bărcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

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

Mihai Eminescu.

, î ..LvL... i ÎL iU{ I H&V? & «K
Reguli:

Smântână, produs de 
contrabandă?

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. 

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

fecepMori Avansați

9 3 5 18 4267
2 6 7 3 9 5 1 4 8
4 8 1 7 6 2 9 3 5i
3 1 2 579684'

15 9 6 841372;
7 4 8 6 2 3 5 9 1

«6 2 4 9 5 7 8 1 3
[8 5 3 4 1 6 7 2 9
t 7 9 2 3 8 4 5 6

263874591
5 8 1 9 2 6 7 4 3
7 4 9 3 5 1 8 2 6
8 3 6 7 9 5 4 1 2 
974218365 
125463978
45263918 7 
6 1 8 5 4 7 239- 
39718265 4

■ De frica amenzilor, 
țăranii încep să vândă 
smântână pe „sub 
mână".

Tiberiu Stroia__________________
tlberiu.strala@ln1ormmedia.ro

Deva - Pentru că noile 
norme interzic vânzarea 
smântânii nepasteurizate, ță
ranii din piețele județului 
încep să dosească borcanele 
cu smântână pe sub mese. 
Lucru de înțeles în condițiile 
în care amenzile sunt foarte 
mari. Practic, un borcan cu 
smântână nepasteurizată vân
dut în piețe poate să-ți 
„ușureze” bugetul cu... 50 de 
milioane de lei vechi! Legea

Curs
Deva (C.P.) - Consiliul 

Regional al IMM Deva 
organizează un curs de 
auditori interni ai sis
temului pentru siguranța 
alimentelor. Standardul 
se poate aplica firmelor 
care produc, prepară, 
transportă, depozitează și 
vând produse alimentare, 
precum și celor care pro
duc ambalaje, împache
tează și pregătesc pro
dusele alimentare. Cursul 
se va desfășura zilnic în 
perioada 27-29 aprilie, 
între orele 9 și 17, în sala 
de conferință a Romtele- 
com Deva. 

este foarte clară: cine nu are 
în gospodărie instalație de 
pasteurizare nu are dreptul să 
o vândă în spatii comerciale 
amenajate”, spun reprezen
tanții ANSVSA Hunedoara.
Ce-ai cu noi, bă?!

Așa cum era de așteptat, 
noua normă a generat o mul
titudine de proteste. „De când 
cu UE asta, noi, ăștia de la 
țară, avem numai probleme. 
Ba că trebuie să mă înscriu 
acolo, ba că nu am voie să 
vând aia sau aialaltă. Să ne 
dea bani și stăm acasă. Nu 
mai muncim toată ziua la 
pământ”, spune Ioana Câm
pean, din satul Almaș.

Există însă și o serie de 
pietari pragmatici. „O să le

Cum te „judecă" băncile
■ Peste o săptămână 
Banca Transilvania va 
organiza un training 
adresat managerilor.

Deva (C.P.) - Clubul între
prinzătorului Român va orga
niza, în data de 24 aprilie, la 
Deva, un training susținut de 
specialiști ai Băncii Transil
vania și de parteneri ai 
Clubului, pe tema „Cum se 
finanțează afacerile prin cred
ite bancare”.. Prezentarea se 
adresează managerilor fir
melor și executivilor cu com
petente în obținerea de 
finanțări bancare și își pro
pune să faciliteze partici-

în foarte scurt timp smântână de casă va dispărea din piețe

treacă. Așa a fost și cu colec
tivizarea. Am zis ca ei și am 
făcut ca noi. Dacă nu mă mai 
lasă în piață, o să-mi caut 
clienti la domiciliu. Așa cum 
face o vecină de-a mea care 
vinde lapte. Pentru că eu sunt 
sigură că nimeni nu va 

pantilor o privire asupra 
modului în care băncile le 
analizează solicitările de cred
it. Vor fi abordate urmă
toarele teme: de ce e nevoie 
de credite, tipologia finan
țărilor, analiza aspectelor 
calitative ale unei tranzacții 
de creditare, afacerea și 
domeniul de activitate (mana
gementul, piața, istoricul de 
plăti, colateralul, aspectele 
comerciale, judecăți privind 
echilibrul financiar al com
paniei), tendințele modelelor 
de analiză în actualul context 
al competiției bancare, 
înscrierile la acest training se 
fac pe Intemet la adresa 
www.btclub.ro.

renunța la smântână făcută la 
tară. Chimicalele lor nu sunt 
bune de nimic. Mâncăm 
smântână așa de zece ge
nerații și nimeni nu a pătit 
nimic. Ce, acuma suntem mai 
cu mot?”, se întreabă Corina 
Miclea, din comuna Ilia.

Seminar
Deva (C.P.) - Camera de 

Comerț și Industrie Hu
nedoara, în parteneriat 
cu Direcția de Muncă, 
Solidaritate Socială și 
Familie Hunedoara orga
nizează la sediul C.C.I. 
din Deva, în data de 27 
aprilie, începând cu ora 
11, seminarul „Noutăți 
legislative și instrucțiuni 
privind desfășurarea 
activității de formare pro
fesională”. Seminarul va 
fi susținut de specialiști 
din cadrul DMSSF Hune
doara și se adresează 
tuturor furnizorilor de 
formare profesională.

clara.pMelnformiMdla.ro
mailto:tlberiu.strala@ln1ormmedia.ro
http://www.btclub.ro


• Atac. O funcționară din Primăria Deva 
a fost atacată ieri, în timpul ședinței de 
Consiliu Local, în biroul în care se afla 
pentru a pregăti mai multe documente. 
Cazul a șocat consilierii care au adus în 
discuție problema accesului în Primărie pe 
bază de cartele electronice. (M.S.)

• Reziliere. Contractul încheiat între 
Primăria Deva și firma care trebuia să con
struiască mall-ul de la piața centrală a fost 
reziliat ieri, în ședința Consiliului Local 
Deva. (M.S.)

0 pasiune frântă: împăiatul

Proiecte 
finalizate

Petroșani (C.B.) ■ La 
Petroșani a avut loc 
Adunarea Generală a 
Sindicatului Studenților 
Democrați (SSD) din 
Universitatea Petroșani 
care a avut pe ordinea 
de zi prezentarea rapor
tului din perioada mar
tie 2006 - martie 2007, 
prezentarea și dez
baterea Statutului și 
Regulamentului Intern 
de Organizare și Func
ționare (RIOF) al SSD și 
a modificărilor și adău
gărilor aduse acestora, 
aprobarea Statutului și 
RIOF-ului ale SSD pre
cum și discutarea ca
lendarului de activități 
pe perioada aprilie 2007 
- iunie 2008. La adunare 
au participat Lorincz 
Szell, directorul DJT Hu
nedoara, și Cornel Iuga- 
nu, director Kiss FM 
Petroșani. „Invitații au 
apreciat unitatea puter
nică a actualei echipe 
care în decursul ultim
ului an a dus la fina
lizarea a peste 25 de 
proiecte”, a spus Dacian 
Ciodaru, președinte SSD.

Premiată 
la latină 
Deva (S.B.) - Eleva 

Sandra Ronai, clasa a 

Xll-a la Liceul Teore
tic „M. Eminescu" 

Petroșani, a câștigat 

Premiul I la faza 

națională a 
olimpiadei de limba 

latină, Premiul Special 

pentru cea mai va
loroasă lucrare din 

concurs și Premiul 
Special pentru cea 

mai bună traducere 

din concurs. Sandra 

Ronai va reprezenta 

țara la două concur

suri internaționale de 

limba latină ce vor 

avea loc în Italia: 

„Certamen OVidi- 

anum Sulmonense" 

(Sulmona, ediția a X- 

a, 19-21 aprilie) și 

„Certamen Ciceronia- 

mum Arpinas" 

(Arpino, ediția a 

XXVII-a, 11-13 mai). 
Sandra Ronai nu este 

singura hunedore- 

ancă premiată la 

olimpiadele națio
nale. Elevii hune- 

doreni au acumulat 

în acest an 8 premii 
I. o medalie de aur, 
o medalie de argint, 
2 medalii de bronz, 3 

premii II, 4 premii III, 
un premiu special și 

43 mențiuni.

au încălcat regulile de circulație pe 
drumurile din județ. Au fost sus
pendate patru permise de conducere,
din care unul pentru consuni de alcool. 

(Foto: Traian Mânu)

—--

Vor schimbarea Codului 
Rutier

Deva (M.S.) - Organizația județeană Hune-

Petru 
Mărginean

doara a Partidului Conserva
tor (PC) va apela la taxi- 
metriștii din municipiile 
județului pentru a strânge 
semnături în vederea modi
ficării Codului Rutier. 
„Campania de strângere a 
semnăturilor va începe luni 
și va susține o inițiativă le

gislativă depusă de parlamentarii PC, la
Senat. Am avut deja o întâlnire cu 
taximetriștii și au fost de acord să ajute la 
strângerea de semnături, mai ales că ei fac 
parte din categoria șoferilor afectați de 
Codul Rutier actual”, a declarat președintele 
PC Hunedoara, Petru Mărginean. Liderul 
conservatorilor hunedoreni a explicat că în 
Codul Rutier sunt prevederi care impun 
câte trei sancțiuni pentru o abatere. De 
asemenea, PC propune ca redobândirea per
misului auto suspendat să se facă fără exa
menul prevăzut acum de Codul Rutier. 
„Susținerea unui nou test este ca și cum ar 
trebui să reconfirmi, la o perioadă anume, 
un examen de licență, de exemplu”, a con
chis președintele PC Hunedoara.

■ Un devean renunță 
la pasiunea sa de zeci 
de ani! împăiatul ani
malelor.
Sanda Bocaniciu________________
sinda.bocanlcluelnformmedla.ro

Brad ■ Dorin Carabeț, din 
Deva, este singurul devean 
pasionat de impăia-tul ani
malelor. A făcut acest lucru 
zeci de ani, dar s-a decis să nu 
mai practice această pasiune 
pentru că nu mai poate să 
vadă animale moarte. El 
spune că „este mare lucru să 
faci așa ceva și trebuie să ai 
un ochi de artist pentru ca să 
nu-ți bați joc de animalul pe 
care-1 prelucrezi!” în opinia 
lui Dorin Carabeț, „lumea ani
malelor trebuie observată și 
admirată pe viu. Nici un ani
mal nu trebuie să arate altfel 
decât viu. Animalele împăiate 
sunt necesare ca material 
didactic, dar nici măcar în 
acest scop nu ar mai trebui 
folosite. Curiozitatea celor

Vulpea și prada ei Silvia Burnaz (Foto: cl)

Primarul anunță sus
pendarea viceprimarului
■ Propunerea de 
schimbare din funcție 
va fi făcută CL Deva 
peste zece zile.

Deva (M.S.) - Primarul 
municipiului Deva, Mircia 
Muntean (PNL), a anunțat 
ieri, în ședința Consiliului 
Local, că va propune con
silierilor suspendarea din 
funcție a viceprimarului Ioan 
Inișconi (PD), în următoarele 
zece zile. „îi reproșez vicepri
marului Ioan Inișconi că a 
sustras documente din 
primărie, că a blocat sistem

Restructurare la 
Calor

Deva (M.S.) - Tot personalul 
societății de termoficare locale 
Calor Deva va fi concediat 
colectiv, Consiliul Local 
aprobând ieri programul de 
restructurare al acestui ope
rator economic aflat în sub- 
ordinea Primăriei. Conform 
hotărârii adoptate de consi
lierii locali, disponibilizarea 
de personal va avea loc după 
ce se va cunoaște firma care 
va câștiga licitația pentru de
legarea de gestiune în privința 
sistemului de termoficare din 
municipiul Deva. Chiar dacă 
nu s-a anunțat oficial, con
silierii locali au aflat că pen
tru caietul de sarcini există, 
cel puțin deocamdată, doar un 
solicitant și acesta este ter
mocentrala de la Mintia. Pri
marul Mircia Muntean a spus 
că este posibil ca o parte din 
personalul Calor să fie prelu
at de noul operator care va 
câștiga licitația pentru servi
ciul de termoficare al orașului 
și a dat asigurări că ceilalți 
angajați își vor găsi de lucru 
în cadrul unui serviciu public 
al Primăriei Deva.

Aspect din expoziția de la Brad

care nu au văzut de aproape 
unele animale poate fi satis
făcută prin intermediul expo
zițiilor de genul celei deschise 
de Muzeul Civilizației Dacice 
și Romane Deva, la Brad. 
Deve'anul a învățat meșteșu
gul, deloc ușor de aplicat, al 
împăierii animalelor, la 14 ani 

atic investiții importante pen
tru oraș, un comportament 
neloial față de consilierii 
locali și o duplicitate în care 
afirmă că dumnealui face 
doar ceea ce este bun, iar ce 
este rău fac ceilalți”, a 
declarat primarul Mircia 
Muntean.
mmmm

în replică, viceprimarul 
Ioan Inișconi a afirmat că se 
aștepta la un asemenea anunț 
din partea primarului. El a 
menționat că nu se simte 
vinovat cu nimic față de con
silierii locali și că nu are 

Vrei //>/, și Cuvântul liber

REGULAMENT:
Aresl concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 
luni nu au fost /.( 61'i.\ i sau (I i i I bl I î 61 C! Angajații 
Inform Media SRL si rudele acestoa de gradele I și II nu pot 
participa, extragerea va avea loc la sediul redacției, în 7 mai, 
ora 14. Relații suplimentare la 0254-211275, int. 8806.

Cei care in ziarul de vineri, 13 aprilie, nu 'j.'isil inse 
rată o carte poștală pentru cililori de proliâ pol 
colecționa fiecare piesă puzzle <(■>) apărută din 1 1 până 
in 20 aprilie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea 
poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la 
concurs, depunețio in cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.l, CP.3, Deva, sau trimiteiro la sediul 
redacției din Deva, Str. 22 Decembrie. nr. 37A. pană 
in 6 mai. In 7 mai puteți fi câștigătorul celor m 
I Olt! Toți participanții ce se încadrează in regulament 
vor primi, timp de o lună, 
I I I
Alătură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat!

Cuvântul Liber <1 ■’. I U

JURNAL

de la profesoara de biologie 
Doina Ion. Aceasta i-a insuflat 
pasiunea călăuzindu-i primii 
pași. De la ea a deprins tehni
ca împăierii și apoi a început 
să practice pe păsări. A tre
cut și la animale, din toate 
speciile, cea mai mare creație 
a sa fiind un lup. Despre 
tehnicile de împăiere ne-a 
povestit că „sunt multiple dar 
cea mai atractivă, incitantă și 
apreciată este împăierea artis
tică prin care trebuie redat 
animalul în asemenea fel încât 
să arate ca viu. „Chiar și la 
alegerea ochilor, care sunt 
artificiali, trebuie să ai ochi 
de artist! în rest, toată 
operațiunea nu este tocmai 
ușoară. Se lucrează în timp, în 
funcție de mărimea animalu-

nicio vină din cele spuse de 
primar. „Zvonurile referi
toare la schimbarea mea din 
funcție circulă de aproape un 
an de zile. Nu sunt vinovat cu 
nimic. Colaborarea noastră a 
fost sub orice critică și îmi 
pare rău că primarul nu a 
știut să profite de cunoș
tințele profesionale pe care le 

(Foto: CL)

lui pe care-1 împăiezi, dar și 
de faptul că unele exemplare 
sunt mai fragile, mai deli
cate”, susține D. Carabeț. Din 
zecile de animale împăiate pe 
care acesta le deținea acasă, 
nu mai are acum decât unul 
singur: im lup! Dorin Carabeț 
a hotărât să pună punct aces
tei „cariere”. El se ocupă 
acum doar de restaurarea și 
întreținerea animalelor împă
iate de la muzeul devean. Asta 
și-a propus, deși noi credem *•  
că o pasiune nu poate fi 
înfrântă prea ușor. Expoziția 
de la Brad, prezentată la ver
nisaj de cercetătorul științific 
Silvia Burnaz, de la Muzeul 
Deva, poate fi vizionată zilnic, 
între orele 9 -17, iar prețul 
unui bilet este de 1 RONa 

dețin. De asemenea, precizez 
că nu mă aflu în spatele 
sesizărilor prin care Mircia 
Muntean a fost audiat de 
procurorii DNA”, a spus 
viceprimarul Inișconi. în 
opinia sa, noul viceprimar ar 
putea fi membru al UDMR, 
informație necomentată de 
primarul Muntean.

CONCURS

sinda.bocanlcluelnformmedla.ro
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• Plecare. Mircea Voicu, mijlocaș la Jiul, 
a părăsit clubul, afirmând că s-a renunțat 
la serviciile sale pentru că nu a mai vrut 
să semneze prelungirea contractului. „IM- 
au tot bătut la cap să semnez prelungirea 
contractului și, pentru că nu am vrut, m- 
au zburat. Asta este, după trei ani de 
muncă am plecat", a spus Voicu. (V.N.)

• Neprogramare. Din cauza unei datorii 
de 32.000 de euro față de fostul 
președinte Marcel lancu, FC Bihor nu a 
fost programată în campionatul Ligii a II- 
a, începând cu 17 aprilie. Dacă nu va 
plăti sau nu se va ajunge la un acord, 
echipa riscă să piardă cu 0-3 partida de 
sâmbătă cu Corvinul Hunedoara. (V.N.)

Beregszaszy se simte bine
Deva (V.N.) - După intervenția chirurgi-

Raliul,
■ Datorită vitezei mari 
și a mașinilor puter
nice, spectatorii se 
expun la mari riscuri.

Valentin Neagu
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - Această a IlI-a etapă 
a Raliului României, care se 
desfășoară vineri și sâmbătă 
în județul nostru, este un 
„raliu de asfalt”, ceea ce 
înseamhă că este unul de 
viteză, cu implicațiile care 
rezultă din acest lucru. în 
acest sens, specialiștii în 
domeniu atrag atenția că, 
datorită mașinilor puternice 
și a vitezei mari cu care se 
concurează, timpii de reacție 
ai piloților pentru momentele 
dificile sunt foarte mici. De 
aici și pericolul deosebit la 
care se expun spectatorii care 
nu respectă marcajele și indi
cațiile personalului care asi
gură securitatea traseului. în 
ediția trecută a raliului, ast
fel de probleme s-au înregis-

la mâna spectatorilor

Mai este puțin până la startul Raliului Hunedoarei (Foto: Traian Mânu)

trat în zona Cinciș, ceea ce a 
îngreunat mult munca ofi
cialilor. Aceștia atrag atenția 
că, dacă astfel de probleme se 
vor repeta și apar accidente 
(ca la Brașov bunăoară), s-ar 
putea să se discute despre

retragerea dreptului de orga
nizare a raliului în județul 
Hunedoara.

Față de alți ani, când în 
concurs au fost - înscrise 
echipaje feminine sau mixte, 
până ieri nu se întâmplase

acest lucru. Spectaculozitatea 
raliului hunedorean a crescut 
datorită introducerii probei 
speciale de noapte din zona 
Silvaș. Pe acest traseu, chiar 
noapte fiind, se pot atinge 
viteze toarte mari.

Ștefan 
Beregszaszy

ffCupa Cetății" la aerobic
■ Gimnastele și gimnaș- 
tii de la CSS Cetate și 
CSS Petroșani se vor nu
măra printre participanți.

cală suferită, în noaptea de luni spre marți, 
în urma căreia i-a fost înlăturat un cheag 

de sânge care 
obstrucționa circulația 
sanguină la piciorul 
stâng, starea antrenoru
lui de atletism Ștefan 
Beregszaszy este stabilă. 
Antrenorul a depășit cu 
bine cele 24 de ore con
siderate critice după 
operația suferită la Insti
tutul inimii „Nicolae 
Stăncioiu” din Cluj-

Napoca. „Sunt bine. Cât se poate de bine în 
situația în care mă aflu, în convalescență. 
Am fost transferat de la Anestezie Terapie 
Intensivă. Vreau să le mulțumesc tuturor 

^piedicilor de ta-Spitalul lifflaScipa^^^ s 
^Alexandru Simionescu” din Hunedoara și 

de la Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu” 
din Cluj, care au dat dovadă de profesiona
lism și au fost foarte operativi”.

Deva (C.M.) - Cele mai pu
ternice cluburi cu secții de 
gimnastică aerobică din țară 
și componenții loturilor na
ționale ale României vor par
ticipa, vineri, 20 aprilie, la 
ediția a X-a a Cupei Cetății, 
adevărat festival al acestui 

- spS|t-alPgrației și eleganței.
• Competiția este organizată de 
CNS CSS Cetate Deva, DSJ 
Hunedoara, Asociația Jude
țeană de Gimnastică și va fi 
găzduită de Casa de Cultură 
„Drăgan Muntean” din Deva.

Și-au anunțat prezența 
sportivi și sportive de la 
cluburi din Arad, București, 
Constanța, Caracal, Iași, 
Petroșani și Deva. Organiza
torii vor oferi primilor clasați 
premii constând în cupe, 
diplome și materiale sportive 
din partea Asociației Jude
țene de Gimnastică Hune
doara și a DSJ Hunedoara. 
Concursul se va desfășura în 
două etape, dimineață între 
orele 9.00 - 13.00, în concurs 
fiind juniorii III și II, iar 
după-amiază, între orele 16.00- 
19.00, pe scenă urmând să 
evolueze junioarele și juniorii 
I. Componenții loturilor 
naționale - masculin și femi
nin - vor prezenta exerciții

Va fi o sărbătoare a gimnasticii aerobice la Deva (Foto: CL)

demonstrative în afara con
cursului.

La fel ca și la celelalte nouă 
ediții anterioare, cu siguranță 
gimnastele și gimnaștii de la

CNS CSS Cetate și CSS Pe
troșani vor confirma valoarea 
școlii hunedorene de aerobic 
și se vor afla printre me- 
daliați.

Setea de puncte

„Am rupt orice legătură"
Deva (V.N.) - Marin Tudorache, fostul 

antrenor al Jiului Petroșani, a refuzat să se 
prezinte la antrenamentele formației 

satelit - CS Vulcan. El a afir
mat că a comunicat decizia 
sa clubului Jiul și că dorește 
să rupă orice legătură cu gru
parea hunedoreană. „Nu mai 
merg la antrenamente și iau 
o pauză până la vară. A fost 
prea bruscă trecerea de la 
prima ligă la liga a treia. De

asemenea, am rupt orice legătură cu echipa 
Jiul și nici la meciuri nu mă voi mai duce. 
Când am lăsat echipa, CS Vulcan .era la un 
anumit nivel, acum am fost dezamăgit de 
ceea ce am găsit acolo. îmi pare rău, am 
predai echipamentul și gata cu fotbalul”, a 
precizat Tudorache. Marin Tudorache a fost 
schimbat din funcția de antrenor principal

M.Tudorache

Deva (V.N.) - Gheorghe Poe- 
naru, proaspătul tehnician al 
Jiului, a afirmat că are mare 
încredere că jucătorii săi vor 
realiza baremul de 25 de 
puncte necesar pentru a nu 
începe liga a doua cu pena
lizări. „Avem nevoie de 11 
puncte din cele 24 puse în joc, 
așa că nu văd de ce să nu 
sperăm. Totuși și înaintea 
jocului cu FC Național ne 
confruntăm cu problemele 
jucătorilor accidentați. Nu-i 
voi putea folosi pe Mihart și 
Kalai, care se adaugă altor 
indisponibili Drida și Bădoiu, 
iar Dinu este suspendat. Va fi 
greu meciul cu FC Național, 
dar nu țintim decât victoria. 
Dacă o vom obține va fi una 
de moral pentru noi și ne va 
ajuta pe viitor”, a spus Poe- 
naru. în același timp, tehni
cianul Jiului și-a manifestat 
îngrijorarea față de arbitrajul 
din fotbalul românesc: „Mai 
am în minte arbitrajul de la 
Piatra Neamț. Nu știu dacă 
soluția este aducerea arbi
trilor străini, dar cu sigu
ranță trebuie făcut ceva în 
arbitrajul românesc”.

minut
de
300
de
secunde

la-ți once opțiune cu 180 de minute în rețea și timp de 6 luni

în plus, ai:
apei iri naționale la tarifele din rețeaua Orange, 6 luni 
400 de minute naționale, valabile 6 luni 
25 de minute naționale lunar, pe viață
5 minute internaționale la preț de unul, 6 luni 
abonament gratuit, 3 luni

■
■
a

share

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
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PE SCURT............................................................ ..
• Părăsește Jiu!. Mijlocașul Mircea Voicu 
a plecat de la Jiul Petroșani, jucătorul 
manifestându-și dorința, conform condu
cerii tehnice, de a evolua la o altă 
formație. „Noi suntem oameni civilizați 
aici la Jiul și nu puteam să-l ținem cu 
forța", a spus antrenorul principal Gheor- 
ghe Poenaru. Voicu a afirmat în schimb 
că Jiul a renunțat la serviciile sale pentru 
că nu a vrut să semneze prelungirea con
tractului.

24 echipe
Paris (MF) - Comitetul 

Executiv al UEFA va 
studia ideea unei extin
deri de la 16 la 24 a nu
mărului de participante 
la Campionatul Euro
pean, care nu va intra 
în vigoare înainte de 
Euro-2016, astfel că deci
zia va fi luată la sfâr
șitul anului 2007.

Ofertă tare
București (MF) - Mi

liardarul rus Roman 
Abramovici îi va oferi 
lui Jiirgen Klinsmann 
șapte milioane de lire 
sterline pe an pentru a-1 
convinge să preia Chel- 
sea din sezonul viitor.

Jiirgen Klinsmann
(Foto: ERA)

Craioveanu intră în litica

Rafael Benitez 
(Foto: ERA)

Refuz
Liverpool (MF) - An
trenorul echipei Liver
pool, Rafael Benitez, 
a dezvăluit că a 
respins o ofertă de a 
prelua echipa Real 
Madrid, deoarece își 
dorește să rămână la 
gruparea engleză. 
„Am spus nu, echipei 
Real Madrid, deși 
mi-a propus mai 
mulți bani decât 
câștig aici și poate că 
există mai multe per
spective acolo. Eu și 
familia mea ne 
simțim bine la Liver
pool. Nu pot ignora 
sprijinul suporterilor. 
Există o atmosferă 
optimistă aia", a 
spus Benitez.

■ Fostul fotbalist al echi
pei spaniole Getafe a fost 
inclus de Partidul Popular 
pe lista candidaților.

București (MF) - Fostul fot
balist Gheorghe Craioveanu, 
inclus de Partidul Popular 
spaniol pe lista candidaților 
la alegerile municipale, filiala 
Getafe, a declarat că a fost 
impresionat de proiectul „po
pular” pentru a conduce spor
tul local și susține că este 
independent, informează pu
blicația ABC în ediția online.
Nu înțelege politica

„Nu am intrat în politică, 
sunt independent, o fac pen
tru a încerca să fac ceva pen
tru sport, din politică nu 
înțeleg nimic. Mi-a plăcut pro
punerea primită și voi încer
ca să îmbunătățesc sportul 
din Getafe. Nu au fost multe 
persoane surprinse de decizia 
mea: dacă am ales să fac acest 
lucru este pentru că mă voi 
concentra pe sport și voi în
cerca să înapoiez dragostea și 
sprijinul pe care mi le-au ofe
rit Getafe în cei patru ani 
petrecuți aici”, a spus Craio
veanu. Fostul jucător a 
menționat că a avut mai multe 
discuții, anul trecut, cu secre
tarul general al filialei madri
lene a PP, Francisco Grana- 
dos, care a fost foarte intere
sat, iar luni a luat decizia de 
a se prezenta la alegeri.

întrebat dacă prezența sa 
poate duce la triumful PP, 
Craioveanu a răspuns: „Sunt 
iubit de multă lume, dar nu 
știu: cred că putem conduce, 
chiar dacă și actualul primar

Decizie neașteptată
Cardiff (MF) - S-a dat verdictul. Polonia și 

Ucraina vor organiza în comun Campiona
tul European de fotbal din 2012, a anunțat, 
miercuri, președintele UEFA, Michel Plati- 
ni, în urma deciziei Comitetului Executiv al 
forului fotbalistic european, de la Cardiff. 
Celelalte pretendente la organizarea acestei 
competiții de importantă majoră, ajunse 
perdante, au fost Ungaria/Croatia (candi
datură comună), respectiv Italia.

Amendat de către Federație
Londra (MF) - Antrenorul 

echipei Arsenal Londra, Ar- 
sene Wenger, a fost amendat 
cu 2.500 de lire sterline (3.700 
de euro) de către Federația 
Engleză de Fotbal (FA), pen
tru că a insultat doi arbitri la 
meciul cu Portsmouth, din de
cembrie.

Este pentru a doua oară în 
acest sezon când tehnicianul 
francez este constrâns să plă
tească o amendă din cauza 
comportamentului său la 
marginea terenului.

La meciul cu Portsmouth, 
arbitrul Steve Bennett l-a tri
mis în tribune pe antrenorul 
francez, acuzându-1 apoi că a 

este foarte iubit”.
Craioveanu a subliniat încă 

o dată că este independent și 
că niciodată nu a făcut parte 
din niciun partid. „Am accep
tat pentru sport, pentru Ge
tafe: nu știți ce înseamnă ca 
15.000 de oameni să îți strige 
să rămâi, te unge pe suflet și 
voi încerca să înapoiez puțin 
din această dragoste prin 
sport, mai ales pentru copii”, 
a comentat Craioveanu.
îi place Clinton

în ceea ce privește oamenii 
politici, Craioveau a spus că 
i-au plăcut Jose Măria Aznar, 
fostul premier spaniol, preșe
dinte de onoare al PP, și Bill 
Clinton, fostul președinte al SUA.

Gheorghe Craioveanu, în 
vârstă de 39 de ani (născut la 
14 februarie 1968), a jucat de-a 
lungul carierei la echipele 
Metalurg Slatina (1988-1990), 
Universitatea Craiova (1990- 
1995), Real Sociedad (1995- 

...........................................
Vreau să înapoiez din dragostea 

oferită la Getafe

Gică Craioveanu

........ . .....................................  
1998), Villarreal (1998-2002) și 
Getafe (2002-2006). El este că
sătorit cu Gemma Gil Adsua- 
ra, cu care are un băiat, Ale- 
jandro. De asemenea, Craio
veanu mai are un copil, Co
druț, dintr-o căsnicie anteri
oară cu Oana Deselnicu.

Partidul Popular este prin
cipala formațiune de opoziție, 
de centru dreapta, din Spania, 
care a pierdut alegerile ge
nerale din martie 2004, la scurt 
timp după atentatele teroriste 
sângeroase, de la Madrid.

„Popică"
Iași (MF) - Antrenorul e- 

chipei Poli Iași, Ionuț Popa, 
a sărbătorit alături de pri
marul lașului, Gheorghe Ni- 
chita, de jucători și de supor
teri, la împlinirea vârstei de 
54 de ani.

Din partea primarului, Po
pa a primit o icoană și o sti
clă de vin, iar din partea jucă
torilor, un buchet mare de 
trandafiri și o icoană. Facțiu
nea „Saint Gate” a galeriei 
ieșene i-a dăruit lui Popa un 
tricou pe care era inscripțio

4* *'. ^*’*
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Craioveanuspune că este independentei va încerca să întreprind! 
ceva pentru binele sportului (Foto: ep;

a fost sărbătorit
nată poza antrenorului, o ima
gine înfățișându-1 pe domni
torul Alexandru Ioan Cuza și 
Palatul Culturii din Iași, pre
cum și mesajul: „Te vom iubi 
mereu!”. „Chiar dacă astăzi a 
fost ziua lui, l-am bătut la un 
meci de tenis cu piciorul, așa 
cum am făcut-o și anul trecut!”, 
a declarat Gheorghe Nichita.

„Astăzi am fost la Putna, 
așa cum fac românii adevă- 
rați! Am fost să-i aduc un 
omagiu celui care a fost ales 
românul numărul 1! Ziua de

naștere și Revelionul sunt 
cele mai urâte zile! Nu mă pot 
bucura că îmbătrânesc! Eu 
mă bucur cinci minute după 
ce câștig un meci și... atât!^ 
Sper să audă și Mititelu vor-*  
bele mele! Nici când am bătut 
Vasluiul nu m-am bucurat. ! 
Fiica mea mi-a dăruit un tele
fon mobil, iar soția, o ma
șină... de tocat! Ca să mă 
pună la treabă! Să știți că, în 
Banat, se vine cu plicul, nu 
cu cadoul. Depinde ce se pune 
în plic!...” - a declarat Popa.

folosit „un limbaj insultător 
și grosolan la adresa unui 
asistent în momentul în care 
a plecat la vestiare, la pauza 
meciului”.

împotriva antrenorului a 
fost deschisă astfel o proce
dură disciplinară, la doar 
câteva zile după ce fusese 
condamnat la plata unei a- 
menzi de 15.000 de euro, ca 
urmare a unei dispute cu fos
tul antrenor al formației West 
Ham, Alan Pardew, la sfâr
șitul unui meci disputat în 
luna octombrie. Tehnicianul 
francez a fost, de asemenea, 
avertizat cu privire la com
portamentul său pe viitor.

De altfel, Wenger este în 
prezent în așteptarea stabili
rii unei date pentru audierea 
referitoare la comportamentul 
deplasat față de un arbitru- 
asistent la meciul cu Chelsea, 
scor 1-2, din 25 februarie, din 
finala Cupei Ligii. El l-a acu
zat pe acesta din urmă că a 
mințit după ce a explicat, în 
raportul de joc, că Emmanuel 
Adebayor, unul dintre cei doi 
jucători, de la Arsenal, elimi
nați, l-a lovit pe mijlocașul de 
la Chelsea, Frank Lampard.

FA a dezvăluit că arbitrul 
nu a făcut decât să raporteze 
comportamentul agresiv al lui 
Adebayor.

Antrenorul Arsene Wenger are 
iarăși probleme din pricina lim
bii sale ascuțite (Foto: epa)

Diego Armando Maradona, în vârată de 
46 de ani, s-a îmbunătățit, iar medicii 
intenționează să-i permită să părăsească 
spitalul pentru a-și continua îngrijirea 
la domiciliu. „Diego Maradona își con
tinuă convalescența cu analize care se 
îmbunătățesc net”, a anunțat clinica 
privată Los Arcos, din Buenos Aires, 
unde fostul fotbalist este spitalizat.

(Foto: EPA) .Naționala” României șl-a păstrat poziția a 14-a tn clasamentul 
FIFA (Foto: epa)

Stăm, încă, bine
București (MF) - Echipa 

națională a României a rămas 
pe locul 14, cu 929 de puncte, 
în clasamentul FIFA Coca 
Cola pe luna aprilie, dat pu
blicității miercuri.

Adversarele României în 
preliminariile Campionatului 
European din 2008 ocupă ur
mătoarele poziții: Olanda (lo

cul 6, 1302 puncte), Bulgaria 
(locul 38, 695 de puncte), Be- 
larus (locul 63, 475 de puncte) 
Slovenia (locul 76, 419 puncte), 
Albania (locul 77, 406 puncte) 
și Luxemburg (locul 177, 38 de 
puncte). Reprezentativa Italiei 
a revenit pe prima poziție a 
clasamentului, detronând se
lecționata Argentinei.
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Vând ap, 2 camere (03)

• decomandate, balcon, 55 mp, etaj 2, Deva
zona Bălcescu, preț 127.000 lei.'Tel. 0745/253413, 
(T)

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

Vând ap, 1 camera (01)

• comori de cămin, frumos amenajată, 
ușă metaăcă geam termopan, parchet 
arwnm, gresie, faianță Tel. 0749/807130. 
VlăOÎi

• Deva, Dada, bl. 12, ap. 2, preț 64.500 lei. Tel. 
0723/288282.(T)
• Deva, zona Bdul Decebal, etaj 1, decomandate, 
preț 50.000 euro. Tel. 0740/992339, 0749/276924. 
(5/1804)
• «gent, confort 1, Miorița, contorizări apă gaz, 
preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• semidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
110.000 Ron, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• dec, etaj intermediar, zona Piața centrală 
balcon mare închis, CT, interfon, preț 140.000 
Ron,tel 0726/710903. (Al)
• sdec, balcon închis, parchet, gresie, faianță 
st 46 mp, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg, 
tel. 0742/019418. (Al)
• 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, preț 44.000 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)
• AleaBpjan, et 2, semidec, balcon închis, baie, 

.^meanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
'■ A151,215800. (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)

• Straiului, et 3/10, dec, baie și bucătărie, CT, 
baloon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț43.000 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)

• 58 mp, semidecomandate, zona Trident, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
bucătărie mare, cămară modificări, balcon 
mare, preț 130.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275, 0740-535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrală termică modificări, parchet, gresie, 
faianță, geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, ultracentral Devă cu centrală 
termică termopan, parchet,.gresie, faianță ușă 
metalică uși interioare noi, renovat recent, totul 
nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275. 
(A4)
• intrări separate, str. Zamfirescu, balcon mare, 
contorizări, parchet, fără modificări, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740-535095. 
(A4)
• zona Dada, etaj intermediar, balcon, fără 
modificări, contorizări, repartitoare, parchet, 
posibil și la schimb cu apartament 3 camere, în 
zonă bună preț 118.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• apartament 2 camere, ultracentral, etaj 1, cu 
balcon, vedere la bulevard, fără modificări, ideal 
pentru firmă birouri etc., preț 50.000 euro, nego
ciabil. tel. 0730474275,0740-535095. (A4)
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• 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)
• dea, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg, tel. 
231800; 0740/317314. (A9)
• dea, mOdHfcat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semideo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg, tel. 231300. (A9)
• dea, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasă Devă preț neg, tel. 231.800. (A9)
• dea, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317314. (A9)
• Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613366. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366,
‘ V040490.0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ap. 2 cam., urgent, Deva, plata imediat, tel. 
215212. (Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• urgent dec, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel. 0740/317314.
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vrem sa ți răsplătim fidelitatea, iți pro 
Cur-5. Totul este foarte simplu: In perioada 
t-Ki pe www.huon.ro, setează pe calcula 
p.igîn.i d<? start, completwa formularul si 
f ER u! pus in joc

RECLAME

Ești abonat 
Ci? Fiecare 
lună din 2007 
îți aduce noi 
și noi 
câștiguri!
Continuă să faci 
parte din familia 
Cuvântul Liber, ca 
illCLLiU. iar noi te 
răsplătim pentru 
fidelitatea ta! 29 
aprilie poate să te 
desemneze chiar pe 
tine câștigătorul unui 
VLzu_z.:C.l 22
\___

Fii Abonatul lunii 
Aprilie!
Cu CL, e atât de

REGULAMENT: La acest concurs 
nu pnt participa angajații S.C 
l'tfî.rrn Media S.R.L $i nici*rudele  
acestora de gradele I si II Extra 
gerea se va desfășura la redacția 
Cuvanlul Liber, in 29 aprilie, ora 14 
si s<‘ va face în mod aleator, din 
briza de date a abonaților CL. 
Relații suplimentare la tel. 211275, 
ml HR06.

http://www.huon.ro
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Asociația Umanitară Renaitre Franța
recrutează 

familii da plaiament permanente 
pentru primirea de tineri cu vârsta lntn 13-18 »nL 

din Franța pe o perioadă de 3-6 luni
Condiții de satectig:
- Persoane cu calitate morala șl 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 In împrejurimile municipiului Orâștle
Se oferă:

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

Ini -.'mâții suplimentare la tel.: •254/240.656; 07V77751.043; 
07(7/751.929 sau la sediul asociației din str. Prlcazulnl - Creț a 

Spitalului

Casa Județeană de Asigurări de 
Sânâtate Hunedoara - Deva 

organizează concura pentru ocuparea postului vacant funcție contractuala de 

-0.SMKMMA
Concursul se sus|ine la sediul instituției in data de 03.05.2007, la ora 9, proba 

scrisă, iar la ora 13 interviul.

Dosarele de concurs se vor depune până in data do 2S.04.2007

Bibliografia și relații suplimentaro se pot obfine de la avizierul instilutioi, site-ul 
www.ciashd.ro |i Serviciul Resurse Umane sau la telefon 2192B0 - interior 113, 

104.

(89957)

Asociație Umanitară Renaitre Franța
angajează 

animatori sodo-edwativl
to cadrul unul proiect educativ pentru tineri francezi ti cMadlate, 

cu vârste cuprinse intre 13 șl 18 ani.

Salar net: 992 lei

Criterii de selecție:

■ Formare profesională în domeniul educației

■ Experiență semnificativă în domeniul educației

■ Cunoscător limba franceză (scris și vorbit)

• Permis de conducere

Cererile de angajare se depun la sediul Asociației Umanitare Renaitre
România, din Orăstfa. Str. Pricazului, Creșa Spitalului. T96W

Informații suplimentara la tal.: 8254/248.656; 8767/751.843 
sau la sediul asociației

Cumpăr ap. 3 camere (06)

a dec, mu semidec, etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317.313. 
(A9)

o dec„ et 2, zona Cuza Vodă, 2 balcoane, 2 băl, 
CT, îmbunătățiri, ST 98 mp, garaj, boxă, preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al) .
• sdec., balcon închis, termopan, CT, parchet, 
gresie, faianță, zona Kogălnlceanu, preț 15 mld., 
neg., 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, bale, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, hol central, bucătărie, 2 băl, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garai, 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, bucătăria 2 băl, faianță + gresie, CT, etaj 
Intermediar, zona M. Emlnescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• decomandate, zonă ultracentrală etaj Inter
mediar, 2 băl, termopan, parchet, gresie, faianță 
bucătărie modificată centrală termică preț 
70.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)
• docomandato, stal Intermediar, bd. Decebal, 
cu vedere în 2.părți, 2 balcoane, 2 băl, 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 șl cu garaj, etaj 1, 
2 băl, 3 balcoane, 160 mp, modificat, cu centrală 
termică parchet, gresie, faianță preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. 
(A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, cu 2 băl, 
centrală termica, termopan, parchet, gresie, 
faianță bucătărie mare, se dă mobilat șl utilat, 
totul nou, poziție deosebită preț 73.000 euro, 
negociabil, tel. 0723-251498,0745-302200,23280. 
(A4)
• dac, bala (gresia, faianță), CT, utaj 1. zona 
Mărești Deva, tel. 0740/317314, (A9)
• dac, bala (gresie, faianță), termopane, 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj Intermediar, 
gară 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. 0254/613.366 0788/040.490, 
0788/158.463. (A10)
o Brad, 2 băl, et. 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băl, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040490, 0788/158483. 
(A10)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, hd central, CT, et 3, zona Progresul, preț 
55.000 euro, tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al)
• dec, hol pătrat mare, zonă centrală 2 
balcoane, 2 băl, CT, parchet, gară șl boxă sub 
bloc, CT, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 băl, 2 balcoane, parchet, preț 1,6 
mld., neg., tel. 0742/019418. (Al)
• In Potan*  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 Manlu, în L-uri, s=120 mp, amenăat, 
nving, 2 băl, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• paCUMță etaj 1, dec., neamenăat, 2 băl, 
băcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• dec, 2 bă (gresie, faianță), hol centră, CT, etă 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• gară, 150 mp, scară Interioară 2 băl, 2 
balcoane, CT, termopane, 95.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• șl girai, scară Interioară 2 băl, 2 balcoane, 
centrală termică termopane, 150 mp, amenăat 
occidental, 95.000 euro, tel. 07ÎMM094 Al)

Vând case, vile (13)

imo
• cală In Orăștle, compusă din subsol, 
parter, etă, mansardă dotată cu toate 
utilitățile. Relații la tel. 0254/241426, 
0721/188998(4/444)

• cari 4 camere, hol, bale, bucătărie, garaj, 
curte, grădină st 430 mp, zona Bartțiu, Deva, preț 
110.000 euro, negociabil. Tel. 0726/043788 (T)
• caaă ki Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etă 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență Tei. 0254/215795. (T)

• casă In Slmerla, toate utilitățile, două corpuri, 
1026 mp teren aferent preț 95.000 euro. Tel. 
0788/507819. (T)
• Deva, 3 camere, dea, hol, bă e, bua garai 300 
mp, teren, canalizare, apă gaz, preț 82.000 euro, 
te'0722/564004. (Al)

• llăîn Batlz, llvlng, 4 dormitoare, buc., 2 băl, 
CT, gară, teren 800 mp, preț 95.000 euro, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)

Davă 3 cam., băe, buc., curte 900 mp, zona 
bună preț 410.000 ron, tel. C i/6.^ 2 
0726/3167% (Al)
• zona ImhMKu. mal Jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)

• zona Pietroasa, construcție 2000, P+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garaj, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament în zonă 
bună + diferență ocupabll imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona EmtoMcu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț 340.000 euro, neg, 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Călugăriri, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Shnaria, P+M, s=190 mp, la parter: llvlng, 
bucătărie, bale, dormitor, garai, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dreslng, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170,000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
o to Sântuhikn, 5 camere, bale, bucătărie, llvlng, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90.000 euro neg, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale, bucătărie, hol, terasă încălzire centrală 
garaj, curte, piscină preț neg, tel. 231300, 

0740/317314,(A9)
• In Dava, 3 camere, bucătărie, baie (gresie, 
faianță), curte, ST - 600 mp, zonă ultracentrală 

Deva, preț 150.000 euro neg, tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 hafănațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.480. (A10)
• Brad,3 camere, teren 5 ari, zona Crișcior, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, garaj, spraf. 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorăneștl, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040490. (A10)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, șuri, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, llvlng, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, com. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garai, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• casă cu grădină Deva sau Slmerla, plata 
imediat, tel. 215212. (Al)

Vând case la țară (17)

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

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

• casă curte și grădină în Ural, nr. 21, preț 
150.000 lei. Relații la tel. 0723/494952. 

(7/1804)

• casă curta, grădină în Brănlșca, nr. 5/10, 
preț negociabil. Tel. 282090,0726/824071. 
(5/16.04)

Vând garsoniere (19)
• Deva, bdu-l luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță convector 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 215212. (Al)
• urgent. In zona M. Emlnescu, etaj 2, balcon, 
contorizărl, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgenț 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 98000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacia, et 4, semidec, s=26 mp, bale șl
bucătărie, balcon închis, contorizărl, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2) „
• 22 Decembrie, dec., et 1/8, s=46 mp, balcon 
amenajat, contorizărl, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bdan, et 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
58000 RON. tel. 0745/367881 (A2)
• dbcîb, cameră de cao#,, pai lei,
mobilată, contorizări, preț 28000 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, contorizărl, 
parchet bale șl bucătărie mare, zonă ultracen
trală, ocupabilă în 24 de ore, preț 84,000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Qo|du, semldecomandate, bloc de 
cărămidă 28 mp, contorizărl, parchet ocupabilă 
Imediat urgent, preț 68000 ron, negociabil, tel, 
0730-474275,0740-535095. (A4)
• zonă centrală bloc de cărămidă etaj Interme
diar, decomandate, contorizărl, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet, fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• to Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorizărl, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnoocu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)

• Dada, irti cu balcon închis, contorizărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633.206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncol, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0708/,—<483. (A1O>

Cumpâr garsoniere (20)
• to o*te  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)
• dcc, zona Zamflrescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231300. tel. 
0740/317314. (A9)

Vând terenuri (21)
• 1 ha teren la DN7, lângă restaurantul Pacific, 
toate facilitățile. Tel. 0728/B45854. (T)
• 5700 mp teren extravilan în zona fostei ferme 
nr. 1, vizavi de cartierul Viile Noi, Deva. Tel. 
0254/225034. (T)
• extravilan la capătul străzii Bălatadin Deva și 
teren extravilan la Ieșirea spre Slmeria, 4700 mp, 
flecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. (T)
• gridlnâ to Brad, str. Decebal, Intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• loc de casă 3500 mp, fs 21 m, apă gaz, curent, 
loc drept, zonă liniștită Hășdat ■ Hunedoara, 
pr 15.000 euro. TeL 0723/005657, 0747/191372, 
(T)
• Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro parcela, tel. 
0722/554004. (Al)

• Intravilan, DN 7, zona ștrand, ST 900 mp, fs 40 
m, preț neg., tel. 0740/210780. (Al)
• to Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Balon, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231800; 0745/511.776. (A9) .
• zona Bântuhelm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• totravlan to Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)

• urgent, totravBan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.778 (A9)
• urgent, lirtnvlan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.778 (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. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.368 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploleștl, preț atractiv, tel. 0254/613368 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișclor, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490. (A10)
■ Brad, 1000 mp pt. construcție vilă în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490. (A10)
• Brad - Deva, 1800 mp, intravilan, acces fa
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10) .
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, teL 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10) *
• Brad, 05 ha+pădure, pentru construcții -ari 
de vacanță la șosea pe malul Arieșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpâr teren (22)

Vând spații comerciale (25)

• 5 hectare, teren intravilan, 1a șosea, Deva 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. i _.

• hală 400 mp cu birouri, CT, apă, post trafo, DM
7, zona Orăștle, 120.000 euro, neg, teL 
0722/564004. (Al)
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începând eu data de 18.04.2007 
Penitenciarul cu Regim de Maximâ 

Siguranță Bîrcea Mare declanșează 
acfiunea de selecționare a candidaților ce 

urmează să participe la concursul de admitere în vederea 
ocupării a 25 locuri, curs de zi (bărbați și femei), 
specializarea drept, specialitatea penitenciare la Academia 
ae Poliție «Alexandru loan Cuza" București, 5 locuri, curs de 
zi (bărbați și femei), specializarea psihologie- itc 'mâții, 
specialitatea penitenciare la Academia Națională de 
Informații și 3 locuri, curs de zi (bărbați și femei), 
specializarea comunicare și relații publice-informcrtii, specia
litatea penitenciare la Academia Națională de Informații. 
Informații suplimentare se pot obține do la sediul Penitencia
rului cu Regim do Maximă Siguranță Bîrcea Mare, strada 
Sîntuhalm, numărul 1 - Biroul Resurse Umane, zilnic între 
orele 08.00 - 14.00 și pe paginile WEB www^icademiade- 
politie.ro, secțiunea „admitere 2007" sau www.sri.ro ■ 
secțiunea „Academia Națională de Informații - admitere 
2007".

(90186)

organizează concurs pentru ocuparea funcției 
publice de execuțle-conslller

Condiții de participare:
- studii superioare - absolvent al Facultății de Automatică $1 : 
Calculatoare;
- vechime minimă necesară în specialitatea studiilor -1 an.

Condiții dftxkîfășurare;
1. dosarele pentru înscriere se depun până la data de 
04.05.2007 la Consiliul Județean Hunedoara, Compartimentul 
salarizare ți resurse umane.
2. Proba scrisă este propusă în data de 14.05.2007, ora 1O.OO, 
Iar Interviul în data de 15.05.2007, ora 09.00, ambele probe la 
sediul Consiliului Județean Hunedoara.
Informații suplimentare la tel. 0254/211350, int 183.

(90469)

£

. 4avi

parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider in publicarea de ziare 
si ervldl Internat in vestul Austriei, in nord-eetul 
ungariei, cât șl in județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad șl Satu Maro

angajează

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește!

agent vânzări reclamă
Cerințe:

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

Prezintă avantaj:

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

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

Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, fax 218061.
Persoană de contact*  Ovidlu Trufaș

E-maiL ovidiu.trufas@informniedia.ro
1 

•817% j

http://www.ciashd.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
politie.ro
ww.sri.ro
mailto:ovidiu.trufas@informniedia.ro
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CONFECTIONERI CABLAJE AUTO
Ofgatt:

• Calificare la tocul rfe muncă prinlr-un program de șcdaruara propriu;
• Ccrtrart de muică permanent,
• Ore SLpUmeniao plătite dublu;
• Spor de noapte;
• Transport subvenționat;
• Cantină și cabinet mecScal;
• Ccrdlți âe krru la stardarde accidentele, intr-un mediu fSă noxe;
• Posfcllități de promovare;
• Tlchetedemasă.

CERINȚE;
• Dispcribilitate
• MinimSdase;.
• Stere tună*  sănătate.

• zona Bălcescu nou, s=30 mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona 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 Ik. Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabil prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camara, dec., contorlzărl Integrale, 
amendat, mobilat șl utilat Integrai (Inclusiv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 
200 euro/lună tel. 0740/317314 (A9) 
• 3 camara, dec., mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)

pentru muxă in 3 schimburi;

• Disponibilitate pentru muncii in picioare;
• Indemâvre, flexibilitate, seriozitate.

Penoanele imerexeie urni așteptate de luni nana viaert. intre »rele 08-lt;3dkr<mna 

Fabricii din DEVA, CALEA ZARANDOLUI, NR 166 (DN 7), pentru a participa la un 

interviu.

Informații suplimentare puteți obține ia numărul de telefon 206600.

Firmă de construcții angajează:

• dulgheri

• instalatori

• zidari

• pavatori

• finisori

* necalificați

* maistru și inginer 

constructor

* șofer profesionist

S« acordă «Iertare connper
-IMiți iS t*l.  210.932

• hală In Deva, zonă Industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• logont hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• ImoH In Deva, zonă bună, pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231300, 
0745/511./76. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
țel. 0740/317.314 (A9)_______________________

Vând alte imobile (27)
• construcție 8/20 m pentru recuperare mate
riale construcție (piatră fasonata, cărămidă, 
țiglă, grinzi, coame). Tel. 210900,0744/611145. (D
• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vănd mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată, 
curent, zona Blăjenl, preț negociabil, tel.

<t4/613jo </«/0».490.0788/158.483. (A10)
ț

imobile chirii (29)
• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 cam. Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)
• garsonieră, CT, mobilată șl utilată zona Gării, 
preț 150 euro/lună, tel. 0740/210780. (Al)
• nemobilat, decomandate, zona Spar - piață, 
cu centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, cu cheltuell Incluse, pentru firme, 
birouri, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Bețan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot, tămplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 1000 lel/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=4S mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel; 
0745/159608 (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorlzat, reparti
toare, decomandat, et3, mobilat, preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)

*

• zona Micul Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă gaz, curent, canalizare, pretabil producție, 
depozit, preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)

• amenajat, 3-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231300; 0740/317314 (A9)
a hală 3-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300; 0740/317314 (A9)

Imobile chirii (29^
• 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)

iobile schimb (3(Ț
• schbnb apartament 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 românești (36)

• vănd Dada Super Nova af 2003, 70.000 
km, lovită preț 1700 euro, negociabil, se 
poate repara Tel. 0740/254611,0742/132810. 
(9/17.04)

Auto străine (37)
ffZW5494B8«!9U3) Caslal Deva. Tel.

bestauto.ro
• vănd Ford Focus 13 TDCI, af 2004 unic propri
etar, 59.000 km, vopsea originală carte service la 
zl sau schimb cu mașină mal Ieftină diferență 
9700 euro. Tel. 0723/270348 (T)
• vândOpd Astra, af 1992, motor 1,6 benzină 
Euro 2, model limuzină, 148000 km, al 2-lea 
proprietar, mașină de garaj, preț 3400 euro. Tel. 
0744/125690. S

• vănd Stata S100, neînmatriculată pentru 
piese schimb. Tel. 0722/798070. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând In Deva autoutilitară Dacia papuc 1305, 
af 1998 convergă din fibră sticlă stare tehnică 
Ireproșabilă Tel. 0745/096675. (T)
• vând In Deva autoutilitară Renault Trafic ben- 
zlnar, 1710 cmc, af 1988 alimentare GPL, stare 
tehnică bună Tel. 0745/096675. (T)
• vănd In Deva Mercedes Sprinter 310 D, mixt, 6 
locuri plus marfă 2900 cmc, lung șlTnalt, âf 1999, 
neînmatriculat Tel. 0745/096675. (T)
• vând In Deva microbuz Peugeot J5,8+1 locuri, 
Diesel, 2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare 
tehnică bună preț convenabil. Tel. 0745/096675. 
(T)
• vând In Deva, Peugeot Boxer, af octombrie 
2003,2,2 HDI, lung șl înalt, înmatriculat Ianuarie 
2007, consum 9%, preț negociabil. Tel. 
0745/096675. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricM cu ridicătoare șl motor trifazic, 
preț negociabil. Tel. 611439. (T)

• vând motor tractor U 650, circular la 
priza de putere a tractorului, moară de 
despuiat porumb, moară de măcinat 
cereale (porumb cu sau fără ștlulețl). Tel. 
0720/421588 282779, după ora 16. (3/17.04)

• vând 2 cruci cardanice auto Lada, 
semerlnguri, supape 2 seturi, diferite 
semeringuri originale, noi. Tel. 770687. CD

Garaje (43)

• tnchMoz garai ■ hală 60 mp, situat pe Str. 
Plevnei, intersecție cu str. Gri vița, intrare și 
Ieșire din DN, ideal pentru depozit sau alte 
activități, preț 180 euro/lună Tel. 
0722/307325.(2/18.04)

Mobilier și interioare (47)
• vând moto metalice înalte, tip Cepress, pentru 
baruri, posibilitate blat marmură și butoaie Inox 
pentru bere, 601 flecare. Tel. 0745/096675. (D

Materiale de construcții (53)
• vând scânduri penuu construcție, deșeuri din 
scânduri pentru foc, fereastră nouă în 2 canate, 
dimensiuni 1,20/130 m, piatră de construcție, 
roabă de fier, vană din tablă zincată. Tel. 
0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând bollsr cu gaz tip ARD 10, pentru 
prepararea apă caldă stare foarte bună preț 
negociabil. Tel. 211124 (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând fontii albine, Vîlcean llie, sat Subcetate, 
nr. 136, comuna Sântămăria Oriea. (T)

• vând târnș 11 luni, 500 kg, pentru 
reproducție sau sacrificare diverse ocazii, 
preț negociabil. Tel. 0254/280687 sau 
0720/303043. (3/1334)

Instrumente muzicale (60)
• vând plan cu coadă preț negociabil. Tel. 
0254/215795, (T)

Altele (61)

• colecționar cumpăr mașini da cusut 
germana Stogor» taur, Grtanor, Durioch, 
proțul 38000-70JX» eiro. TeL 0730/96KH.

• cumpăr lăzi șl palețl din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301^7. (T)
• vând navete plastic 1/12 cu sticle de 1 litru 
pentru apă minerală navete 1/20 șl 1/24 cu 
sticle de 0,5 I euro, preț 3 lei naveta. Tel. 
0745/096675. (T)
• vând uși cu toc șl geamuri din înlocuire, în 
stare bună vană din fibră sticlă chiuvetă din 
Inox șl fontă Tel. 0745/096675. (T)

Pierderi (62)
• pierdut bloc chitanțier seria 05081651 • 
05081700,50 file consumate, aparținând ALD 89. 
Se declară nul. (6/1804)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Costea Comei. Se declară nul. (10/1804)

Prestări servicii (72)

• abordaM, transport zilnic, Ieftin, per
soane Italia • 90 euro. Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța, la destinații, cu 
mașini comode, cOmatizate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500604 0765/455835. 
(17/12J33)

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

Oferte locuri de muncă (74)
• angajez agent comercial din Deva pentru 
distribuție produse abrazive. Relații la tel. 
0744/578661.(12/17.04)
• caut femei, 18 ■ 45 ani, pentru cules căpșuni, 
Germania, perioada Iunie ■ august 2007. Tel. 
0744/541758(1/1804)
• Internațional Job Expert • agenție acreditată 
angajează asistenți medicali în nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 ■ 2000 
euro. Informații tel. 0257/281818,0747/771729, 
0724/497851, lnternațlonal®expertjob.ro, 
www.expertjob.ro. (90247)

• herident Carino angajează șef sală operatori 
ruletă electronică și jocuri de noroc, barman 
pentru sălile din Deva și Hunedoara. Salarii 
atractive. Tel. 0721/248928. (11/1804)
• producător șl distribuitor național de produse 
alimentare angajează șofer distribuitor cu expe
riență, manipulam Tel/fax 0254/230498, 
0741/249030.(4/17.04)
• SC General Service Grup angajează inginer 
auto, mecanici auto, electricieni auto și femeie 
de serviciu. CV se vor trimite la fax 0254/214341, 
până la data de 30.04.2007. Tel. 0254/234420. 
(5/17.04)
• SC Guler Corn Imex SRL angajează 
conducători auto profesioniști, posesori atestat 
CV-urile se depun la secretariatul societății. 
Relații la tel. 0254/219751, 0254/213141, 
0723/800830.(3/10.04)
• societate comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe autocamion de 22 tone. 
Cerințe; experiență șl seriozitate. Tel. 
0747/055503.(8/17.04)
• societate comercială angajează urgent Insta
lator sanitar șl încălzire. Relații la tel. 
0722/319442.(10/17.04)
• agent comercial, Deva, 2 posturi, data limită 
30.08 Tel. 213244, orele 9-16.
• agent de asigurare Călan, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Brad, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenții Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine șl 
intervenții Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• agent servU client, Deva, 1 post, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9
• 16.
• ambalator manual Hunedoara, 11 posturi, 
data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• ambalator manual Hunedoara, 28 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 18
• ambalator manual Lupenl, 2 costuri, data 
limită 30.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• asistent medical generallst Brad, 1 post, data 
limită 20.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• asistent medical generallst Deva, 1 post, data 
limită 29.04 Tel. 213244, orele 9 -18
• asistent medical generallst Hunedoara, 10 
posturi, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent social Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04, concurs în 25.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• barman Călan, 6 posturi, data limită 30.08 Tel. 
213244, orele 9-18
• baiman Deva, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• barman Huisdoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-18
• barman Hunedoara, 2 posturi, data limită 
2804. Tel. 213244, orele 9-18
• barman Hunedoara, 4 posturi, data limită 
3804. Tel. 213244, orele 9-18
• bMoiacar Deva, 1 post, data limită 3804. Tel. 
213244, orele 9-18
• brutar Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9 -18
• brutar Deva, 5 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-18
• brutar Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-18
• bucătar Călan, 2 posturi, data limltă30.08 Tel. 
213244, orele 9-18
• bucătar Deva, 3 posturi, data limită 30.06, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9-18
• bucătar Hațeg, 1 post, data limită 3804, seri
ozitate, perioadă determinată Tel. 213244, orele 
9-18
• câlcătoraasâ lenjerie Deva, 1 post, data limită 
19.04 Tel. 213244, orele 9 -18 l
• dontoUtor tranșelor came Călan, 5 posturi, 
data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -18
• drcutartst ta tăiat lemne de foc Petroșani, 2 
posturi, data limită 15.04. Tel. 213244, orele 9 -18
• coafor Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.08 
Tel. 213244, orele 9-16.
• confocțloner articole din piele șl înlocuitori, 
Hunedoara, 9 posturi, data limită 27.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• 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 9-18

CătarUOpoSjrfdataHmlttM/M. TeL 2H244 

orele 9 -18
• confocțloner asamblor articole din textile
Deva, 20 posturi, data limită 30.06. Tel. 213244, 
orele 9-18
• confocțloner asamblor articole din textile 
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07. Tel. 213244, 
orele 9-18
• confocțloner asamblor articole din textile 
Hunedoara, 10 posturi, data limită 15.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• confocțloner asamblor articole din textile

' Hunedoara, 57 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-18
• confocțloner cabta|e auto Hunedoara, 28 
posturi, data limită30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• consfitar admhtistataoubllcă Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15A4 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• conaMr JiiWc Lupenl, 1 post, data limită 1.05. 
Tel. 213244, orele 9-18
• cornilor, expert, Inspector, referent, econo
mist Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, 
concurs în 25.04 Tel. 213244 orele 9 -16. 
Vutan^stur^dâtXdtă im TeT°213244 

orele 9-18
• contabil Călan, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-16.
• contabil Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244 orele 9-18
• contabl Orâștle, 2 posturi, data limită 15.04 
Tel. 213244 orele 9-16.
• contabil Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244 orele 9 -18
• contabl Petroșani, 1 post, data limită 15.04. 
Tel. 213244, orele 9-18
• contabl șef Deva 1 post, data limită 20.04. Tel. 
213244 orele 9-18

Comemorări (76)

_ Copiii Clarisa, Claudiu și Marius anunță că s-a 
Sr împlinit un an de la trecerea în neființă a celei 
u care a fost mamă, bunică, cumnată, prietenă și o 

colegă bună
CORNELIA DINIȘ

Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 21 
aprilie, ora 12, în Cimitirul ortodox din str. M. 
Eminescu Deva.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

• contabil șef Deva, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil șef Hunedoara, 1 post, data limită 
15.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• controlor trofic Deva, 1 post, data limită 30.04 
Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor Lupani, 11 posturi, data limită 29.04 
perioadă determiantă. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• croitor ștanțator piese încălțăminte Hune
doara, 6 posturi, data limită 30.04 TeL 213244 
orele 9-16.
• cusâtor pleu din piele șl înlocuitori Brad, 3 
posturi, data limită30.04 Tel. 213244 orele 9 • 18
• cueător pleu din piele și înlocuitori Brad, 5 
posturi, data limită 30.08 Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• cusător ptase din piele șl înlocuitori Hune
doara, 16 posturi, data limită 3804 Tel. 213244 
orele 9-18
• director de societate comercială agricolă 
Deva, 1 post, data limită 30.04 Tel. 213244 orele 
9-18
• director Imtltuțfo publică și asimilați Hune
doara, 1 post, data limită 15.04 Tel. 213244 orele 
9-18
• dbectorxlrector adjunct, inspector șef și 
asimilați Deva, 1 post, data limită 1804 Tel. 
213244 orele 9-16.
• thtigher Călan, 2 posturi, data limită 3LO7. TeL 
213244 orele 9-18
• dtațta Deva, 2 posturi, data limită 1504 TeL 
213244 orele 9-18
• thtitftir ttaodoara, 1 post, data limită 3804 
Tel. 213244 orele 9-18
• dulgher LupenL 2 posturi, data limită 1304 
perioadă determinata. Tel. 213244 orele 9 ■ 18
• dutghzr Orâștle, 10 posturi, data limită 1504 
Tel. 213244 orele 9-18
• dulgher Vulcan, 4 posturi, data limită 1504 
Tel. 213244 orele 9-18
• efocMdan de întreținere și reparații Deva, 1 
post, data limită 3804 TeL 213244 orele 9 • 18

• otocMctan de întreținere și reparații Hune
doara, 1 post, data limită 15OS TeL 213244 orele 
9-18 
• electrician de întreținere și reparații 
Petroșani, 5 posturi, data limită 208 TeL 213244 

orele 9-18
• etactrictan montelor și reparații linii electrice 
aeriene Deva, 3 posturi, data limită 20.04 Tel. 
213244 orele 9-18

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

M
8

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

(9/18.04)

• electromecanic
mașini și echipamente electrice Hunedoara, 1 
post, data limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

- • fotanțar Hunedoara, 2 posturi, data limită
30.04. Tel. 213244, orele 9-18
• fotanțar Hunedoara, 3 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-16.
• femele de serviciu Deva, 10 posturi, data limită 
20.04 Tel. 213244 orele 9-16.
• florar betoitist Deva, 1 post data limită 25.04. 
Tel. 213244 orele 9-18
• florar botanist Hunedoara, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244 orele 9-18
• florar botanist Orăștie, 10 posturi, data limită 
1804 Tel. 213244, orele 9-18
• florar botanist Vulcan, 2 posturi, data limită 
1804 Tel. 213244 orele 9-16.
• fochist pontau cazane mici de aburr Brad, 1 
post data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• ăveor ta mașini roți dințater Orăștie, 3 posturi, 
data limită 1804 Tel. 213244, orele 9-16.
• btaor Hunedoara, 1 post, data limită 30.08 Tel. 
213244 orele 9-18
• ptarirt ta tăiat bușteni, Petroșani, 2 posturi, 
data limită 1804 Tel. 213244, orele 9 • 16.
• gocdorardepozhr Hațeg, 1 post, data limită 
1504 Tel. 213244 orele 9 -16.
• tafbmtară brad, 1 post, data limită 20.04, 
perioadă determinata Tel. 213244

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

S.C. ECO SID S.A.
- Hunedoara

. foc spre închiriere următoarele spații:
- Hală Industrială - suprafață 1250 mp

- Spațiu la nivel I în blocul administrativ al firmei - aprox. 400 mp

- Spațiu la nivel II în blocul administrativ al firmei - aprox. 400 mp

- Spațiu la nivel III în blocul administrativ al firmei, compartimentat în birouri - aprox. 
400 mp

informați se pot obține la sedU S.C. ECO SC SA Himdoon, Ptața tancu de 
Hunedoara, nr. 1, sau la telefoanele 07M/MM45 ri 0737/771301

ara
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• Spitalizați. -Circa 450 de persoane, dintre 
care 135 de elevi, au fost spitalizați pentru 
scurt timp în sud-vestul Chinei în urma unei 
poluări cu dioxid de sulf provocată de o uzi
nă de îngrășăminte. Incidentul s-a produs, 
luni, și a provocat o ceață densă care a acți
onat precum un strat protector asupra poluării.

O tragedie internațională

Bob Geldof la Cannes (Foto: epa)

Dicționar al umanității
Cannes (MF) - BBC și fostul star rock Bob 

Geldof, au anunțat, marți, un plan ambițios 
de realizare a unui „dicționar al umanității”, 
care va prezenta, sub formă digitală, toate 
societățile din lume. Proiectul a fost prezentat 
la Cannes, în cadrul târgului internațional de 
programe de televiziune MipTV. Potrivit 
antropologilor, există circa 900 de grupuri 
umane diferite, iar experții susțin că se pot 
distinge circa 27.000 de variații pornind de la 
clasificarea de bază. Dicționarul va lua forma 
unei platforme deschise online, care va fi 
îmbogățită progresiv cu filme, fotografii, 
înregistrări, precum și cu contribuții ale 
antropologilor și istoricilor și cu mărturii 
individuale de natură să descrie filosofia, reli
gia, economia, limba și arta fiecărei comu
nități umane.

■ Atacurile de la Vir- 
gjnia Tech sunt motivate 
de o multitudine de fac
tori emoționali și sociali.

Blacksburg (MF) - Un profe
sor israelian de origine româ. 
nă, doi studenți libanezi, un 
profesor indian, o profesoară 
canadiană, un student indonezi
an și un altul de origine peru
ană se numără printre victime
le agresorului sud-coreean de 
la Universitatea Virginia Tech.

Lista cu cele 32 de victime 
va deveni oficială după identi
ficarea tuturor cadavrelor, însă 
bilanțul făcut de familii și pri
eteni indică o catastrofă ale 
cărei proporții afectează toată 
lumea.
Cumul de factori

Marginalizarea socială, pro
blemele sexuale, violența pro
movată în filme sau la televizi
une dar și ușurința procurării 
armelor ar putea reprezenta 
factori care au condus la pro
ducerea evenimentelor tragice, 
au declarat sociologi.

„Nu trebuie să punem crima 
numai pe seama tulburărilor 
psihice ale unei singure per
soane, ci să ne axăm pe un

Insulina în laptele de vacă

Le era foame
Stockholm (MF) 

Echipajul unui elicopeter 
a fost chestionat de 
poliția suedeză după ce 
a aterizat, marți după- 
amiază, în apropierea 
unui McDonald's, la sud 
de Stockholm. Echipajul 
a decis să aterizeze pe 
spațiul verde care delimi
ta autostrada, pentru o 
scurtă pauză de masă. La 
scurt timp însă, poliția a 
început să primească 
telefoane. Echipajul lua 
masa la McDonald's.

îl dureau dinții
Berlin (MF) - Respon 

sabilii grădinii zoologice 
din Berlin îi liniștesc pe 
fanii ursului polar Knut, 
precizând că starea lui de 
sănătate este bună și că 
el suferea de fapt de 
durere de dinți. După ce 
a luat antibiotice, și-a 
revenit și se joacă din 
nou. Fălcuțele simt un 
pic umflate, pentru că îi 
iese un dinte și îl doare.

George Mkhăel
' (Foto: EPA)

Bilete 
vândute 
București (MF) - Peste 
jumătate din biletele 
la concertul pe care 
cântărețul George 
Michael îl va susține 
pe 31 mai, pe sta
dionul Lia Manoliu din 
București, au fost vân
dute, a declarat 
Ștefan Moroșanu, 
general manager al 
Modus Production, 
organizatorul eveni
mentului. „Am trecut 
de jumătate din sta
dion", a declarat 
Moroșanu. De aseme
nea, el a spus că pen
tru spectacol va fi 
organizat un sector 
special destinat per
soanelor cu handicap.

Buenos Aires (MF) - Cerce
tătorii argentinieni au anun
țat că au reușit să doneze 
patru vaci, ale căror gene au 
fost modificate pentru a pro
duce insulină umană în 
lapte, această inițiativă fiind 
de natură să contribuie la 
diminuarea costurilor pentru 
tratarea diabeticilor. Vițeii, 
care au fost botezați Patago- 
nia 1, 2, 3 și 4, vor începe să

Tl(|riif în vârstă de numai două 
săptămâni, s-au născut în captivitate, la 1 
Dreamworld din Gold Coast, Australia.

Cartea
■ Cartea „lisus din 
Nazareth" a fost vândută 
în 50.000 de exemplare 
în prima zi de la lansare.

Vatican (MF) - Cartea papei 
Benedict al XVI-lea referitoare 
la lisus, intitulată „lisus din 
Nazareth” și care a fost lansată 
în librăriile din Italia în 
cursul zilei de luni, a fost vân
dută în 50.000 de exemplare în 
prima zi de la apariție, fiind 
prevăzută deja apariția unui 
nou tiraj.

Editorul Rizzoli a anunțat că 
va pune în vânzare încă 70.000 
de exemplare ale lucrării după 
ce cartea a înregistrat vânzări 
surprinzătoare în prima zi de 
la apariție. Cartea „lisus din 
Nazareth” a fost lansată în

(Foto: EPA)

Prințul dă explicații
Londra (MF) - Prințul William i-a tele

fonat fostei sale iubite, Kate Middleton, pen
tru a o asigura că prietenii săi nu se află în 
spatele atacurilor derulate în presa tabloidă 
împotriva mamei ei, scrie Telegraph. 
Prințul a fost extrem de nemulțumit de 
comentariile apărute la adresa mamei lui 
Kate, despre care se spune că ar fi ofensat 
eticheta regală. Potrivit presei de scandal, 
mama lui Kate ar fi mestecat gumă la cere
monia de absolvire a prințului de la Acade-

Un palmier preistoric fosilizat
■ Descoperit în Statele 
Unite, palmierul aparține 
pădurilor din Devonianul 
mijlociu.

Paris (MF) - Coroana fosili
zată intactă și o porțiune din 
trunchiul unei specii de palmi
er de acum 380 de milioane de 
ani au fost descoperite pe te
ritoriul Statelor Unite, oferind 
cercetătorilor indicii inedite în

Omagiu la Virginia Tech (Foto: epa)

cumul de factori socio-culturali 
implicați în acest tip de 
violență”, a explicat Joseph 
Gasper, sociolog la Universi
tatea John Hopkins din Balti- 
more. „Marginalizarea socială, 
violența din filme, problemele 
de masculinitate și accesul 
facil la arme sunt principalele 
ingrediente ale acestor acte.”

Mii de studenți americani de 
la Universitatea Virginia Tech, 
alături de președintele George 
W. Bush, au adus un omagiu 
celor 32 de pesoane ucise luni. 
„Este o zi de doliu pentru 
comunitatea de la Virginia 
Tech, este o zi de tristețe-pen- 
tru întreaga noastră națiune”, 
a declarat președintele Bush în 
fața studenților. „în aceste 
momente de durere, sper că 
știți că, în toată țara, ne 
gândim la voi”, a adăugat el.

producă hormoni umani 
când vor ajunge la maturi
tate, a anunțat Bio Sidus, 
compania de biotehnologie 
care a inițiat proiectul. 
Marcelo Criscuolo, Managing 
Director al companiei, a 
declarat că insulina produsă 
de vaci va fi cu cel puțin 30% 
mai ieftină decât cea la care 
au acces diabeticii în 
prezent.

papeif un mare succes

Cartea papei într-o librărie din Cracovia (Foto: epa)

librăriile italiene la 16 aprilie, 
ziua în care Suveranul Pontif 
a împlinit 80 de ani. Tirajul 
inițial al lucrării este de 

legătură cu arborn din primele 
păduri terestre. Resturile fo
silizate au fost descoperite în 
regiunea Schoharie din statul 
New York de o echipă de cer
cetători de la Universitatea din 
Binghamton. Fosilele provin de 
la un sit apropiat de cel de la 
Gilboa, unde au fost desco- 
periți primii copaci fosilizați în 
anii 1870, despre care se știe că 
datau din Devonianul mijlociu. 
Devonianul mijlociu a fost

350.000 de exemplare. „Casa 
Rizzoli are plăcerea să anunțe 
că lucrarea «lisus din 
Nazareth», de Benedict al XVI- 

marcat de o creștere a nivelu
lui mării, care a favorizat di
versificarea vieții în apele 
calde și de mică adâncime, ca
re au acoperit o parte a uscatu
lui. Acest lucru a favorizat și 
o dezvoltare rapidă a lumii 
vegetale și apariția primilor 
copaci. Noua descoperire aduce 
la un loc pentru prima oară 
toate elementele unui arbore, 
cu crengi similare ferigii, 
trunchi înalt și rădăcini mici. 

lea (...) este deja un extraordi
nar succes editorial”, se arată 
într-un comunicat al pub- | 
lisherului, care menționează că 
al doilea tiraj va avea 420.000 
de exemplare.

Lansarea cărții „lisus din 
Nazareth” a avut loc simultan 
în Italia, Germania și Polonia, 
lucrarea urmând să apară și în 
alte 19 limbi.

Lucrarea reprezintă „calea 
personală interioară în cău
tarea «feței lui Dumnezeu»”, a 
declarat, în noiembrie, Bene
dict al XVI-lea.

Joseph Ratzinger a început 
redactarea cărții în perioada în 
care era cardinal și prefect al 
Congregației pentru doctrina 
credinței, organism al Vati
canului responsabil de prote
jarea dogmei catolice.

□avid și Victoria (Foto: epa) 4

Aniversare la Paris
Paris (MF) - Victoria Beck- 

ham a primit cadou de la 
soțul ei, David, o călătorie la 
Paris în valoare de 60.000 de 
euro, pentru a celebra astfel 
împlinirea a 33 de ani. Excur
sia planificată de David a fost 
o surpriză pentru Victoria, 
fotbalistul ocupându-se de 
toate detaliile, inclusiv de ba
gaje, de planificarea de întâl
niri cu designerii de haine și 
pantofi preferați de Victoria. 
David a dus-o pe soția lui la 
Paris cu un avion privat care 
•a *3*7  HM Ho oitfa


