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Vremea se menține frumoasă și

Dimineața La prânz Seara

Azi, Jurnal TV, color, 16 pagini, supliment gratuit al cotidianului- Cuvântul liber.
Teze uniceDeva (S.B.) - Primul pas spre etapa procedurii de susținere a tezelor cu subiect unic, de către elevii claselor a Vil-a, a fost făcut. A fost verificată procedura tehnică de de-- rulare a procesului de receptionare, multiplicare și transmitere a subiectelor. Simularea procesului a avut loc în 50 de unități școlare ale județului, /p.3

| Anchetă
Deva (M.S.) - Inspec- 

i toratul Teritorial de 
; Muncă (ITM) Hune- 
ș doara a declanșat o
i anchetă în cazul cis-
i temei încărcate cu 
; cenușă care a explo- 
: dat la fabrica de 
i ciment din Chișcă-

daga. Inspectorii ITM 
Hunedoara au solici- 

; tat sprijinul colegilor
de la ISCIR pentru 

; verificarea tuturor 
; aparatelor dș^măsură
i de la silozul în care

trebuia descărcată 
i cenușa de termocen- 
, . trală, precum și a

celor care deserveau 
cisterna care a explo- 

; dat, a declarat joi
inspectorul-șef al ITM 

: Hunedoara, Horia 
; Rațiu. „Ceea ce se 
; știe este că în recipi- 
i entul cisternei s-a

creat o suprapresiune 
î care a dus la desfa- 
i cerea capacului aces- 
; teia. în mod normal 
= trebuia să se activeze 
; o supapă a cisternei 
I care să aducă pre- 
; siunea la parametri 
: normali", a afirmat

șeful ITM Hunedoara.

"Balul Liceenilor"
Deva (S.B.) - Sâmbătă, 21 aprilie 2007, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor Deva, se va desfășura „Balul Liceenilor”, ocazie cu carese vor finaliza activitățile de gen derulate în cursul semestrului I ' în liceele din județ, privind 1 desemnarea câștigătorilor concursului „Miss și Mister Boboc 2007”. în premieră, spectacolul F de divertisment din cadrul balului va fi susținut integral de for- x mâții și artiști elevi.
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Parlamentul României l-a suspendat pe Traian Băsescu +++ Președintele s-a adresat aseară mulțimii 
adunate în Piața Universității din București, dar nu a spus că demisionează +++ Dacă președintele nu 
demisionează, atunci se va face un referendum peste 30 de zile.

■ Președintele Băsescu 
a devenit primul șef de 
stat suspendat, din isto
ria postdecembristă.

București (M.S.) - La capătul unei ședințe care a durat peste patru ore, deputății și senatorii și-au exprimat opțiunile pro sau contra șefului statului: 322 de voturi pentru, 108 voturi împotrivă și 10 abțineri. Cele două Camere ale Parlamentului au luat această decizie după ce Curtea Constituțională a dat un aviz con

sultativ negativ la propunerea de suspendare a șefului statului. Potrivit legii, după suspendarea din funcție a Președintelui de către Parlament, trebuie organizată o consultare publică a cetățenilor în ceea ce privește hotărârea adoptată de senatori și deputați. Referendumul se programează în 30 de zile de la adoptarea și publicarea deciziei de suspendare a șefului statului în Monitorul Oficial. Președintele Traian Băsescu a anunțat în această săptămână că își va da demisia „la cinci minute” după ce

va fi suspendat din funcție. Potrivit Constituției, în cazul în care șeful statului își dă demisia din funcție, în termen de trei luni Guvernul trebuie să organizeze un scrutin pentru alegerea unui nou președinte. în această perioadă, interimatul se asigură, în ordine, de președintele Senatului sau de președintele Camerei Deputaților. Până aseară, șeful statului nu a făcut nici o comunicare în acest sens, cu toate că s-a deplasat la „kilometrul zero” al României, în Piața Univer

sității din București. Șeful statului a pomenit în discursul său de o „campanie electorală”, dar nu s-a exprimat explicit că ar demisiona. El a spus doar că mai rămâne președinte până luni, când hotărârea adoptată de Parlament va fi luată în discuție de judecătorii Curții Constituționale. De menționat este că judecătorii acestei înalte instanțe au stabilit că Traian Băsescu nu a încălcat grav Constituția, de așa manieră încât să fie suspendat din funcție, /p.2

Sub acoperire în Italia hJO-M! NOU! NOU
Deva (M.T.) - Un ofițer de poliție hunedorean a lucrat sub acoperire timp de aproximativ două luni în Italia. Alături de colegul său din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), polițistul hunedorean a participat la o vastă operațiune

de identificare și prindere a infractorilor români care acționează pe teritoriul Italiei. El a recunoscut că a avut destule momente dificile în cadrul acțiunii la care a luat parte. Polițistul a contribuit la arestarea a peste 100 de conaționali, /p.3 t
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• în Monitorul Oficial. Hotărârea privind suspendarea lui Traian Băsescu a fost publicată, ieri după-amiază, în Monitorul Oficial, decizia Parlamentului intrând astfel în vigoare. Parlamentul a aprobat, ieri, cu 322 de voturi „pentru", hotărârea de suspendare a președintelui Traian Băsescu.
Suspendat, se întoarce la po

Constatarea CC
București (MF) - Hotărârea Parlamentului privind suspendarea din funcție a șefului statului a fost trimisă Curții Constituționale, care se va întruni, azi, pentru a constata vacanța postului de președinte al României. Parlamentul a decis, ieri, suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu.

Protest 
portocaliu

Târgu Mureș (MF) - Senatorul UDMR de Mureș Frunda Gyorgy a declarat, ieri, că manifestări precum demonstrația din Piața Universității duc la pierderea credibilității țării pe plan extern și a susținut că „se încearcă ucrainiza- rea României”. Frunda a spus că votul din Parlament de ieri era de așteptat, fiind provocat inclusiv de conduita președintelui din ultimele zile. „Cred că conduita, amenințările-lui Traian Băsescu din ultim: săptămână i-au determinat pe mulți să voteze suspendarea președintelui”, a spus Frunda.

Cozmin Gușă
; (Foto: EPA)

I Agresat 
I de mani- 
| festanți

București (MF) - Lide
rul PIN Cozmin Gușă 
a fost agresat, ieri, 
de manifestanți adu
nați îh Piața Universi
tății pentru a-l sprijini 
pe Traian Băsescu. 
Gușă a încercat să 

i vorbească cu mani- 
i festanțil, dar nu a 

apucat să le spună 
mai nimic pentru că 
aceștia au început 
să-l huiduiască și să-l 

i îmbrâncească. Liderul 
î PIN a încercat să ple

ce elegant, zâmbind, 
dar când a întors 
spatele mulțimii, unul 

: din manifestanți l-a 
I lovit cu pumnul îh 

cap, ceilalți urmând 
: imediat exemplul 

acestuia. Lkfaul PIN 
i a luat-o la fugă, cu 

mulțimea urlând pe 
urmele lui, refugiin- 

! du-se în primul local 
care i-a ieșit în cale.

■ Parlamentul a aprobat 
suspendarea din funcție 
a președintelui Traian 
Băsescu.

București (MF) - Parlamentul a aprobat, ieri, hotărârea de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu, cu 322 de voturi „pentru” și 108 voturi „împotrivă”.Pentru aprobarea hotărârii de suspendare din funcție e- rau necesare 233 de voturi.Articolul 69 din Regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere prevede că hotărârea adoptată de Parlament în cadrul procedurii de suspendare din funcție a președintelui României se comunică acestuia, în termen de 48 de ore, sub semnătura președinților Camerei Deputaților și Senatului.
In Piața UniversitățiiPreședintele Traian Băses-

Băsescu a promis un nou scrutincu a sosit, aseară, la ora 19.00, în Piața Universității, fiind Întâmpinat cu urale și cu strângeri de mână de cele a- proximativ 2.000 de persoane adunate în Piața Universității. Președintele Băsescu s-a adresat mulțimii spunând că

(Foto: arhivă)este încă președintele în funcție al României, până luni, când vor fi îndeplinite toate formalitățile la Curtea Constituțională și a dat asigurări că va face ce e bine pentru țară.El a început prin a spune: „Ne întâlnim din nou după

doi ani și jumătate”. . ■Manifestanții au răspoto cu urale, replica lui BLmJ fiind: „Am Înțeles mesaM dumneavoastră”. j
încă președinte !Băsescu le-a spus cămării lor că până vor fi îndeplinirii toate formalitățile necesnu luni, la curtea Constituțioa»! lă, el este Încă președintele toi funcție și nu va ține un dtod curs electoral. 4„Vă rog să înțelegeți că to această seară nu voi avea qb] discurs electoral. în campanM vă voi spune adevărul despn această guvernare”, a afirm*  Traian Băsescu.Manifestanții au scandat „Băsescu!” și „Nu vă dați demisia”.El a dat asigurări că nu va abandona poporul român.„Cu siguranță vom avea ocazia să ne întâlnim la vot pentru a patra oară”, a spui Traian Băsescu.

Nu crede în demisie
București (MF) - Președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a declarat, ieri, după numărarea voturilor parlamentarilor, prin care s-a decis suspendarea din funcție a șefului statului, că nu crede că Traian Băsescu își va da demisia.El a arătat că, deocamdată, nu este președinte interimar, pentru că hotărârea privind suspendarea din funcție a lui Traian Băsescu va merge la Curtea Constituțională, care

roiu (Foto:FAN) va lua o hotărâre.Nicolae Văcă-

Tăriceanu i-a cerut lui 
Băsescu să demisioneze

București (MF) - Votul Parlamentului în cazul președintelui Traian Băsescu, un drept constituțional al Legislativului, presupune încheierea procesului de suspendare, a declarat premierul Tăriceanu, care i-a cerut șefului statului să își respecte decizia de a demisiona și de a întrerupe contactul cu instituțiile.
W................................
Este dreptul constituțional al Parla

mentului să decidă suspendarea 
președintelui României.

Premierul TAriceanu

........................... wEl a arătat că, în mod normal, votul Parlamentului ar fi trebuit urmat de un referendum privind demisia lui Băsescu, lucru inutil deoarece șeful statului și-a anunțat deja intenția de a demisiona.Premierul a amintit că, potrivit legii, Guvernul poate organiza în termen de trei luni alegerile pentru un nou președinte, în cazul postului vacant. „Parlamentul are dreptul constituțional de a-l

demite pe președinte, deci orice declarație a lui Traian Băsescu care conține contrariul este falsă și neavenită. Procesul de suspendare s-a încheiat”, a el.El a reluat ideea că președintele Băsescu nu mai are dreptul moral de a candida pentru un nou mandat.El i-a asigurat pe români că actualul Guvern va continua să-și concentreze eforturile pentru a atinge obiective europene și să lupte pentru interesele românești în cadrul UE. Premierul a apreciat că românii au o șansă istorică de a trăi prosper în UE, iar clasa politică are datoria de a acționa pentru a împlini acest deziderat și de a abandona războiul politic.

Călin Popescu Tăriceanu (Foto: epa)

Pro-Băsescu Numărul celor adunați, ieri, in Piața 
Universității pentru ««ținerea lui Traian Băsescu a " 

. dfepășlt 2.000. (Foto: EPA)

în presa internațională
București (MF) - Agențiile de presă, publicațiile și posturile de televiziune din străinătate au difuzat, joi, știrea suspendării președintelui României, Traian Băsescu, la foarte scurt timp după ce președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a anunțat rezultatul votului din Parlament.Agențiile de presă Reuters, Associated Press, France Presse, DPA sau China Nouă, ca și postul BBC, au relatat despre aprobarea cu 332 de

voturi pentru, 108 împotrivă și zece abțineri a suspendării din funcție a lui Băsescu, acuzat că s-ar făcut vinovat de abuz de putere.„Parlamentul României a" votat suspendarea președin-’* telui Traian Băsescu pe fondul unei crize politice tot mai grave”, afirmă BBC, precizând că membrii Legislativului l-au acuzat pe șeful statului de încălcarea Constituției, deși Curtea Constituțională a decis că nu există dovezi în acest sens.
OPINIA DE REZERVĂ

> \ j J j I I I

De ce nu ne joacă 
la zaruri?
Miron Beteg_____________________________________
mironbeteg@yahoo.comScriu aceste rânduri când în Parlament se țin discursurile anti și pro Băsescu. Când citiți, e posibil să avem un alt președinte. N-am răbdare să mai aștept votul final. Dar parcă mai contează? Contează doar că, într-o Românie care încearcă să-și reconstruiască un destin occidental, un destin capitalist, au reapărut, atât la nivelul președinției, cât și în rândurile partidului de suflet păstorit de Emil Boc, discursuri de anii '50 ai secolului trecut. Discursuri anticapitaliste, în esență - atitudini antioccidentale.în ultimele două zile, Traian Băsescu a demonstrat limpede un lucru: oricine l-ar consilia, oricât de mult și-ar îngheța 

fti'ixtț

atavismul pornirilor resentimen- tare, el mizează pe același terorism al promisiunilor cu care a marcat ultima campanie electorală. Strategia e identică, densitatea ei diferă. Când nu te mai bați cu/Marele Licurici, ci cu vecinul de est, atunci când irakianul devine „fratele tău de taină", iar Comunitatea Europeană un soi de baby-sitter bine făcută după care ai tânjit ca-n povestioarele lui Freud, din clipa în care ai realizat că falsele sensibilități ale electoratului sunt cu totul altele decât înainte de aderare, devine evident că și terorismul promisiunilor are nevoie de o altă respirație și de un alt azimut.

•V J. X < ■< cL-ele cinci minute cu care ne-a amenințat Băsescu, la fel de puține ca într-un amor politic ratat, sunt jignirea cea mai mare pe care președintele a adus-o poporului român deși, în esență, ne tot anunță că vrea să se întoarcă „la popor", precum Prigoană, după un alt divorț, la Bahmuțeanca. Destinul unei țări se joacă în cinci minute? Atunci de ce nu îl hotărăște la zaruri, ar dura mult mai puțin?Ce se mai poate spune pentru a provoca frisoane în masă? Alegătorul român e încă obsedat de sărăcie. Mai e un atlet al coșmarurilor diurne provocate de plata întreținerii. De-o vreme, Traian Băsescu nu scapă nici un prilej să ne spună că suntem un popor de oameni harnici trăitori într-o țară bogată și că merităm mult mai mult. Ni s-a repetat atât de des acest lucru încât am ajuns să-l și credem. însă relieful psihologic românesc cuprinde, în 

proporții egale, toate formele de relief. Electoratul băsescian e pe atât de stresat de propria sărăcie, propria lene, pe cât e de obsedat și de bogăția altuia. Dacă paupertatea e nemeritată, nici bogăția nu poate fi îndreptățită. Așa că Traian Băsescu s-a hotărât să nu mai lupte împotriva sărăciei, ci împotriva bogăției. Obsesia „grupurilor de interese" e o obsesie anti-capital, și nu una de indignare contra sărăciei. Băsescu mizează perfect pe reminiscențele comunist-egalitariste care nu ne-au părăsit încă, nici după atâția ani, codul genetic. Nu vrea să fim toți bogați. Preferă varianta leneșului de serviciu din istoria românească: mai bine cu toții la fel de săraci. Băile de mulțime, ieșirile la mănăstiri fără servicii de pază prea spectaculoase, mâncatul micilor cu plăcere și berea care-i curge pe bărbie nu îndeamnă nici la muncă mai multă, nici la civilizație. E modul cel mai limpede de a spune că și 

președintele e la fel de mulțumit cu puținul pe cât de tare trebuie luptat împotriva celor care au.Lupta cu „bogății" va fi marea miză a lui Traian Băsescu. Și din funcția de președinte, și din cea de candidat la președinție. Sunt în jurul său câteva persoane care i-ăr putea cita, pe de rost, din Marx sau Engels. Deși, după cum vorbește, după cum se comportă, pare-se că nici lecturile din Stalin nu-i sunt defel străine. E ora 11:37, joi, 19 martie 2007. Trag, din nou, cu ochiul peste discursul de ieri al președintelui. Și am senzația că e joi, tot aceeași oră, dar anul 1947. Mă aștept să-mi bată cineva, cu cizmele, în ușă, iar GAZ-ul de afară să aibă motorul pornit... ***Punctele de vedere exprimate de colaboratorii ziarului nostru în rubricile de opinii nu coincid neapărat cu cele ale redacției.
JURNAL
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CUVAffi

• Curs festiv. Astăzi, în aula Facultății 
de inginerie din Hunedoara, ora 12.00, 
se va derula un curs festiv al anilor terminali. La manifestare va fi strigat pentru 
ultima oară catalogul pentru studenții din anii terminali și va fi premiat șeful de■promoție. (S.B.)
• Educație rutieră. Copiii grădiniței „Licurici" din Hunedoara vor participa astăzi, cu începere de la ora 10:00, la sediul Poliției Hunedoara, la o acțiune de educație rutieră. Aceasta face parte din Proiectul educațional „Hai la drum mici pietoni", demarat în parteneriat cu Poliția Municipiului Hunedoara. (S.B.)

Băsescu a pierdut 
o bătălie

Tiberiu Stroia______________
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Este probabil pentru prima dată când 
președintele Băsescu înțelege că trea
ba aia cu „unsul poporului" nu stă în fața 

„aleșilor poporului". Ieri, fostul lup de mare 
a primit o lovitură care cu siguranță l-a 
readus cu picioarele pe pământ. Sus
pendarea sa din funcție este o lecție 
usturătoare care ridică însă o mare pro
blemă. Dacă președintele avea dreptate și 
kioaliția care l-a înlăturat a vrut să-i dea o 
lecție de genul „stai în banca ta"!? Lucru 
probabil dacă ne gândim la ușurința cu 
care politicienii patriei s-au aliat. Practic, 
orice dușmănie între PSD, PC, PNL sau 
PRM a dispărut și fiecare și-a băgat cu 
conștiinciozitate bila în urna execuției.

Cât despre cum vor evolua lucrurile, 
este greu de anticipat. Președintele 
nu mai are acces la pârghii importante care 

tar putea ajuta să lupte. Dar are un aliat 
important: poporul care l-a votat. Iar acest 
lucru i-ar putea garanta un nou scaun 
prezidențial. Și din acel moment 
răzbunarea președintelui va fi cruntă. Aces
ta este și motivul pentru care nu am crezut 
în suspendarea lui Băsescu. Ce calcule au 
noii aliați și cum vor trata ei următoarea 
bătălie rămâne de văzut. Cert este că 
Băsescu a pierdut una din ele. Dar războiul
este departe de a se fi terminat.

CUVAflB

Tablou de absolvire
Deva (S.B.) - Absolvenții hunedoreni pot avea un „tablou de absolvire”, ca amintire a anilor de școală petrecuți alături de colegii dragi și prin intermediul ziarului „Cuvântulliber”! Chiar dacă a cam trecut moda tablourilor cu absolvenți expuse în vitrinele magazinelor, suntem siguri că părinții absolvenților de astăzi și generațiile de acum cinci ani își amintesc cu plăcere de tablourile lor de absolvire. în această primăvară, „Cuvântul liber” își propune să reînvie tradiția, publicând fotografiile absolvenților în paginile sale. Trimiteți astfel de fotografii de grup (clasă), cu indicarea numelor elevilor și profesorilor din imagine, 

pe adresa redacției noastre, Str. 22 Decembrie, nr.37A (parter) (clădirea Cepromin), sau pe adresa de e-mailsanda.bocaniciu@inform media.ro, cât mai curând!

Orarul autobuzelor „la secret"
■ Lipsa afișajelor cu 
orarul curselor pro
voacă haos printre 
călători la Deva

Deva (D.I.) - Nici un semn, nici un indicator nu arată că din spatele gării din Deva pleacă autobuze sau microbuze către mai toate colțurile județului. încurcătura era mare chiar înainte de desființarea vechii autogări dar, odată cu asta, haosul s-a instalat definitiv. Nimeni nu poate da o minimă relație despre mersul autobuzelor, despre locuri de parcare sau destinații. Practic, orice informație circulă la fel ca folclorul: pe cale orală, puțin credibilă și total neverificabilă. Situația este ținută oarecum sub control în zilele de lucru, cam până după-amiază, când mereu se găsește vreun cunoscător care poate da detalii rătăciților. Spre seară sau în weekend însă călătorii’ de ocazie se află la mâna „piraților”, care pun tarife în funcție de deruta remarcată în privirile clienților.De fapt, în zona gării Deva există o autogară - cea destinată transportului interju- dețean și internațional - care are afișate panouri cu locurile

Adela Doșa

și orele de plecare ale diverselor trasee. Spațiul alocat ei este însă prea mic pentru a „înghiți” întreg transportul în comun din zonă. Transportatorii intrajudețeni au încheiat contract cu autogara din Str. Depozitelor (contract care a costat inutil firmele, până mai luna trecută, zeci de mii de Iei lunar), dar călătorii, speriați de distanța mare care trebuia parcursă de acolo până într-o zonă circulată și, mai ales, de grupul compact de câini, au boicotat tacit locația.
Ce spun călătorii„în afară 4e mersul autobuzelor spre Călan, alte ore de plecare nu cunosc” - spune Marioara Prejban, din Călan. „Și nici nu știu de unde le-am putea afla” - completează colega ei, Adela Doșa. „Nicăieri nu e nici un panou informativ”. „Am venit în Deva, pentru câteva ore, din Șoimuș. Ca să ajung acasă am autobuz la 1,20, alte autobuze nu știu... Nici spre Șoimuș, nici spre alt loc” - se grăbește Marici- ca Budaș să prindă singura cursă pe care o cunoaște ca să ajungă acasă. în caz de forță majoră, știind că nu se pot baza pe transportul în comun, potențialii călători

Călătorii află unul de la altul orarul autobuzelor (Foto: T. Mânu)caută soluții mai... sigure, dar mai costisitoare: „Am ajuns într-o sâmbătă după-amiază aici, trebuia să mă duc la Orăștie... Până la urmă m-a luat un „pirat”. Am plătit mai mult, dar am ajuns” - completează un alt călător. Strânsă cu ușa, Primăria municipiului Deva urgentează lucrările la construcția noii autogări. Se estimează că a- ceasta va fi gata la finele acestui an, cel târziu. în incinta acesteia vor fi afișate, atunci, traseele și orarul curselor intrajudețene. Atunci! Momentul acesta este

Maricica Budaș Marioara Prejban (Foto: t Mânu)

Români cercetați în Italia
■ Peste o sută de 
români, printre care și 
hunedoreni, au fost 
arestați în Italia.
MlHAELA TăMAȘ

mihaela.tamas@informmedia.ro

Deva - Operațiunea numită „ITARO 2” a avut loc în perioada 13 februarie-5 aprilie, în cinci orașe din Italia: Bologna, Padova, Torino, Verona și Perugia. „ITARO 2” este o continuare a operațiunii „ITARO 1”, desfășurată la sfârșitul anului trecut în orașele Roma și Milano. „Cei doi ofițeri români au lucrat, alături de colegii italieni, la o operațiune în urma căreia au fost arestate 130 de persoane,

dintre care 102 cetățeni români. Infracțiunile săvârșite sunt, în principal, furturi, falsificări de cărți de credit, migrațiune ilegală”, a declarat șeful IPJ Hunedoara, comisar-șef Alexandru Dră- ghici Roșioru. Valoarea prejudiciului creat de grupul de infractori se ridică la câteva milioane de euro, în principal prin falsificarea cărților de credit. Cercetările sunt continuate în Italia, de către polițiștii din această țară și urmează ca valoarea exactă a pagubelor să fie stabilită. „Au fost destule momente dificile, mai ales când lucrezi sub acoperire în rândurile infractorilor. în astfel de momente trebuie să iei decizii și trebuie să-ți păstrezi sân-

așteptat nu doar de călători, ci și de transportatori. „în acest moment nu avem cum să facem o informare eficientă a călătorilor. Traseele și orarul curselor sunt afișate in autobuze - declară reprezentantul unei importante firme de transport călători. în zona gării nu avem unde s-o facem, iar pe traseu... stațiile sunt concesionate de către firma de transport local și doar prin bunăvoința administrației locale putem staționa și noi; despre panotaj însă nu poate fi vorba”. Singurii oarecum câștigați din povestea asta sunt „pirații” - șoferii care transportă, uneori în condiții improprii, călători grăbiți către o destinație sau alta. „Oamenii sunt dezinformați, iar pe mine nimeni nu mă ajută să-mi desfășor activitatea corect și normal” - completează același transportator. Iar pe călătorii de ocazie, sigur nu- i ajută nimeni... Singura speranță pentru ei ar fi mult 
dezbătută autogară nouă.

iiiuuulluiw

Imagine electronică a cercetaților români din Italiagele rece”, a spus polițistul hunedorean.în urma acestei acțiuni au fost arestați 102 români și cercetate în stare de libertate alte 338 de persoane, dintre care 310 de origine română,
Elevii de-a VIl-a intră primii la
■ Din 4 mai vor începe 
examinările elevilor de- 
a Vll-a, prin susținerea 
tezelor unice.

Sanda Bocaniciu
sanda, bocantciu@informmedia.ro

Deva - La simularea trans- mitererii electronice a cerințelor pentru tezele cu subiect unic în județul Hunedoara au participat toate școlile din mediul rural cu personalitate juridică și din mediul urban: Colegiul „S. Dragomir” Ilia, Școala Generală „M. Sântim- breanu” Brad, Școala Generală Simeria, Școala Generală „A. Vlad” Orăștie, Școala Generală Călan, Colegiul „E. Gojdu” Hunedoara și Colegiul

in curând elevii vor intra la examinare (Foto: Traian Mânu)„I.C. Brătianu” Hațeg. Ultima școală care a primit subiec-tele a fost din Uricani. Tezele cu subiect unic vor fi susținute de elevi, pentru prima dată în istoria învățământului românesc, pe parcursul lunii mai. Prima teză este cea la matematică, ce va fi sus-

ținută în data de 4 mai. în 10 mai va fi susținută cea de lalimba și literatura maternă, iar pe 17 mai - la limba și literatura română. Durata tezei va fi de 50 de minute, iar corectarea va fi făcută de profesori evaluatori, dar nu din școala în care se susține teza.

VlTăp OSMUNB CU POUȚIA DIN VERONA

(FotorC.L)responsabile de proxenetism, inclusiv asupra minorilor, favorizarea imigrației clandestine, falsificare de cărți de credit, furturi și tâlhării, precum și infracțiuni contra persoanei.
exameneNotele obținute vor avea o pondere de 25% din media semestrială. Pentru elevii care absentează la prima sesiune există o perioadă specială de teze ce se va desfășura în luna iunie: 5 iunie - matematica, 8 iunie - limba și literatura maternă, 12 iunie - limba și literatura română. Lucrările vor fi evaluate la nivel județean.Cei care vor absenta motivat la aceste teze naționale vor avea posibilitatea să le susțină până la sfârșitul semestrului sau în luna august, ca orice altă corigentă. Deocamdată elevii au aflat, cu privire la aceste teze, doar cum arată, însă subiectele expuse prin simulare nu sunt reale.

mailto:tiberiu.stroia@informmedia.ro
media.ro
mailto:mihaela.tamas@informmedia.ro
mailto:bocantciu@informmedia.ro


vineri, 20 aprilie 2007 CUVÂO MHMM /4

1808 - S-a născut Louis-Napoleon (Napoleon al UI-
lea}, Impiral al Franței {1852-71). 

1889 - S-a născut, In Austria. 
Adolf Hltler, dictator al Ger
maniei naziste (m. 1945).__________

I 1908 - S-a născut Llon. Hamp- 
ton, figură marcantă a epocii big 

band-urllor de jazz (m. 20021.
1938 - A fost dizolvat partidul naționalist „Totul 

pentru țară".______________ ___________________________ ■ »
1941 - S-a născut actorul american Ryan O'Neai 

(„Love Story").___ ___________ ______________________ ,
1949 - S-a născut actrița Jessica Lange (foto) („Klng 

Konq")_________________________________________ __ _____________
1999 - Consiliul Suprem de Apărare a Țării a apro
bat solicitarea Alianțe! Nord-Atlantice privind accesul 

fără restricții In .spațiul aerian românesc._______________

2004 - A murit, la 78 de ani,
Recordurilor, britanicul Norris McWhirter.

40 yineirl 18°
minim maxim

în general timp însorit. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 4°C.
Prognoza pentru două zile
Sâmbătă. Cer parțial noros. Maxima va fi de 18°C, iar minima de 2°C.
Duminică. Cer parțial noros. Temperatura maximă va fi de 19°C. Minima va fi de 2°C.
Calendar Creștin-Ortodox_______________________________
Cuv. Teodor Trihin; Sf. Ier. Teotim al Tomisului, c.

Calendar Romano-Catolic________________________________

Sf. Teotim, ep. de Tomis.

Calendar Greco-€atolic___________________________________
S. Teodor Trichina, c.

Energie etectrică
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

între orele:
9.00-15.00 în Deva, cartierul Micro 15, bl. 66; 

8.30-15.00 în Slmerla. Str. 1 Decembrie, bl. J, bl.2; 
10.00-14.00 în localitățile Livadla, Valea Lupului, Ponor, 

Federi, Ohaba Ponor;
8.00-14.00 în Hunedoara, Str. Jiului, bi.C 43, sc.C; în 

localitățile Cârnești, Baru Mare, Vălioara, Livadea de 

Câmp.
8.00-15.00 în Hărpganl (parțial);

Valea Jiului:
Ș.00-14.00 în Petroșani, Str. Aviatorilor, bl,6OA, bl. 54, 

Str Maleia, satul lltoni; Petrlla, Str. Republicii; Ani- 

noasa, Sțr. Libertății; Lupeni, Str. Viitorului, inclusiv 

Liceul Teoretic Lupeni.

Gaz ______________________________________
Astăzi, furnizarea gazului metan nu va fi întreruptă.

Apă_____________________________
Astăzi furnizarea apei potabile va fi întreruptă între 

orele:
8 00-15.00 în Deva, cartierul Dorobanți: Al. Zambilelor. 
Al. Panseluțelor, N. Jupiter, Al. Lăstun. In continuarea 

opririi de ieri, apa potabilă va fi întreruptă astăzi în 

zona străzilor A. Vlahuță, Mureșului, Griviței și Plevnei 

până la ora 20.00.

'-'.■—ii,;

Șnițel de pui
Ingrediente: 500 g carne de pui, 1 lingură de făină, 

1-2 ouă, 3 linguri de pesmet, sare, piper, ulei.
Mod de preparare: Se taie carnea în felii care se bat 

cu ciocanul de șnițele pe ambele fețe până se 

subțiază la jumătate. Se sărează și se piperează. Oul 
se bate bine cu puțină sare. Se tăvălesc prin făină, 

prin ou, apoi prin pesmet. Se prăjesc în ulei la foc 

mediu. Se mai poate proceda și în alt mod: se face 

un amestec din 2 ouă și făină, care să arate ca o 

smântână mai groasă. Șnițelele se trec prin acest 

amestec pe ambele fețe și apoi se prăjesc.

Poftă bună! (Foto: artwl)
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TVR 1
7® Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
730 TeleMatinal
955 Arhiva de serviciu. 

CemobH
10:10 Surprize, surprize... ’

Anul 9... (r)

12:45 Misiune pe Eufrat »
(doc. MA.I.) J

13:00 Nevastă-mea și copiii ’

B (film serial, comedie, >
SUA 2003). 
în distribuție: 

Damon Wayans, 
Tisha Campbell, 
George Gore II. 
R.: Don Reo, Damon 

Wayans
1330 Desene animate. Club 

Disney (SUA)
14® Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15® Teleshopping
1530 Tribuna partidelor par

lamentare
16:00 Parlamentul României 
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Interes general 
18:00 Dis-de ară
19:00 Jurnalul TVR. Sport , 

Meteo

2020 Stele de... 5 stele 
21:50 Spirala (ep. 5, dramă, 

B Franța, 2005). Cu: Gre- 
goiy Fitoussi, Caraline 

Prousț Philippe Duc- 
los. R.: Alexandra 

Clert, Guy-Patrick Sain- 
derichin

2245 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

2320 Fratele lui (dramă,
O Franța, 2005). Cu: |

Bruno Todeschini, Eric 

Caravaca. R.: Patrice 
Chereau

1® Celebritățile timpului 
tău (1 episod)

1:15 Stele de... 5 stele (r)
240 Jurnalul TVR (r) Sport 

Itateo
945 Punte totre inimi 
Q (dramă, Germania, 

2005). Cu: Simone 

Thomaila, Dietmar 
Schănherr, Syfvia 

AmdL Rj Mărim Gies

Soluția Integramel din numă
rul precedent: C - R - SES - 
COMETE - TG - LUCEAFĂR - 
A - ES - URA - NS - TOL - 
D - ADUS - AGA - ASTERISC 
-ST - ERE - TO - OMAG - 
CRA - ORA - IREAL - C - Gl 
- URLA - AA - UL - TABU - 
SENIN - UITA

7® Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
915 Tânăr și neliniștit (s, r) 

10:K Doi băihați și 
jumătate (reluare) 

1046 Familia Bundy
** (reluare)

1115 Walker, polițist texan
43 (film serial, reluare) 

1215 Emmerdaie - Afaceri 

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

13® Știrile ProTv 
1330 Crimele din Midsomen

B împușcătura (crimă, 
Marea Britanie, 1997). 
Cu: John Netties, 
Daniel Casey, Jane 
Wvmark 

16:00 Tânăr și neliniștit (s) 
17® Știrile ProTv. Vremea 

1746 Doi băihați și
“jumătate (ep. 17, 

comedie, SUA, 2003). 
Cu: Charlie Sheen, Jon 
Cryer

18:15 Familia Bundy (serial) 
18:50 Știrile sportive 
19® Știrile ProTv. Sport 

Vremea

I

I

l

I

1

5

î
1

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 D.C. (ep. 1, dramă,
BSUA, 2000). Cu: 

Gabriel Olds, Kenneth 

Welsh, Todd Robert 
Anderson, Mike Hodge 

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

Gherghe 
13:45 Comedia animalelor

H (serial)
14:15 Copiii Dunei (partea a 

f3ll-a) (SF, SUA/Germam, 
2003). Cu: Alee New- 
man, Julie Cocs, 
Edward Atterton, lan 

McNeice
16:00 Observator 
170) 9595, te învață ce să 

fad
190) Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 

Sport 
Meteo

20:30 Dansez pentiu tine
030 Regina vampirilor

J3(film horror, Statele 
Unite ale Americii, 
2002). 
în distribuție: 

Stuart Twonsend, 
Aaliyah. 
Regia: 
Michael Rymer

230 Crime în lanț
□(thriller. Statele Unite 

ale Americii, 1998). 
în distribuție: 
Charlie Sheen, 
Michael Halsey. 
Regia: 
Albert Pyun

415 Crimele din Mid- 
g șomer Impușcătua 

(film serial reluare) 
(crimă, Marea Britanie, 
1997). în istribupe: 

John Netties, Dariei 
Casey, Jane Wț ari

— -—1-1- ---- "
vraraaK — a&cbi 
fete*,  (reluare)

i

9:20 Jurnalul Euronews pen- j 
tru România 935 O lume 
nouă (doc) 10:10 Tonomatul 
DP2 12:00 Replay. Legendele 
fotbalului românesc 12:30 

j Lege și ordine (r) 1400 ABC...
de ce? 1430 Dincolo de hartă 

’ (doc.) 15:00 împreună în 

i Europa I Magazin interetnic 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:20 
Descoperă românii 1630 
Autostrada TVR. Magazin 

; regional 18:00 Jurnal regional
18:35 Lege și ordine (s) 1930 
Ray Mears (doc.) 200) D'ale 
lui Mitică 21:00 Ora de știri 

\ 22:10 Coolmea distracției 

’ 23:10 Home made.ro 23:45
Escrocii (ep. 4, acțiune/come- 
die, UK, 2004) 045 Replay (r) 

t 1:15 Ray Mears (doc., r) ;40
Cortina sfâșiată (film, rj 345 

Tonomatul DP2 (r) 530 
Mesager

2030 FokJorul contraatacă 
(divertisment) 

2330 Tentația seducției 
. .(dramă, SUA, 1999).

' Cu: Sarah Michelle 

Gelar, Ryan Phillipe, 
Reese Wintherspoon. 
Cinica Kathryn Mer- 
teuil face un pariu cu 
fratele ei vitreg, Sebas 
tian Valmont, care pre
supune seducerea 

inocentei Annette Har- 
grove, care și-a propus 
să rămână virgină 
până când va cunoaște 

dragostea adevărată. 
Dacă Sebastian nu va 
reuși să o cucerească 
pe fermecătoarea ■ 
Annette, Kathryn se va 
alege cu fabuloasa iui 
mașină.

130 Conois italie tiv 
230C w or(r) 
XISMwre (s) 
&15 9535 0)

i
8
i

î

I

f
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9:00 Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Unhappily Ever 
After (s, SUA, 1995) 1130 
Raven (s) 12:20 Look who is 
winning 130) Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 1430 
Miezul problemei (r) 1630 
Bărbatul din vis (s) 1730 

Inspectorul Fowler (s) 18:00 , 
Fotbal: Poli Timișoara - Oțelul > 
(llve) 20:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (divertisment) 20:15 
Zadarnicele chinuri ale 
dragostei (com. rom.) 22:15 
Nemuritorul 2: Momentul întâl
nirii (SF, coproducție, 1992)

CINEMA
930 Merrie Melodies Show (r) 
10:00 Nopți albe în Seattie 
(film, r) 12:15 Spitalul de 
urgență (r) 13:15 L
lui Dexter (s animație) 13M5 
Merrie Melodies Show (s) 
14'15 Verdkt dină! (r) 15c15 
Cupluri celebre (doc) 15M5 

Savoarea bucătar Bur 
europene (doc) 1fc15 Ghid 
ce-mi piane la Ihe W 16 
Occident (ctiamă. Hr—fen, 
2002) 19® Sea ts) 
200) E ne Meres

2020 4 tas ts> 2138
Grio ce-mi ptnbtaefs)

ACASĂ
60) Clona (r) 7® 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 1530 Duelul pasiunilor 
(s) 1730 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (s) 1930 
Tequila cu suflet de femeie (s) 
2030 Prin ochii iubirii (roman 
tic, SUA 1998) 2230 O lume 
a fiarelor (s) 2330 Tentațiile 
păcatului (romantic, Peru; 
2003 145 Prizoniera (r) 245 
Poveștiri adevărate (r) 3:45 
Muzica de acasă (r) 4:15 
Extravaganta Anastasia (s)

! 063DO7.00 Observator (ri 
1630-1645 Știri locale ei l

s
i

HBO

7:00 Camera de râs 730 I 
Dragoste și putere (r) 825! 
imobiliare blitz (r) 945 Al 7- 
lea cer (s, r) 1045 Tele RON 

1225 Quizzit - emisiune inter
activă 14:05 Dragoste și pu- j 
tere (s) 14:40 Secrete (dramă, 
SUA 1995) 1625 Al 7-lea cer 
(s) 1725 Umor... din greșeală 
180) Focus 1930 Camera de 
râs 200) CSI - Investigații (s) 
21:00 4400 (s). Cu: Joel 
Gretsch 22:00 Trădați în j 
dragoste 230) Rechinii atacă ’ 
II (thriller, SUA 2000) 10) în ; 

lumea bună (comedie/dramă, 
SUA 2003) 30) Focus (r) 40) 
Sunset Beach (s)

915 Roma -în culisr 945 Di 

și dna Smlth (romantic, SUA 
2005) 11:45 A treia dorirță 

(comedie, SUA 2005) 1320 
Dumnezeu e gelos (dra 

Marea Britanie, 2005) 1455 
Filmul lui Clrfford (animație, 
SUA 2004) 16:10 Poițistsd» 

acoperire (acțiune, SUA 2005) 
17:50 în căutarea Tărâmdui 

de Nicăieri (dramă, Marea Bri
tanie, 2004) 20® P 

(acțiune, SUA 2005) 2135Dl 
și dna Sm (romantic, SUA 

2005) 2335 Marea depravare 

(comedie, SUA 2004)

REALITATEA
9® Realitatea de la 9® 9:10 
100% (r) 10® Realitatea de 
la 10:00 11® Deschide 
lumea 1320 EU, România 
14® Realitatea de la 14® 
14:50 Realitatea bursieră 
15® Realitatea de la 15® 
15:20 Fabrica 16:50 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 
17145 Editorii Realității 1850 
Realitatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 20® Realitatea 
zilei 21:00 Realitatea de la 
21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 Tănase și Dinescu tu

DISCOVERY

100) Euromaxx (r) 1030 Azi, 
mâine 110) Ne privește. Talk- 
show pe teme sociale 120) 
Știri 13:05 Euromaxx 1335 
Fabricat în Germania (r) 1435 

Lumea cărților 1535 Mtsime 
mposblă (r) 160) Essentze 

(r) 170) Hobby Moc Cu Irene 
Pârvu 1730 Pasul Fortu» 

180) 61 Vne presa! Cu Lnb 
DfipNaaMtetalStfBȘtai 
1920 Httty Mk 2080 Teta 
«e|i. Ci Lstaa Stan 22® 

^li.Ci Maica Staa 

23® Ifcât ■■ ta preț e

’MZ

8:00 Istoria invențiilor 9® 
Automobile americane recon
diționate 10® Vânătorii de 

mituri 11® Mașini pe alese: 
MGB GT12® Cele mai mari 
sițertative: Arme 130) Con- 
fnirtări și fiare vechi 140) 
Istoria invențiilor 150) Cum 
se faferică diverse lucruri? 

18® Cnse 17® S-a născut 
un 4x4 18® Motoddete 

anokam 19® Vânători de 
rikii 20® Cian se ttrică 
taase facnit? 21® Locatari 
aop 220) Fsnmene skană 
23® Șofer ta Grand Mc 
MM Dependent de cas-

made.ro
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Ghid pentru elevii hunedoreni

1 euro_____________
1 dolar american

54,2154 lei1 gram aur

3,3370 lei

2,4536 lei

HUNEDOARA

Farmacia „Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ©-» 717659.

DEVA
Farmacia .Bella Farm’, non stop, b-dul Decebal, bl.

5. ©-» 231515.

ÎNCEPĂTORIReguli:
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. 

5 ;4 1
9 2 6

8 4 3
6 1 8

7 5
4 8 5

9 7
3 6 2 5

6 8 7

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători Avansați

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

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

■ Elevii claselor a Vlll-a 
din județul Hunedoara 
vor avea un ghid al 
tuturor liceelor.

CAlin BicAzan_________________
ulln.blct2an*lnfornim*dla,ro

Deva - Contradicțiile care apar între elevi și părinți în momentul trecerii din ciclul gimnazial în cel liceal referitoare la alegerea profilului dorit sunt pe cale să se rezolve în județul Hunedoara. Centrul Județean de Asistență Psiho-Pedagogică (CJAPP) vine în ajutorul

Amalla Crlșan (Foto: cl)

Fac proiecte de doi bani
■ Unele firme de con
sultanță dovedesc 
neseriozitate în relațiile 
cu beneficiarii.

Deva (C.P.) - Firmele care întocmesc proiecte pentru obținerea de fonduri europene au răsărit ca ciupercile după ploaie. însă nu toate respectă condițiile contractuale cu clienții lor. Și ce e mai grav, după ce se văd cu banii în buzunar, fie își abandonează clientul, fie întocmesc proiecte care nu valorează nici cât o ceapă degerată. „Am avut probleme cu firma care mi-a făcut proiectul. Dacă nu umblam eu cu studiul de fezabilitate, nu cred că reușeam să
Veniți să facem parc!
■ Pentru refacerea 
unui parc din Hune
doara, sâmbătă sunt 
așteptați voluntari.

Hunedoara (D.I.) - Din cele 140 de proiecte depuse pentru finanțare în cadrul programelor de mediu oferite de Mol România în acest an, doar 19 au câștigat finanțarea, iar unul singur este din județul Hunedoara. Asociația non- guvernamentală „Linișor” din Hunedoara dispune astfel de 7500 lei în cadrul proiectului „Spații verzi”. Cu acești bani va fi refăcut unul din părculețele de cartier, distrus de ani buni din cauza con
Programul casieriilor EnelDeva (C.P.) - Enel Electrica Banat informează consumatorii de energie electrică asupra faptului că sâmbătă, 21 aprilie, casieriile societății vor avea programul normal de lucru al unei zile din timpul săptămânii. în zilele de luni, 30 aprilie și marți, 1 mai, casieriile Enel nu vor avea program cu publicul. 

școlarilor și va lansa săptămâna viitoare, pe Intemet, un ghid de 600 de pagini al tuturor liceelor din județ, precum și ofertele pe care flecare unitate școlară le pune la dispoziția elevilor. „Ghidul liceelor pentru absolvenții clasei a VlII-a” va da elevilor posibilitatea să facă o comparație între liceele la care ar dori să se înscrie.
Conținutul ghiduluiGhidul va conține imagini din școlile județene, informații despre dotarea materială, statistici, prețul unei mese la cantină pentru elevii din
Vor psihologi mai activi
■ Elevii hunedoreni și- 
ar dori o activitate mai 
intensă a psihologilor 
în școli.

Deva (C.B.) - Deși consilierea psihologică nu trebuie să lipsească din școli, în unele unități școlare din județ psihologii nu au o apariție foarte activă printre elevi. în unele cazuri prezența lor este atât de discretă încât elevii nici nu știu că școala e „do
obțin finanțarea”, spune Dorina Joldiș, unul dintre hune- dorenii care au obținut fonduri SAPARD.
Se confirmă„Cunoaștem cazul și este adevărat Oamenii ar trebui să fie atenți când aleg firma de consultanță și la contractul pe care îl încheie cu aceasta. în primul rând să nu plătească banii în numerar. Plata să o facă cu ordin de plată pe baza unei facturi, altfel suma nu se poate deconta în cadrul proiectului. Apoi să stipuleze în contract să plătească un avans și restul sumei să fie achitat atunci când omul primește prima tranșă de bani din fondurile europene. Așa și 
strucțiilor începute în imediata lui apropiere. Este vorba de cel aflat în fața Școlii Generale Nr. 7, pe Strada Moldovei. Acțiunea va fi demarată sâmbătă și se bazează pe participarea cât mai multor voluntari. „Sunt tot mai mulți copii în cartier care au nevoie de un loc al lor și care trebuie îndepărtați de fostul șantier. Aceasta este motivația demersului nostru” - declară Mircea Zidărescu, coordonatorul proiectului. Proiectul presupune refacerea aleilor, montarea de mobilier pentru joacă, plantarea de pomi. Elevii Școlii Generale Nr. 7 vor avea apoi sarcina să întrețină această zonă.

Curentul se poate plăti și 
sâmbăta

NOKIA
Cannecting PeoplePentru deranjamente poate fi apelat numărul de telefon: 929 - Serviciul Call-Center. EURO " GSM partener Orange

■V ' - * * ■ ■>-,
—1 J-------------------vorange 

IO * 
w ANI J

• EURO-GSM Hunedoara; B-dul Dacia, nr. 6A; B-dul Corvin. nr. 8
• EL’PO-GSM Deva Ulpta Shopping Center. etaj 1

Dan Oltean (Foto: cl)internate, amănunte despre dotarea laboratoarelor de informatică etc. „Acest ghid care poate fi găsit pe site-ul 
tată” cu așa ceva. „Nici nu știu dacă la noi este psiholog în școală. Eu am ajuns în clasa a XH-a și până acum nu am făcut nicio ședință. Oricum lipsa unui psiholog nu mă afectează prea mult”, e de părere Izabela Porcolab, elevă a unui liceu din Deva, completată de Amalia Crișan care spune că „e nevoie de o activitate mai intensă a psihologilor în școli”. Dan Oltean, coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psiho- 

Dorina Joldiș Artur Kovacifirma de consultanță devine cointeresată în succesul proiectului”, spune Artur Kovaci, director DADR Hunedoara. în cadrul instituției există o listă cu firmele de consultanță și un istoric al eficienței proiectelor. Unele proiecte, cum ar fi cele pentru achizițiile de bunuri de până la 10.000 de euro, se întocmesc gratuit de către Oficiul Județean de Con-
Atracția 
primăverii
Nokia 6288 un telefon 3G captivant, 
cu clapetă glisantă și capabilitățî de top 
pentru rularea de fișiere video.
Cedați tentațiilor cu telefonul Nokia 6288, 
un plus de eleganță și frumusețe in viața Dvs.

NOKIA
6288 best 

deal

135€*  

oficial al Inspectoratului Școlar Județean a fost creat după modelul american, cu poze, locuri de cazare sau prețuri. Am trimis deja o notă telefonică în școli pentru a se afișa adresa corectă a site-ului unde poate fi găsit acest ghid, iar de săptămâna viitoare site- ul va deveni funcțional”, spune Dan Oltean, coordonator CJAPP, care atenționează că ghidul va fi găsit exclusiv pe Intemet. „Dacă le-am fi pus pe suport de hârtie, cele 600 de pagini ale ghidului ar fi costat prea mult. Datorită Internetu- lui munca de căutare a elevilor va fi mult ușurată”.
Pedagogică, afirmă că „nu doar cei care au probleme trebuie să meargă la psiholog. Părinții și profesorii sunt rugați să nu-i mai eticheteze pe elevi ca fiind cu „probleme” dacă vizitează psihologul pentru că acest post cuprinde și activități de prevenire nu numai de consiliere. O explicație a discreției psihologilor din școlile județene o constituie faptul că mulți dintre ei sunt tineri și au nevoie de experiență”.

sultanță Agricolă Hunedoara. O firmă de consultanță percepe un comision de 3-5% din valoarea totală a proiectului. Beneficiarul poate recupera 50% din acest comision, prin decontare, dacă proiectul este declarat eligibil. în județ, pe programul SAPARD au fost depuse 117 proiecte în valoare de 85,7 milioane de euro, dintre acestea 114 fiind eligibile.
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• Criminal. Un român care se sustrăgea executării unui mandat european de arestare, emis de Tribunalul din Roma (Italia), pentru omor, a fost reținut de polițiștii gorjeni în Petroșani. Victimei - cetățean italian - i-au fost furați bani, bijuterii din aur și un ceas. (M.S.)
Suspendarea, reacții locale

învățământ
Deva (S.B.) - Astăzi, de la ora 10,00, la sediul ISJ Hunedoara, se va desfășura o activitate educativă destinată atât elevilor cât și profesorilor din unitățile școlare ale județului: „Gala proiectelor de educație extrașcolară”. Cu această ocazie elevi și cadre didactice din toate liceele și grupurile școlare din județ vor participa la un schimb de experiență pe teme prioritare cuprinse în programele de educație ale școlilor. Gala se va organiza pe trei ateliere de lucru: „Cultură, educație, civism”, „Proiecte europene” și „Viață ase ciativă”, în care vor avea loc prezentări de proiecte, videoproiecții, dezbateri, activități de inițiere in scrierea de proiecte realizate de Casa Corpului Didactic Deva și DJT Hunedoara.

Grenadă 
defensivă
Petrila (MF) - O 

grenadă defensivă 

activă care putea 

exploda în orice 

moment a fost 
descoperită ieri de un 

localnic din Petrila, în 

timp ce săpa în 

grădină. Grenada a 

fost ridicată de 

ofițerii de la Protecția 

Civilă. Potrivit ofițeru

lui specialist de la 

Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență 

„lancu de Hune
doara", locotenent 

colonel Mircea Dra

ga, grenada a rămas 

neexplodată, probabil 

din cel de-al doilea 

război mondial și 
exista pericol să dis
trugă totul în jur. 

„Mecanismul grena
dei era corodat de 

rugină și muniția de 

război putea exploda 

în orice moment. 
Dacă s-ar fi produs o 

explozie, schijele s-ar 

fi împrăștiat pe o 

rază de o sută de 

metri", a declarat It. 
col. Mircea Draga.

■ Politicienii hune- 
doreni au păreri 
diferite despre sus
pendarea președintelui.

Deva (M.S.) - Vestea suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu nu i-a luat prin surprindere pe politicienii hunedoreni, poate doar numărul mare de voturi exprimate „pentru”, după cum spunea unul dintre oamenii politici locali. Conform liderilor politici, votul Parlamentului ar putea lua mai multe nuanțe, de la exercițiu de democrație, până la vot de blam și atenționare. Suspendarea președintelui Traian Băsescu este un semnal prin care Parlamentul arată că este și rămâne forul suprem într-un stat democratic, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean. „Parlamentul a atenționat, prin votul său, că este forul suprem intr-un stat democratic. Suspendarea trebuia să se întâmple acum o lună, când s-a rupt protocolul A- lianței D.A.”, a declarat președintele PNL Hunedoara, Mircia Muntean.Decizia de suspendare a președintelui Traian Băsescu va avea efecte în planul vieții economice și politice, a de-

Mircia Muntean luliu Winkler Gheorghe Pogeaclarat președintele PD Hunedoara, Gheorghe Pogea. „Decizia va avea repercusiuni pe plan economic și politic. In final, cei care au inițiat suspendarea vor răspunde în fața poporului pentru consecințele gestului lor”, a spus liderul democraților hunedoreni.
Și-a făcut dușmaniPreședintele Traian Băsescu nu a învățat lecția despre democrație, iar Parlamentul nu i-a acordat o notă de trecere, a declarat președintele filialei județene Hunedoara a Partidului Social Democrat (PSD), Florin Cazacu. „Este pentru prima oară când un președinte își face dușmani din tot spectrul politic. Parlamentul a avut o reacție firească. Suspendarea președintelui este o dovadă a faptului că democrația este o lecție grea, pe care Traian Băsescu n-a învățat-o, iar Par

lamentul nu i-a dat notă de trecere”, a spus președintele PSD Hunedoara. Suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu va duce la reinstaurarea unei stări de normalitate în România, a apreciat purtătorul de cuvânt al PRM Hunedoara, Costel Avram. „Este o victorie a democrației în România. Se intră acum într-o stare de normalitate. S-a destrămat un stil de conducere care începea să semene cu dictatura de dinainte de anul 1989”, a spus Costel Avram.
Constituție ambiguăViciile și ambiguitățile din Constituție se află la originea suspendării din funcție a președintelui României, a apreciat președintele UDMR Hunedoara, luliu Winkler. „într-un stat de drept Parlamentul este suveran. Viciile și ambiguitățile Constituției

Florin Cazacuse află, de fapt, la originea actualei situații. Este necesară revizuirea Constituției, este necesară realizarea unei adevărate separații a puterilor în stat.”, a spus luliu Winkler.
Vot de blamSuspendarea președintelui este un vot de blam din partea Parlamentului la adresa lui Traian Băsescu, a declarat președintele PC Hunedoara, Petru Mărginean. „Sper ca și președintele să ia în considerare acest vot de blam și să nu angreneze oamenii într-o nouă „Piață a Universității”, pentru că noi trebuie să demonstrăm tuturor că suntem în Uniunea Europeană. Votul Parlamentului a fost unul democratic și astfel s-a văzut voința partidelor care reprezintă, și ele, poporul”, a spus liderul conservatorilor hunedoreni.

minivacanță de 1 mai, după ce administrația CNH și sindicatele au decis sistarea activității de producție în perioada 28 aprilie-1 mai. (Foto: t. Mânu) 
k _______________________________________ V

PABOUEA TA MNTKAXA: Ce părere aveți despre suspendarea președintelui Traian Băsescu?

Bursa locurilor de muncă
Deva (C.P.) - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează astăzi, în intervalul orar 9-13, bursa generală a locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura la toate agențiile AJOFM din județ. Acțiunea va avea loc sub egida „2007 - ANUL EUROPEAN AL EGALITĂȚII DE ȘANSE”. Până în acest moment au fost contactați 253 de angajatori, 112 dintre aceștia anunțându-și participarea la Bursă. Oferta de locuri de muncă numără 1146 de posturi dintre care 46 se adresează persoanelor cu studii superioare. Cele mai multe oferte au fost depuse la Deva-289, Petroșani-242, Hunedoara-141, Vulcan-115, Orăștie-101, Brad și Lupeni- câte 61, Hațeg-43, Călan-40, Simeria-30, Petrila-17, Ilia-6.
wc uEsrMmin bursa
Deva - sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă din Deva, Piața Unirii, nr.2

Hunedoara - la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă din Hunedoara, Str. Libertății, nr.9 

Petroșani - la sediul Centrului de Formare Profesională 

din Petroșani, Str. 22 Decembrie, nr.6 

Brad - la sediul Punctului de Lucru din Brad, Str. Inde

pendenței, nr.3 

Călan - la sediul Punctului de Lucru din Călan, Str, Inde

pendenței, nr. 13, parter

Hațeg - la sediul Punctului de Lucru din Hațeg, Str. Pro

gresului, nr. 1 

llia - la sediul Punctului de Lucru din llia, Str. Libertății, 

nr.56

Lupeni - la sediul Punctului de Lucru din Lupeni, Str. 

Revoluției, nr.2

Orăștie -în Sala ASTRA din Orăștie, Str. Armatei, nr.19 

Febrila - la sediul Punctului de Lucru din Petrila. Str. 

Republicii, nr. 273 

Saneria - la sediul Punctului de Lucru chn Simena. str. 

Avram lancu, bl.8. parter

Vlican - la sediul Pnmânei din Vulcan. Sîr Romantor,

Cred că Parlamentul României și-a îndeplinit exercițiul democratic pentru care este abilitat. în continuare cred că va fi o perioadă foarte nesigură pentru români.
Sabin VăLEAN, 
Brad

Refuz să am o părere pentru că sunt scârbit de tot ce se întâmplă în țara noastră. Ne putem aștepta la orice din partea celor ce sunt la cârmă și nu cred că ne va fi prea ușor.

Eu cred că este foarte rău că s-a întâmplat asta. Președintele trebuie dat jos, dacă trebuie, de popor, nu de Parlament. Cred că vor apărea, în curând, și consecințele.

Eu cred că este bine că președintele Traian Băsescu a fost suspendat din funcție și sper că tuturor ne va fi mai bine de acum înainte. Băsescu ne-a dat doar promisiuni.

Pot spune ca această suspendare este un lucru rău pentru că președintele a fost ales de toți românii, nu doar de cei din Parlament. Era normal ca decizia să a- parțină poporului.
Turi Zoltan, 
Deva

CăLIN Orbonaș, 
Deva

Ștefan Proca, 
Deva

Flavius Țibenschi, 
Deva

Salarii mari pen
tru boșii minerilor

București (M.F.) - Directorii companiilor miniere vor avea câștiguri mai mari cu până la 50% față de anul trecut la care se adaugă indemnizațiile pentru Consiliul de Administrație. Directorul general al Minvest Deva va câștiga 100.000 lei, cu 21% mai mult față de anul trecut, în timp ce câștigul mediu lunar al celor 422 salariați va fi menținut la același nivel de aproximativ 1.200 lei. Veniturile totale ale companiei vor scădea cu aproximativ 80%, de la 165,8 milioane lei la 36 milioane lei. Directorul general al Companiei Naționale a Huilei va câștiga 131.190 lei, cu 16% mai mult față de anul trecut, iar câștigul mediu lunar/angajat va crește cu 10%, de la 2.028 lei la 2.230 lei. Schema de personal a companiei va fi redusă cu aproximativ o mie de posturi, la 10.796 salariați. Veniturile totale ale Com
paniei Naționale a Huilei vor 
procto 90° - Io Q mi-

Vrei si Cuvântul liber

REGULAMENT: v- •• ultimele 6

Cei care in ziarul de vineri, 13 aprilie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 11 pană in 20 aprilie, inclusiv, și apoi să le lipească pe carte.: poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa io concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul l.io> r. sau la O.P.l, C.P.3. Deva, sau trimimți-o la -■■■'ii 
redacției din Deva. Str. 22 Decembrie, nr 7.\ : 
in 6 mai. In 7 mai puteți fi câștigătorul ■! Toți pai-ticipanții ce se incadi'va/ă .• vor primi, timp de o lună. Cuvar.tul I.d ■
Alătură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat' iPiwi-Era
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Devenii, decisivi la națională1 A

• Retrogradare. Ion Danciu, fost arbitru 
RFA dm Valea Jiului, în prezent director 
executiv la FC Vaslui, a declarat la Petroșani că, deși Jiul se află pe ultimul 
toc m clasamentul Ligii I de fotbal, șanse
le de a se salva de la retrogradare nu 
sunt total compromise. (V.N.)
• Arbitri. Partida de astăzi de la Petroșani, de la ora 16,15, dintre Jiul și FC Național este arbitrată la centru de tonică Serea, ajutat de asistenții Ionel Popa și Adrian Midișan. Observatori sunt Romeo Pașcu și loan Mureșan. (V.N.)

Fotbal / Cupa României
Deva (V.N.) - Miercuri s-au disputat partidele din cadrul optimilor Cupei României la Fotbal. Iată rezultatele: Inter Petrila - Minerul Aninoasa 1-0; Agrocompany Băcia - Retezatul Hațeg 8-6, după executarea loviturilor de la 11 m. La sfârșitul timpului regulamentar de joc, scorul a fost 3-3, așa că s-au jucat alte două reprize de prelungiri. După 120 minute de joc însă scorul a fost tot egal, 4-4. Așadar, Agrocompany s-a calificat mai departe în urma loviturilor de la 11 m. Colegiul Matei Corvin Hunedoara - Victoria Călan 0-7; Metalul Crișcior - CFR Mar- Itnosim Simeria 0-10.

■ Internaționalii de la 
FC CIP Deva au con
tribuit serios la victori
ile cu Egiptul.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - Cei șâse jucători ai campioanei României, FC CIP Deva, care au făcut parte din lotul naționalei la cele două meciuri amicale cu Egiptul au fost și de această dată piesele de rezistență ale reprezentativei. în primul meci, disputat miercuri la Buzău, și câștigat de tricolori cu 5-4 (3- 2), Lupu, Matei, Dobre și Gherman au format prima linie a naționalei, iar Șotârcă și Tomescu au evoluat bine în momentele în care s-au aflat în teren. în plus, Matei

mvtl. f LIGI I

Programul etapei următoare, vineri, 20 aprilie: Jiul - FC 

Național, ora 16,15 (Telesport); sâmbătă, 21 aprilie: U 

Craiova - Urziceni, ora 19 (Kanal D); FC Vaslui - CFR 

Cluj, ora 17 (Național TV); FC Argeș - Gloria, ora 17 

(Telesport); Steaua - Poli lași, ora 20,45 (Antena 1); 
duminică, 22 aprilie: UTA - Oțelul, ora 15,30 (Tele
sport); Pandurii - Farul, ora 17 (Telesport); Poli Timișoara 

- Ceahlăul, ora 18 (Național TV); Rapid - Dinamo, ora 

20 (Kanal D).

Clasament
1. Dinamo 26 20 5 1 50-15 65
2. CFR Cluj 26 17 4 5 51-26 55
3. Rapid 26 14 8 4 46-20 50

4. Steaua 26 13 8 5 45-20 47
5. Gloria 26 14 4 8 35-24 46
6. Oțelul 26 12 3 11 42-45 39
7. FC Vaslui ... . 26 10 ,8 8 32-36 38
8. Urziceni 26 11 4 11 24-23 37
9. Poli TM 26 10 7 9 24-23 37
10. Poli lași 26 9 9 8 31-29 36
11. Pandurii 26 10 5 11 20-25 35
12. Farul 26 6 10 10 25-28 28

13. UTA 26 7 7 12 18-31 28
14. U Craiova 26 6 10 10 21-41 28
15. Ceahlăul 26 7 5 14 20-37 26
16. FC Arqeș 26 4 6 16 17-34 18
17. FC Național 26 4 6 16 19-41 18
18. Jiul 26 3 5 18 10-14 14

Noaptea -
■ înaintea expirării ter
menului, la „Raliul 
Hunedoarei" erau 
înscrise 60 de echipaje.

Valentin Neagu 
valentin.neagu@informmedia.roDeva - Astăzi, la ora 16, din fața Casei de cultură din municipiul Deva, se dă startul la cea de-a opta ediție a „Raliului Hunedoarei”, contând pentru etapa a treia a Raliului României. în întreceri s-au înscris 60 de echipaje, între care, câștigătorul de anul trecut, Titi Aur, precum și alte nume cunoscute din automobilismul românesc. După cum se știe, piloții apreciază acest concurs care se desfășoară pe asfalt drept o cursă tehnică și de mare viteză. Pilotul hunedorean Mihai Leu apreciază că introducerea în raliu și a unei probe de noapte reprezintă un

Deva (V.N.) - Vineri, 20 aprilie: Probele speciale 1-3, 

Almăș (Popești). DJ 708E Deva - Hunedoara - Deva, 
Str. Vulcan nr. 35, până la intersecția cu Popești (și în 

sens invers, Popești - Deva Str. Vulcan). Orele 15,30 - 

21,00.
Proba specială nr. 2 - Hășdat. DJ 687A Hațeg - Hune
doara - Hațeg - Silvaș -.Hășdat. Orele 16,00 - 19,15, 

Proba specială nr.4 - Silvaș. Probă de noapte. DJ 687A 

Hațeg - Hunedoara - Hațeg - Silvaș - Hășdat. Orele 

20,00 - 23,15. I

Sâmbătă, 21 aprilie: Proba specială nr.5 - Almăș. DJ 

708E Deva - Hunedoara - Deva (str. Vulcan nr.56, până 

la intersecția cu Popești). Orele 8,30 - 11,30.

Proba specială nr. 6 - Hășdat. DJ 687A Hunedoara - 

Hațeg - Hășdat - Silvaș - Hațeg. Orele 9,00 - 12,00.
Proba specială nr. 7 Cinciș. DJ 687D Teliuc - Toplița - 
de la intersecția cu Ghelari, până la Toplița. Orele 10,30

- 16,30.

Proba specială nr.8 - Toplița. DJ 687D Teliuc - Toplița, 
de la Toplița, până la intersecția cu Ghelari. Orele 10,30

- 16,30.
Proba specială nr. 9 - Silvaș. DJ 687A Hațeg - Hune
doara - Hațeg - Silvaș - Hășdat. Orele 14,30 - 18,00. 
Proba specială nr. 10 Superspeciala Lukoil. Hunedoara

- Zona Hotelului Rusca. Orele 14,30 - 19,00.
în situațiile în care se vor înregistra incidente în tim

pul desfășurării concursului, orele de închidere și 

deschidere vor fi decalate corespunzător.

Palmares: 33 12 7 14 41-48

Acasă: 16 11 2 3 29-14
Primul meci: 0-0 la 20 martie 1955, la Lupeni
Scor maxim: 1-5 în 1956 și 0-4 în 1997, ambele la 

București Ultima victorie a echipei FC Național la 

Petroșani: 2-1 la 13 septembrie 1997
Ultimul med disputat la Petroșani între cele două for- 

marpi: 2-0 la 11 aprilie 2006

.__________________________________________________________________________________________ J

Duș rece pentru 
Daria

Petroșani (C.M.) - Succesul s-a dovedit greu de gestionat pentru Daria Vișănescu, campioana Europei la șah categoria 10 ani în 2006. „Micuța Kasparova” de la Comexim Lupeni, cea mai tânără ma- estră FIDE din țară, a ratat locul I la ediția din acest an a Campionatului Național, fete 12 ani, deși era cotată drept favorită. Daria a obținut doar șapte puncte din nouă posibile și s-a clasat pe locul secund, după Ioana Gelip care a acumulat 7,5 puncte, la CN care s-a încheiat miercuri la Amara. „S-a crezut vedetă și a plătit. Oricum îi prinde bine acest duș rece în perspectiva Campionatelor Mondiale Școlare care se vor desfășura în Grecia în perioada 28 aprilie - 7 mai la care are de apărat titlul de vicecampioană”, comenta Gheorghe Scurhan, antrenorul Dariei. Daria și-a revizuit atitudinea și s-a revanșat, câștigând, ieri, titlurile naționale în concursul de dezlegări și la șah rapid. Șahista din Petrila va participa azi la concursul de blitz și va reprezenta România la cele mai puternice competiții din acest an, Campionatele Europene și Campionatele Mondiale.

Daria Vișănescu

REGULAMENT: La aces* concj-s cLj ■ car

Fază de meci (Foto: Traian Mânu)a marcat două goluri, primul pentru 3-2, iar al doilea decisiv la scorul de 4-4, iar Lupu a semnat și el golul de 4-2. în al doilea meci, desfășurat, ieri, la Focșani, câștigat de români cu 3-2 după ce au condus cu 3-0, devenii n-au marcat, însă au fost iarăși printre cei mai buni jucători de pe teren. „Senzația mea e că jucătorii noștri nu au dat ma
dificultate maximă

(Foto: Traian Mânu)Un raliu de mare vitezăcâștig, pentru că o asemenea probă este mai dificilă pentru concurenți și mult mai spectaculoasă pentru cei care ur- măresc asemenea concursuri. Mai mult, proba de la Silvaș este considerată și una dintre cele mai rapide din România. Să mai spunem că toate mașinile care participă la raliu au peste 200 CP, iar in premieră, pe șoselele județului va fi prezent în cele 10 probe

Vrei să pui mâna pe niște premii la care al curajul doar să visezi? Efortul tău este minim pen
tru a câștiga cu CL îp 17 mai:

sau sau sau

Fă-ți un abonament la Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună 

și participă la concurs cu copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la sediul redacției 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 16 mai! Nu rata asemenea premii!

ximum posibil, ci s-au menajat puțin, întrucât îi așteaptă un final de sezon foarte dificil. Oricum, au onorat convocarea la națională prin evoluții bune și au contribuit serios la două victorii mari pentru palmaresul reprezentativei”, comenta Paul Grecu, vicepreședintele FC CIP Deva. Următoarele meciuri ale României se vor disputa în 16-17 mai, la Deva, în compania Slovaciei.
Calificați în semifinaleRC CIP a fost informată, ieri, de F.R. Fotbal că s-a calificat în semifinalele Ligii I, întrucât Poli Timișoara a renunțat să mai joace împotriva devenilor. „Poli a trimis un act la FRF în care susține că nu are sală disponibilă pentru joc. Cred că erau 

speciale și un autoturism Por- sche. Ca o noutate de ultimă oră, organizatorii au anunțat ieri că premierea nu va mai avea loc la Deva, ci în fața Casei de cultură din municipiul Hunedoara. Acest lucru se va întâmpla începând cu ora 22, după care va avea loc un concert al cunoscutei cântărețe de muzică ușoară Andra. Evenimentul va fi prezentat de Cătălin Măruță. 

conștienți că oricum o să piardă și meciul doi după ce la Deva au fost învinși cu 7- 2 (7-0) și au vrut să evite cheltuielile cu organizarea jocului”, afirma Paul Grecu. în semifinalele play-off-ului, FC CIP va juca cu învingătoarea duelului dintre Athletic București (locul 4) și FM Constanța (locul 5). Tot ieri, s-a decis, prin tragere la sorți, la FRF, că în sferturile de finală ale Cupei României FC CIP va juca cu Athletic București.
Lotul Routâuioi
Klein, Rizan - Matei, Lupu, Gher

man, Dobre, Șotârcă, Tomescu, A. 

Csoma, L. Szocs, Z. Mihaly, D. 

Stoica , Alin Bugală; Emilian Chivu 

Antrenor - Zoltan Jakab.

„Cupa Cetății"Deva (C.M.) - Compo- nenții loturilor naționale ale României și sportivi de la cluburi din Arad, București, Constanța, Caracal, Iași, Petroșani și Deva vor participa, azi, la ediția a X-a a Cupei Cetății la gimnastică aerobică. Competiția care și-a câștigat renumele de “festival al grației și eleganței” este organizată de CNS CSS Cetate Deva, DSJ Hunedoara și Asociația Județeană de Gimnastică și va fi găzduită de Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva. Prima fază a întrecerii se va desfășura între orele 9.00 - 13.00, când vor concura juniorii III și II, iar a Il-a între orele 16.00-19.00, când pe scenă vor fi prezente junioarele și juniorii I.
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vineri. 20 aprilie 2007 cuvm
Vând ap. 1 cameră (01) Cumpăr ap.2 camere (04)

■ncă

• aaai * cămin, frumos amenajată, 
jsâ metalici geam termopan, parchet 
amnat gresie, faianța. Tel. 0749/807130. 
A16JM)

Vând ap. 2 camere (03)

• 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. 
(AS)

• peCaipsțl etaj 1, dec., neamenajat 2 bă, 
balcon, bloc de cărămidă liber, preț 55.000 euro 
tel. 0745/159608 0745/164633. (A7)
• dec, 2 bă (gresie, faianță), hol central, CT, etaj 
1, zona Progresul, Deva, preț 60.000 euro, tel. 
0740/317314. (A9)

Vând ap. 5,6 camere (09)

: omimo.ro Vând ap. 3 camere (05)

• garai, 150 mp, scară Interioară 2 băl, 2 
balcoane, CT, termopane, 95.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• șl garaj, scară Interioară 2 bă, 2 balcoane, 
centralătermlcă termopane, 150 mp, amenajat 
occidental, 95.onn euro, tel. 0722/564004 (Al)

• ăKaeundate, balcon, 55 mp, etaj 2, Deva, 
zona Bălcescu, preț 127.000 lei. Tel. 0745/253413. 
(T)
• Ora, Dada. bl. 12, ap. 2, preț 64.500 lei. Tel. 
G7ZV28B282 (T)
• Dna,zsnaBdul Decebal, etaj 1, decoman.fatc, 
preț 50000 euro. Tel. 0740/992339,0749/2, «Ji-i 
3T804)
• isga< confort 1, Miorița, contorizărl apă, gaz, 
preț 130.000 lei. Tel. 223336. (T)
• semidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
110X00 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 tn zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent tn zona Kogălnlceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dada, 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 Malnu, et. 8/10, dec., baie cu geam, 
parchet contorizări, balcon mare la bucătărie șl 
sufragerie, preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• Alea Be|an, et. 2, semidec., balcon închis, bale, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Straiului, et 3/10, dec., baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• decamandate, bloc nou, 60 mp, zona 
Eminescu ■ Trident, vedere pe 2 părți, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificata, amenajat, uși interioare noi, preț 
147MO ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• irgent decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43.000 euro, negociabil, tel. 0740 535095. (A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 113.000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• 58 mp, semidecomandate, zona Trident, 
centrală termică parchet, gresie, faianță 
bucătărie mare, cămară modificări, balcpn 
mare, preț 130.000 ron, negociabiWef. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• 54 mp, decomandate, etaj 3, zona Gojdu, 
centrala termică, modificări, parchet, gresie, 
faianță geam la baie, preț 137.000 ron, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, ultracentral Deva, cu centrală 
termică termopan, parchet, gresie, faianță ușă 
metalică uși interioare noi, renovat recent, totul 
nou, preț 155.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275. 
(A4)
• Intrări separate, str. Zamfirescu, balcon mare, 
contorizări, parchet, fără modificări, preț 145.000 
ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740-535095. 
(A4)
• zona Dada, etaj intermediar, balcon, fără 
modificări, contorizări, repartitoare, parchet, 
posibil șl la schimb cu apartament 3 camere, în 
zonă bună preț 11&000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095.(A4)
• apartamant 2 camere, ultracentral, etaj 1, cu 
balcon, vedere la bulevard, fără modificări, ideal 
pentru firmă birouri etc., preț 50.000 euro, nego
ciabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• la parter, zonă bună ideal pt. spațiu comer
cial sau de locuit, 50 mp, cu centrală termică 
bucătărie modificată parchet, ocupabil în 48 
ore, preț 43.000 euro, neg., tel. 0740 535095. (A4)
• dac, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu, Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231300; 0740/317314. (A9)
e dec, mpdMcat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231300. (A9)
• semidec, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg., tel. 231300. (A9)
■ dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa, Deva, preț neg., tel. 231300. (A9)
• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, bd. Decebal, Deva, preț 140.000 lei neg., tel. 
0740/317314. (A9)
■ Brad, semidecomandate, termopane, ușă 
metelică zona Peste Luncoi, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, bucătărie, baie, bine întreținut, preț 
atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788'158483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788'040.490,0788/158.483. (A10)

• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

• dec, et 2, zona Cuza Vodă 2 balcoane, 2 băi, 
CT, îmbunătățiri, ST 98 mp, garaj, boxă preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• sdec, balcon închis, termopan, CT, parchet 
gresie, faianță zona Kogălniceanu, preț 13 mld., 
neg., tel. 0742/019418. (Al)
e dec, bucătărie, 2 băl, balcon, etaj Intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
J741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, hol central, bucătărie, bale, boxă garai, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel.. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, hol central, bucătărie, 2 băl, faianță + 
gresie, balcon, CT, boxă garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• dec, neamenajat etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dec, bucătărie, 2 băi, faianță+gresie, CT, etaj 
Intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• decomandata zonă ultracentrală etaj Inter
mediar, 2 băi, termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată centrală tșrmlcă preț 
70.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• decomandate, ota| Intermediar, bd. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, termopan, 
parchet gresie, faianță bucătărie modificată 
centrală termică cu încălzire prin pardoseală 
preț 180.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
e zona 22 Decembrie, opțional șl cu garaj, etal 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)
• zoi otw L ■ comandate, etaj 2, cu 2 băl, 
centrală termici ermopan, 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)
• dec, bala (gresie, faianță), CT, etaj 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)
• dac, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu, 
Deva, preț neg., tel. 231800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 băl, et 1,2 balcoane, termopane, zona • 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040^*90,0788/158483.  (A10)
• Brad, zona centrală cu taxritMri, preț 
negodabfi, tel. 0254/613366, 07884)404% 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0251/6133% 
0788/040490,0788458483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040490, 0788/158483. 
(Al®

Cumpăr ap. 3 camere (06)

* <wc, >au semidec., etaj Intermediar, zona Lili
acului, Dorobanți, Creangă tel. 0740/317313. 
(A9)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, hol 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 garaj 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 Poiana Narciselor, dec., ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, gara; sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• Brikd L Manlu, în L-url, s= 120 mp, amenajat 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat 
merită văzut preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)

Vând case, vile (13)

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

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

• casă In Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etal 1, poziție centrală în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• casă In Simeria, toate utilitățile, două corpuri, 
1026 mp teren aferent, preț 95.000 euro. Tel. 
0788/507819.(T)
• Deva, 3 camere, dec., hol, bale, buc, garaj 300 
mp, teren, canalizare, apă gaz, preț 82.000 euro, 
tel 0722/564004. (Al)
• vilă în Batlz, living, 4 dormitoare, buc., 2 băl, 
CT, garaj, teren 800 mp, preț 95.000 euro, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, 3 cam., bale, buc., curte 900 mp, zona 
bună preț 410.000 ron, tel. 0745/639022; 
0726/316795. (Al)
• zona Entaseoi mai jos de Poliția Județeană 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încăzlre 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 tn zonă 
bună * diferență ocupabil Imediat, preț 118000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona ImlMocu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st=500 mp, pretabll firmă preț340000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• zona Căkigăronl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică st=211 mp, preț 420.000 lei neg, tel. 
0749/268830. (A7)
• In Simeria, P+M, s=190 mp, la parter living, 
bucătărie, bale, dormitor, garai, le mansardă 4 
dormitoare, 2 bă, 2 dreslng, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170.000 euro, neg, tel. 0749/268830. (A7)
• ta SlnMafcn, 5 camere, baie, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400mp, preț 90X00 euro neg, tel. 0745/511.778 
(A9)
• wgaal ta Deva, zori idtracertraiă 3 amn. 
bwe, bucătărie, hol terasă MMre cerMă 
garai, arte, piscină preț neg. teL Z3J800, 
0740/317314 (M)
• ta Dara, 3 camere, bucătărie; baie (jpesie, 
faianță), cute, ST - 800 mp; zonă Ufracmtraiă 
Deva, preț 150X00 ewo neg, tel 231300; 
0746/511776.(49)
• comuna vata. 3 camere, dependnțe, garai, 
șură 1 ha anâ, 1 ha pădwe, 1 na flnattfl prtf 
negociat*  teL 0254/513366 078MMM% (A10)
• Sad, casă și 2 ha teren, zona DeaU Mare, 
vâlișoara, preț negodatA teL 0254/513366 
07884404% (Al©
• Brad, 2 camere și bucătărie. 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona SwestL preț negociabil tel 
0254/â33%0788®«4tL(AM)

• ftad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crisdor, preț 
atractiv, preț negociabil tel 0254/6133% 
otb&wow’ami
• Brad, ou 4 camere, arte, garaj, spraf. 300 mp, 
lăngă Primărie, preț negoddM, teL 0254/5133% 
0788/0404% (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
TudorăneștL preț negociabil tel. 0254/6133% 
078(4)404% (AM)
• Brad, casă 5 camere, anexa teren, apă 
curenta, zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/6133% 0788/0404% (A10)
• Brad, șraă grtdlnă și 2 ha teren, zona HertestL 
preț atractiv, tel. 0254/6133% 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living anexe, garai, 
zona centrală încălzire propria preț negociabil, 
tel. 0254/6133% 0788/040490. (A10)

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

angajează

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

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

A1 ■ Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A4 - Fiesta Nora

A7 - Mimason

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

• experiența în relații cu publicul;• persoană dinamică, cu concepție tinerească;• experiența în vânzări.
Oferim:• condiții de muncă intr-un colectiv dinamic și tânăr;• posibilitate de training;• salariu fix și venituri în funcție de realizări.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
trimiteți un CV la adresa:

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

E-maiE ovldiu.trufas@informmedia.ro

SC FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE

(90728)

• Brad, 2 camere, grădină lăngă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.3% 
0788/040490. (A 10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșcl, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală, canalizare,zona A, apăcurentă, posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.3% 
0788/040490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
02546133% 0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona 8 curte, garaj, st 2500 mp, curent 
apă canal preț negociabil, tel. 0254/6133% 
078M404% 078803483 IO)

Cumpăr casa (14>

• casă cu grădină Deva sau Simeria, plata 
imedat teL 215212 (Al)

Vând case la țara (17)

• casă compusă din demisol, parter șl etai, 
în stare de finisare, curent trifazic, gaz, apă 
curentă făntănă cu apă de munte, st 1308 
mp, curte, grădină cu pomi productivi. Tel. 
0726/071348(1/16.04)

• casă In construcție, locuibilă 2 camere, 
hol, baie, beci, 3 camere la mansardă, 
lăngă șoseaua Deva-Brad, în Fornădle. 
Relații la tel. 0744/935020. (1/17.04)

• casă In comuna Unirea lăngă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. CD
• casă ta satul Bretea Mureșană la 18 km de 
Deva, preț negociabil. Tel. 0254/215795. CD

imo

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

Deva:
1. Comtim;
2. Galeriile de Artă Forma;
8. Alimentara Dacia;
1 Intersecția Zamfirescu - 
B-dul Decebal;
5. Cepromin;

Orăștle - chioșcul de ziare de 
lângă magazinul „Palia"

Dobra - la Cooperativa de 
Consum;

Ilia - Centrul de schimbare a 
buteliilor

Hunedoara:
1. SC Oscar Company (lângă 
stadion);
2. SC Unison
(Șc. Generală Nr.l)

Sîntuhalm ■ SC Mureș Aliment

Simeria - Librăria situată tn 
P-ța Unirii

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

ANUNȚ
Serviciul public județean SALVAMONT Hunedoara organizează în 

data de 04.05.2007, ora 1O.OO, la sediul acestuia din Deva, Str. 1
Decembrie 1918, nr. 28, concurs pentru ocuparea unor funcții 

contractuale vacante astfel:

Concursul se va organiza la sediul Serviciului public județean 

SALVAMONT.

Pentru a participa la concurs candidațli trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții:

Pentru funcția de salvator montan:

- să aibă vârsta cel puțin 18 ani

- să fie absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat

- să fi promovat examenul de atestare în profesie organizat de Asociația 
Națională a Salvatorilor Montani din România

Pentru funcția de consilier:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență

- minim un an vechime în specialitatea resurse-umane

Informații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului public județean 
SALVAMONT Hunedoara sau la telefoanele: 0354/407456, 0788/637260.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse până în data de 
02.05.2007, ora 16.00, la sediul Serviciului public județean SALVAMONT.

(90764)

(83179)

omimo.ro
http://www.casasuper.home.ro
mailto:ovldiu.trufas@informmedia.ro
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• craA * ranere. anexe gospodărești, 
arat >aaă, in Vălioara, comuna 
*■ w preț negociabil. Relații la tel. 

025V7754Z3,0729/897075. (7/1204)

flărat, ctoto și grădină în Uroi, nr. 21, preț 
^KOOO lei. Relații la tel. 0723/494952.

(7/1804)

I «cari, ante, grădină în Brănișca,nr. 5/10, 

preț negociabil. Tel. 282090, 0726/824071. 
(5/1804)

Vând garsoniere (19)

imo
• Deva, bdu-l luliu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță convector 
gaz, 67300 Ron fix, tel. 215212. (Al)
• iigent, Ih zona M. Eminescu, etaj 2, balcon, 
contorizări, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ifgent, 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)
, • Dada, et 4, semidec, s=26 mp, baie și 

bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et 1A s=46 mp, balcon 
amenajat contorizări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec, balcon, gaz 2 focuri, preț 
58000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată, contorizări, preț 28.000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 4, bucătărie, baie, repartitoare, 
balcon, izolat preț 85.000 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
• 30 mp, etaj 3, decomandate, contorizări, 
parchet baie și bucătărie mare, zonă ultracen
trală ocupabilă în 24 de ore, preț 84.000 ron, 
Amiabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4) 
wKia Go)du, semidecomandate, bloc de 

cărămidă J8 mp, contorizări, parchet ocupabilă 
imediat urgent preț 68000 ron, negociabil, tel. 
0730474275,0740-535095. (A4)
• zonă centrală, bloc de cărămidă etaj interme
diar, decomandate, contorizări, repartitoare, gaz 
2 focuri, parchet fără amenajări, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730474275,0740-535095. (A4)
• to Dada, parter, dec, parchet gresie, faianță 
ușă metalică contorizări, preț6L500 lei, neg, tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Eminescu, etaj 3, semidec, laminat
zugrăvit vopsit liber, preț 68000 lei, neg, tel. 
0V6/16- 06003. (A7)

’Mpa, parter, cu balcon închis, contorizări, 
greși faianță preț 62.000 lei, neg, tel. 
0745/164633,206003. (A7)

(35428)

Cumpăr garsoniere (20)

Vând terenuri (21)

• gridnă teren intravilan, 1440 mp, poziție 
bună pentru cabană Simeria Veche. Tel. 
0726/071346.(1/16.04)

• Brad, garsoniere, cont. 1, zona peste Luncoi, 
preț atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

• 1 ha teren la DN7, lângă restaurantul Pacific, 
toate facilitățile. Tel. 0728/B45854. (T)
• extravlan la capătul străzii Bălata din Deva și 
teren extravilan la ieșirea spre Simeria, 4700 mp, 
fiecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. (T)

• to orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
indiferent de etaj sau amenajări, ofertă de preț 
la vedere, cu plata imediat, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți, 
Deva ofer prețul pieței, tel. 231300. tel. 
0740/317314. (AS.

MATRIBY-COMPil SF AU IO
OACIA

1310, LOGAN, 
SOLEMZA

tH'WPIO*

• yădlnă ki Brad, str. Decebal, intravilan, st 600 
mp, fs 20 m, toate utilitățile. Tel. 0723/301296 sau 
0723/225229. (T)
• Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 740 mp 
parcela, FS 22 m, utilități, 20.000 euro parcela tel. 
0722/564004. (Al)
• intravilan, DN 7, zona Ștrand, ST 900 mp, FS 40 
m,preț neg, tel. 0740/210780. (Al)
• In Deva, zona Vulcan, S-800 mp, utilități în 
zonă preț 60 euro/mp, tel. 212.141; 231300, 
0745/511,776. (A9)
• zona Bejan, Deva parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231300; 0745/511.778 (A9)
• zona Sânttfiakn spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe și prețuri, tel. 0745/511.778 
(A9)

4MPc«nr 
CAMION, RABA,
TRACTOR

• Intravilan to Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravlan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, FS-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511.776. (A9)
• urgent, Intravlan, Deva, 6000 mp, la DN7, 
utilități, preț 65 euro/mp, tel. 0745/511.776. <A9) 
e parcelă teren între 550-800 mp, zonă de case, 
Simeria, viitor cartier rezidențial, preț 18 
euro/mp neg, tel. 0745/511.776. (A9)
• Brad, agricol 13 ha, zona str. Luna, preț 
atractiv, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure tag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
e Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613368 0788/040.490. (A10)

Suntem 
numărul 1 în 
județul Hune-

CWAQ.

Fă casă bună cu HUON ... |

Noua Jetta.
l Perfecta din toate unghiurile.

vrem să-ți răsplătim fidelitatea. îți pro 
rs. Totul este toarte simplu. în pertoaua

Pentru vrem să-ți răsplătim fidelitatea, iți pro
punem un nou EWWJurs. Totul este toarte simplu. In perioada 
16 aprilie - 17 mal, intră pe www.huon.ro, setează pe calcula
torul tău HUON ca pagină de start, completeză formularul și 
câștigă DVD PLAYER-ul pus in joc.
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajați: Inform Media SRL si nici rudele acestora, de 
gradele I ți II. Relații suplimentare la telefon 02M/211.275. interior 8606.

Acum cu taxe vamale 0%.

Noua Jetta este o limuzină perfectă din toate unghiurile: are taxe vamale 0%, 
un design exterior elegant și un interior spațios. Toate acestea la un raport 
caii taîe-preț foarte avantaj os. Noua J etta 1 a un preț de numai 13.795 Euro*,

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

Noua Jetta o
A SOCIETATEA DE MlCROFîNANȚARE

AURORA I.F.N. S.A.
Ofertă pentru societăți comerciale și persoane fizice autorizate, 
credite pentru: §
• Dflmararegup.gr.atîfifiil • Capital tte lucru «investiții g 
Pot beneficia de credite și firmele nou înființate și fără activitate I ~ 

web: http7/www.aurora.com.ro
Wbflmfi: W.: 0254 219112,219580.0726/223889,0726/118355

RECLAME

http://www.huon.ro
http7/www.aurora.com.ro
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Asociația Umanitară Renaître Franța
recrutează

familii de plasament permanente
pentru primirea de tineri cu vârsta între 13-18 ani, 

din Franța pe o perioadă de 3-6 luni 
Condiții de selecție:
- Persoane cu calitate morală și fără antecedente penale (cazier judiciar)
- Un membru al familiei să vorbească limba Franceză, pentru o bună comunicare cu tinerii
- Familia să dispună de o cameră liberă
- Familia să locuiască în împrejurimile municipiului Orăștle
Se oferă:

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

iBfermaț' — plin.u<ttare la tel.: 9Z54W249.S5S; 07*7/751.#43;  
07*7/731.029  saa la eedlHl asociației din str. Frlcazalnl - Creșa 

Spitalului

• vând plug 3 brazde de fabricație 
germană, pentru tractor de U 650, preț 1800 
fel. Tel. 0744/935020. (2/17.04)

cu sediul în Geoaglu, Calea Romanilor, 158, jud. 
Hunedoara, telefon 02541/248.538.

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ, deschisă cu strigare 
pentru vânzarea imobilului Complex hotelier de 
Alimentație Publică amplasat în Geoagiu Băi, 

str. Germisara.
Licitația va avea loc în data de 04.05.2007, ora 10,30, 

la sediul Consumcoop Geoagiu.
Cererile se depun până în ziua anterioară, ora 15,00. 
Informații la sediul Cooperativei sau la telefoanele: 

0254/248.538 sau 0723/350.504.
(90725)

ÎNCHIRIAZĂ spațiu
ftto. '■'-""Ullii'Ț

Se vinde la licitație, tn data de 25.04.2007, ora 12.00, la sediul executorului 
judecătoresc „Baclu Troian*,  din Hunedoara, str. N. Mlcescu, nr. 1, et. 2, cam. 2, 
imobil compus din: casă, curte și grădină, în luprafofâ 2878 mp, situat în Călan, str. 
Avram lancu, nr. 29. Praful de pomira asta do 69.500 HON. Col Interasafi vor depune 
la CEC, până Tn ziua licitafM, la dispoziția executorului o cauțiune reprezentând 10% 
din praful de pornire.
Relații suplimentara la executorul judecătoresc, telefon 749000 sau 0722/569423.

o Brad - Deva, 1800 mp, Intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanismjpreț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158483. 
(A10)
o Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040490,0788/158483. (A10)
o Brad, 0,5 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158.483. («u.

Cumpăr teren (22)
• 5 heco «, teren Intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imAdiat tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

imo
• hală400mpcu birouri, CT, apă, posttrafo, DN 
7, zona Orăștle, 120.000 euro, neg., tel. 
0722/564004. (Al)
• hală In Deva, zonă Industrială, S-2400 mp, 
teren S-7000 mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177. (A9)
• urgent hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6 m/nivel, construcție din stâlpi șl grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000'euro neg., tel. 
0745/511.776. (A9)
• knobl ki Deva, zonă bună, pretabll pentru 
pensiune, sediu firmă, Hotel, S-550 mp, curte, 
construcție nouă, preț neg., tel. 231300, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciali 
(26)

• In Deva, zonă centrală, S-60 mp, ofer preț bun, 
tel. 07^/3’7314. (AW

• garsonieră, Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 cam, Deva, mobilat complet 
150 euro/lună, tel. 215212. (Al)

(90411)

• garsonieră, CT, mobilată șl utilată zona Gării, 
preț 150 euro/lună, tel. 0740/210780. (Al)
• nemoHat decomandate, zona Spar - piață, 
cu centrală termică, termopan, parchet gresie, 
faianță, cu cheltuell Incluse, pentru firme, 
birouri, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 încăperi, gresie peste 
tot tâmplărle aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură, preț 10001el/lună+garanție, tel. 206003, 
0745/253413. (A7)
• zonă centrală, s=45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Mod Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare, încălzire cu CT, trifazic, preț 5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabll dini aprilie. (A7)
• apJ camere, ultracentral, contorlzat reparti
toare, decomandat et3, mobilat preț 150 
euro/lună. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Mod Dallas, hală s=100 mp, H=3,5 m, 
apă, gaz, curent canalizare, pretabll producție, 
depozit preț 5 euro/mp, tel. 0745/164633,206003. 
(A7)
• zona Bălcescu nou, s=3C mp, amenajat 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabll depozit prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445. 
(A7)
• zona Potram, str. Horea, s=70 mp, amenajat 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Uc. Auto, s=16 mp, încălzit apă curentă, 
pretabll prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)

• 2 cinwiț oeti conaxizan
amenajat mobilat șl utilat Integral Onduslv TV 
color, mașină automată), zona Bălcesu Deva, 
200 euro/lună, tel. 0740/317314. (A9)
• 1 amare, dec., mobilat șl utilat stil occidental, 
pretabll șl pentru birouri (Intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenajat <-434 mp, zona comercială, Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimenta, tel. 
231800; 0740/317314. (A9)
• hală, 1-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231300:0740/317314. (A9)

Vând alte imobile (27)
• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel. 0723/514133,2355701 (T)

Imobile chirii (29)

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

• Militez apartament 2 camere vizavi de 
Poliția Județeană, semlmobllat, preț 200 
euro/lună. Tel. 0354/104446,0751/124696. (T)
• ofer spre închiriere spațiu 32 mp tip vilă, 
termopan, grup sanitar, pretabll cabinet 
medical, avocatură, birou firmă, 22 Decembrie, 
preț 400 euro/lună Tel. 072/227569 cr)

Imobile schimb (30)
• schimb apartament 3 camere, semldecoman- 
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)

bestauto.ro
• vând 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)

2 manlpulanți marfă. 
Sa ofer*  salariu atractiv 
* bonus trimestrial din 
vânzări. (90456)

Relații la telefon 0741/119090

• vând Fort Focus 13 TDCI, af 2004, unic propri
etar, 59.000 km, vopsea originală, carte service la 
zi sau schimb cu mașină mai Ieftină, diferență, 
9700 euro. Tel, 0723/270348. (T)
• vând Opel Astra, af 1992, motor 1,6 benzină, 
Euro 2, model limuzină, 148.000 km, al 2-lea 
proprietar, mașină de garaj, preț 3400 euro. Tel. 
0744/125690. (T)
• vând Skoda S100, neînmatriculată, pentru 
piese schimb. Tel. 0722/798070. (T)

Microbuze. Dube (38)
• vând In Deva autoutilitară Renault Trafic ben- 
zlnar, 1710 cmc, af 1988, alimentare GPL, stare 
tehnică bună. Tel. 0745/096675. (T)
• vând în Deva microbuz Peugeot J5,8+1 locuri, 
Diesel, 2500 cmc, af 1985, înmatriculat, stare 
tehnică bună, preț convenabil. Tel. 0745/096675. 
(T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând mașini de erblcldat 400 litri, mașini 
de scos cartofi, ambele în stare foarte bună, 
recent aduse din Germania. Tel. 
0723/237400,0723/378752. (3/18.04)

Candidați) pot trimite până la 
22.04.2007 un Currlculum Vitae j 
de intenție la: \

Cerința:
■ experiența de mln. 6 luni în vânzări, relații cu Candldațll cura nu. 
cllențil (persoane Juridice) de 10 zile de h d*!1

• menținerea dlențllor existenți
• Identificarea diențllor potențiali
■ negocierea șl încheierea contractelor de Adresa: Deva, Bd.Decebal, bl. 
vânzare. Fax:0354-100200

E-mall: adriana,nastaseflupe.

• cunoștințe din domeniile: Intemet, Microsoft 
Office
• disponibilitatea la un program de lucru fie-/ 
xlbil șl deplasare pe teren

deținere carnet de conducere cat. B («osțH 
tuie un avantaj). Aj

A
N

H
T

Casa c/e Asigurări du Sănătate - Deva 
ocupi prin trarufor conform ort. 78 (l), fit. bj din Logoa nr. 
188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, funcția 
publică do oxocufio vacantă do:

- Coniilior el I gr. tuporior la Sorvidul Control

Rolafii sa pot obțino do po sito-ul inttitufioi: www.dadid.ro 
tau la aviziorul inditufioi.

(90723)

• vând abricht 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)

Camioane, remorci (39)

• vând autocamion tip RABA, dublă axă, 
stare bună de funcționare, preț avantajos. 
Tel. 0726/243460. (7/17.04)

Moto-velo (41)

•vând motorete Honda SCV100, af2005,0 km 
la bord. Tel. 0723/237400,0723/378752.  (3/1804)

81

relații la tel
0722/678 722 Q724/5M 442

închirieri auto 
începând 
de la prețul de
68 de lei

Credit peste noapte și un

TELEFON MOBIL

BFB*STAMPR0

330025 - DEVA
Tel. : 0254/213510 

nFax : 0354 / 811583 
™ e-mail : stamprod@rdslink.ro

imprimerie textile
Transfer termic Igital —__ .__________gTsfiRj Tricouri
Echipament de lucru sl sportiv

Centrul de Afaceri MAȘTER
Organizează cursuri de:

• AdsiieistnitOT pesiune turistică și

• Manager te turism
mmrasararîî înscrieri zilnic, între oțele 9-16, IQHSHIâia ptn4Udai.de: 26.04.2007

... Și un TELEFON MOBIL CADOU!
Te așteptăm la sediul nostru!
DEVA:
Str. Mareșal Averescu, Bl. 20, sc. D, ap.39
Tel : 0354/104.630, 0724.377.392 Bani la îndemânâ

http://www.casasuper.home.ro
bestauto.ro
http://www.dadid.ro
mailto:stamprod@rdslink.ro
ptn4Udai.de
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CONFECTIONER1 CABLAJE AUTO

Comemorări (76)

i
la hal da munci prirttrin projam de școlarizare prcprlu;

• Cartat da munci permanent;
• Ora artrantore păute dublu;

• Sxrdenoapte;
• Trensport subvenționat,
• CrtH ficat*»»  medicei;
• Onâțl de lutru la standarde occidentale, intr-un mediu fSS noxe;
• tatMW dapromovare;
• Tldwtedtinasă.

ulMOlj
• Mpcnfalnate pentru muncă In 3 schimburi;
• Mr*n8cltm; ®
• Stere brt de sSnâtate; |
• Dtocntilltate pertu muncă In picioare, ®
• Indamftiare, flexbMM», seriozitate.

Paraoanale ratereaate «unt așteptate 4» tnjnî aana vltnarL intre orele 08-lt:381»Po«rta 

FWbricn din DEVA, CALEA ZARANDULU1, NR. 166 (DN 7), pentru a participa la un 

■tarvia

InfcrmaOI suplimentare puteți obține la numărul de telefon 200600.

Firmă de construcții angajează:

* dulgheri
* instalatori
* zidari
* pavatori
* finisori

* necalificați
■ maistru și inginer 
constructor
* șofer profesionist

Familia, amintește cu aceeași durere în suflet, împlinirea unui an de la încetarea din viață a celui care a fost un bun soț, tată, socru și bunic
MIHUȚIU NISTORCopiii Clarisa, Claudiu și Marius anunță că s-a împlinit un an de la trecerea în neființă a celei care a fost mamă, bunică, cumnată, prietenă și o colegă bună

CORNELIA DINIȘParastasul de pomenire va avea loc sâmbătă 21 aprilie, ora 12, în Cimitirul ortodox din str. M. Eminescu Deva.
Dumnezeu s-o odihnească in pace.

Comemorarea va avea loc sâmbătă 21 aprilie, ora 9,30 la Biserica din Cimitirul de pe str. M. Eminescu Deva.
Te vom păstra mereu în sufletele noastre.

(4/18.04)

Astăzi, 20 aprilie se împlinesc 7 ani de când s-a stins din viață
(9/1B.04)

CRANCIOVA LIVIU AURELdin Turdaș, soț, tată și bunic de excepție. Cu adâncă durere în suflet soția, fiicele și nepoții aduc un pios omagiu memoriei celui pe care nu îl vom uita niciodată.S-au scurs 6 luni de lacrimi, tristețe și dor de la trecerea fulgerătoare în neființă a iubitei noastre
NICULA TATLANA MARCELAla doar 43 ani. Comemorarea sâmbătă 21 aprilie 2007, la Catedrala din Piața Operei.

Dumnezeu s-o odihnească. 
Soțul Marin, fiica Monica șl ginerele Cătălin.

Pierderi (62)
• pierdut comat asigurări sănătate pe numele 
Dan LIvIu loan. Se declară nul. (3/19.04)
• pierdut poliță RCA 000109647 eliberată de 
A5IR0M SA pe numele Chinder Cristian Claudiu. 
Se declară nulă (6/19.04)

Matrimoniale (69)
(11/17.04)

(12/18.04)

• Ban Ică Ardila organizează cursuri 
de călărie cu cal de rasă șl asistență de 
specialitate în condiții profesionale, pentru 
toate vârstele. Informații șl programări la 
tel. 0726/325218 (8/533)

Oferte locuri de muncă (74)

Garaje (43) • vând M familii albine, comuna Vorța, nr. 
92, tel. 0788/257928.(8/19.04)

• cetățean Italian cu domiciliul în Germania, 
vârsta 53/170/73 doresc să cunosc o doamnă 
simplă și drăguță pentru o relație de prietenie ■ 
căsătorie, vârsta 40 ■ 45 de ani, înălțimea 
maximă 168. Tel. 00491627353044. (5/11.04)

• bwhbtez gan| - hal ă 60 mp, situat pe Str. 
Plevnel, intersecție cu str. Gri vița. Intrare șl 
ieșire din DN, ideal pentru depozit sau alte 
activități, preț 180 euro/iună. Tel. 
0722/307325.(2/18.04)

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

Prestări servicii (72)

Materiale de construcții (53)
• vârt scânduri pentru construcție, deșeuri din 
scânduri pentru foc, fereastră nouă h 2 cnte. 
dimenskn 120/130 m, piatră de construcție, 
roabă de fier, vană Sn tablă zmc L Tet 
0254/Z15795.(T)

• vând două junlncl gestante, localitatea Tisa, 
nr. Ș7. Tel. 0722/479341. (D
• vând serate apte de montă șl porci de 90 ■ 
110 kg, rasă de came. Tel 210900,0744/611145. 
m

Instrumente muzicale (60)

Electrocasnice (56)
• vând pte cu coadă, preț negociaM. Tel. 
0254/215795.(7)

• stei bate cu raz tip ARD 10, pentru 
prepararea apă caldă, stare foarte bună, preț 
negociabil. Tei. 211124. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

Altele (61)

• cotocțtoMr cumpăr masN da cusut 
germana Stegar, bmaar, ternar, Duriodi, 
prapMMO ■ nuw ama. Tai. 0730/9668»

• abordau, transport zilnic, Ieftin, per
soane Italia - 90 euro, Spania ■ 110 euro, 
Portugalia, Anglia șl Franța. la destinație, cu 
mașini comode, dlmatizate, modeme. Tel. 
0740/218237, 0726/500804, 0765/455835 
(17/1203)

• taapart Mbter cu auto acoperit de 12 to 
și 14 mc volum; asigur și demontare mobilier 
sau încărcare. Tel. 0254/225578, 0744/934462 
0726/ iTOLCT)
• tterf! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel In fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța. Germania, Italia, Grecia. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604, (87919)

romjob.ro
POT4. VTOIM. CE lOCtM XIUKAI

• 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.(1/18.04)
• Internațional Job Expert ■ agenție acreditată 
angajează asistenți medicali in nordul Italiei. 
Cazare, transport gratuite, venit net 1650 - 2000 
euro. Informații tel. 0257/281818,0747/771729, 
0724/497851, internațional(âexpertjob.ro, 
www.expertjob.ro. (90247)
• PresIdentCasIno angajează șef sală operatori 
ruletă electronică șl 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, manipulant Tel/fax 0254/230498, 
0741/249030.(4/17.04)
• SC General Service Grup angajează inginer 
auto, mecanici auto, electricienii 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)
• ooctetete comerciali angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe autocamion de 22 tone. 
Cerințe: experiență șl seriozitate. Tel. 
0747/055503.(8/17.04)
• wctetate comercială angajează urgent insta
lator sanitar șl încălzire. Relații la tel. 
0722/319442.(10/17.04)
• (octetate da pază angajează agențl. Relații la 
tel. 0723/525399. (5/19.04)

Alege CL pentru anunțul tău

LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL ORĂȘTIE
Companie ce activează în domeniul produselor fitoterapeutice 

începând din anul 1929, certificată ISO 9001, liderul național în 
producție de ceaiuri din plante medicinale, angajează:

FARMACIST
PENTRU COMPARTIMENTUL CERCETARE DIN ORĂȘTIE

Descrierea postului:
- participă la elaborarea de produse noi
- participă la determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale 
produselor nou realizate, în vederea elaborării standardelor de cali
tate
- monitorizează rezultatele testelor de eficiență trapeutică a 
produselor elaborate, prin colaborarea cu clinici și centre medicale
- participă la procesul de avizare a produselor nou create 
-participă la prezentarea produselor în reviste de specialitate, 
emisiuni radio și televiziune de profil și congrese de specialitate.

Cerințe:
- diplomă de absolvire a unei facultăți de farmacie
- deschidere spre domeniul fitoterapiei
- cunoștințe de operare PC
- abilități de comunicare
- domiciliul în Orăștie, posibilitatea relocării domiciliului în Orăștie 
sau posibilitatea de navetă zilnică
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un 
avantaj.

Se oferă:
- specializare în domeniul medicamentelor de origine vegetală
- lucrul într-o echipă multidisciplinară cu colaboratori de prestigiu la 
nivelul național
- participarea la programe naționale de cercetare
- pachet salarial motivant
- telefon de serviciu.
Telefon contact: 0254/247570
Faoc 0254/241942
E-mail: fares@frs.ro.

(90734)

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

• cwnpâr acțiuni, Caslal Deva. Tel. 
0748/549490. (V31.03)

LABORATOARELE FARES BIO VITAL SRL ORĂȘTIE
Companie ce activează în domeniul produselor fitoterapeutice, 
începând din anul 1929, certificată ISO 9001, liderul național în 

producția de ceaiuri din plante medicinale, angajează:

MEDIC
PENTRU COMPARTIMENTUL CERCETARE DIN ORĂȘTIE

Descrierea postului:
- participă la colaborarea produselor noi și a prospectelor aferente
- participă la organizarea testelor de eficiență terapeutică a 
produselor elaborate, prin colaborarea cu clinici și centre medicale
- participă la prezentarea produselor în reviste de specialitate, 
emisiuni radio și televiziune de profil și congrese de specialitate
- în urma obținerii competenței în fitoterapie, prin absolvirea 
cursului de specializare în fitoterapie organizat de Centrul național 
de Perfecționare în domeniu sanitar, poate activa în cabinetul de 
fitoterapie al companiei
Cerințe:
- diplomă de absolvire a unei facultăți de medicină umană
- deschidere spre domeniul fitoterapiei
- cunoștințe de operare PC
- abilități de comunicare
- domiciliul în Orăștie, posibilitatea relocării domiciliului în Orăștie 
sau posibilitatea de navetă zilnică
- deținerea specialității „medicină de familie" constituie un avantaj
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un 
avantaj
Se oferă:
- specializare în domeniul medicamentelor de origine vegetală
- lucrul într-o echipă multidisciplinară cu colaboratori de prestigiu la 
nivel național
- participarea la programe naționale de cercetare
- pachet salarial motivant
- telefon de serviciu.
Telefon contact: 0254/247570
Fax: 0254/241942
E-mail: fares@frs.ro

(90736)

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

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

«CLAME

romjob.ro
%25c3%25a2expertjob.ro
http://www.expertjob.ro
mailto:fares@frs.ro
mailto:fares@frs.ro
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• Invitat special. Cântărețul jamaican Sean Paul, cunoscut pentru hituri precum „Get Busy" sau colaborări cu Beyonce și Blu Cantrell, va susține un recital în cadrul show-ului de acordare a Premiilor Muzicale MTV România, care va avea loc pe 10 mai, în Parcul Izvor din București.
Au „însămânțat" noriiBucurești (MF) - Oamenii de știință au creat o ninsoare artificială în Tibet. Schimbările climatice își pun amprenta asupra Tibetului: cresc temperaturile, scade cantitatea de precipitații, sporește riscul de secetă. în încercarea de a combate impactul încălzirii globale, serviciul meteorologic din Tibet a creat o ninsoare artificială într-o zonă nordică a regiunii. Aceasta a implicat așa-numita însămânțare a norilor cu o substanță chimică, numită iodură de argint. Substanța respectivă poate fi împrăștiată din avion sau cu ajutorul unor mici rachete trase de la sol. Experimentul de acum, spun tibetanii, a dus la crearea unui strat de zăpadă gros de aproximativ un centimetru. Dar, potrivit unor experți, nu e o realizare majoră, fiind echivalentul a aproximativ un milimetru de ploaie.
Două sate 
inundateBeijing (MF) - Două . sate din nord-vestul Chinei au fost inundate ca urmare a formării unei spărturi în barajul unui rezervor, a anunțat agenția China Nouă, precizând că nu are date despre eventuale vie- i time. Accidentul s-a produs în provincia Gansu. Echipele de salvare au sosit în regiunea inundată pentru a evacua localnicii. i
A născut 
septupleți

Alger (MF) - O femeie | de 27 de ani a născut, J miercuri, șase fete și un băiat prin cezariană, aceasta fiind primul astfel de caz din Algeria în ultimii 30 de ani. Din ; păcate, băiatul a murit la scurt timp după j naștere. Septupleții cântăresc între 700 și 1.400 de grame. Femeia, căsătorită de trei ani, nu putea să rămână însărcinată, de aceea a urmat un tratament de feritlitate de șase luni. î

Micul pinguin de la Gold Coast, din Queensland, se bucură de noul țarc.
(Foto: EFA) ,

A intrat în familia Madonnei
Londra (MF) - Madonna a avut o primă întâlnire cu Yohane Banda, tatăl biologic al lui David, băiatul din Malawi pe care vedeta l-a adoptat de curând, și i-a spus acestuia că îl consideră „parte a familiei”. Cântăreața, împreună cu fiica sa Lourdes, în vârstă de 10 ani, s-a emoționat în momentul în care l-a întâlnit pe Yohane, care a fost de acord cu adopția lui David în octombrie 2006. „David și-a tras tatăl de păr și a râs tot timpul”, a declarat un asistent social, pentru tabloidul britanic The Sun. „Madonna i-a spus lui Yohane că este mândră să fie mama copilului lui și că îl consideră parte a fami- liei.1’, a adăugat sursa citată.

Numit ambasador al bunăvoinței
■ Starul hip-hop Wyclef 
Jean a fost numit am
basador al bunăvoinței 
al Republicii Haiti.Port-au-Prince (MF) - Starul hip-hop haitiano-american Wyclef Jean a fost numit de către președintele Renâ Preval, potrivit unui anunț oficial. Decretul prezidențial prin care artistul este numit în această funcție stipulează că „Wyclef Jean, personalitate recunoscută la nivel internațional, își va pune, cu titlu gratuit, renu- mele și carisma în serviciul Republicii Haiti”.Vedetă a fostului grup „Refugees”, Wyclef a participat, împreună cu cântăreața columbiană Shakira, la spectacolul de închidere a Cupei Mondiale din Germania, în iulie 2006.
Iși construiește propriul Luvru

Bill Wyman
(Foto: EPA)

Roma (MF) - Municipalitatea din Roma va amenaja un complex care va include Forumul, Coloseumul și Capitoli- ul, îmbogățite cu noi muzee și colecții, o concentrare de istorie a Cetății Eterne care se dorește a fi un „Luvru” în versiune italiană, transmite„Vom evacua edificii importante pentru a le pune în ser
Vânător 
de comori
Paris (MF) - Bill 
Wyman (70 ani), fos
tul basist de la 
Rolling Stones și un 
pasionat al vânătorii 
de comori, a realizat 
un detector de met
ale ușor de utilizat, 
pe care 11 comercial
izează pe site-ul său. 
Basistul a explicat că 
„a colaborat doi ani" 
cu societatea 
GScope Internațional 
ttd, specializată în 
echipamente de 
detecție, 1h scopul 
punerii la punct a 
detectorului semnat 
de Bill Wyman, acce
sibil „debutanțllor de 
toate vârstele." 
Detectorul este com
ercializat online la 
prețul de 184,5 euro.

Atacatorul a trimis un colet
■ „M-ați forțat să intru 
în colț și nu mi-ați dat 
decât o singură alterna
tivă", a declarat Cho.

Blacksburg (MF) - Atacatorul care a ucis 32 de persoane la Universitatea Virginia Tech a făcut o scurtă pauză în timpul masacrului pentru a trimite postului de televiziune NBC un colet cu fotografii care îl înfățișază purtând armament și o înregistrare video în care își face public manifestul, relatează Reuters.în mesajul transmis de Cho Seung-Hui și difuzat, miercuri, de NBC, atacatorul s-a descris drept un protector al celor slabi și și-a exprimat admirația pentru masacrul de la liceul

Tort primit din Deggendorfer
(Foto: EPA)

Inventatorilor, un 
de participanți din 
întrega lume prezintă 
aproximativ 1000 de 
produse. (Foto: ei

Wyclef Jean în Haiti (Foto: epa)Arborând întotdeauna culorile drapelului haitian în spectacolele sale internaționale, Wyclef Jean a intervenit recent în Congresul american pentru a pleda în favoarea investițiilor Statelor Unite în țara sa.împreună cu fundația „Yele Ha*ti ”, el a finanțat studii pentru mai multe sute de tineri haitieni și a luat parte la finanțarea unui program de strângere a gunoaielor de pe străzile din Port-au-Prince.
viciul vieții arheologice și culturale a orașului”, a explicat, ieri, primarul Romei, Walter Veltroni, a doua zi după aprobarea de către echipa sa a proiectului „Grande Campi- doglio”, pe care presa italiană l-a rebotezat drept „noul Luvru”.„Sit-urile și monumentele vizate vor acoperi o suprafață totală de 61.250 de metri pătrați, în timp ce muzeul Luvru din Paris se întinde pe 70.000 de metri pătrați”, a precizat Veltroni.în centrul istoric al orașului, șapte clădiri vor fi deschise sau redeschisă publicului ori reorganizate pentru a găzdui noile muzee și colecții.

Imagine cu atacatorul, primită de NBC (Foto: epa)din Columbine într-o serie de mesaje difuzate, miercuri, de NBC News. „M-ați forțat să intru în colț și nu mi-ați dat
Papa a primit multe torturi

Vatican (MF) - Benedict al XVI-lea, care a împlinit recent 80 de ani, a primit mai multe torturi din partea credincioșilor care au asistat la audiența generală săptămânală din Piața Sfântul Petru, în timp ce publicația Osservatore Romano a scos un număr special dedicat „cârmuitorului Bisericii”.Numărul special al publicației Vaticanului a consacrat un al doilea număr aniversar

decât o singură alternativă”, a declarat Cho, care s-a sinucis după masacrul comis luni. „Mulțumită vouă mor ca Isus 
pontificatului lui Benedict al XVI-lea, care a preluat conducerea Sfântului Scaun la 19 aprilie 2005. Dintre torturile primite de papă, o parte au fost făcute de patiserii din comuna germană Deggendorfer din Bavaria, regiunea natală a papei. Papa a trimis torturile unei asociații caritabile din Roma, Caritas, care le-a împărțit în 300 de porții pentru persoanele nevoiașe.

Hristos pentru a inspira generații de oameni slabi și fără apărare”, a adăugat Cho în' înregistrarea pe care NBC a predat-o FBI.„Acum aveți și voi sânge pe mâini, care nu va dispărea niciodată”, a declarat atacatorul. „Mercedesul nu v-a fost de ajuns, răsfățaților? Lanțurile de aur nu v-au fost de ajuns, snobilor? Conturile bancare nu v-au fost de ajuns? (...) Toate acestea nu v-au fost de ajuns pentru a vă satisface nevoile hedoniste? Ați avut totul”, susține revoltat Cho.NBC a anunțat că pachetul a sosit la adresa sediului său din New York iar timbrul atașat demonstrează că acesta a fost expediat între cele două atacuri de luni.


