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Dimineața La prânz Seara

Dispar locurile de joaca
Continuă 
războiul

Deva (M.S.) - Con
silierul județean Costel 
Avram (PRM) este dis
pus să se adreseze in
stanței de judecată, după 
ce. la o plângere formu
lată împotriva prefectu- 

Ăi Cristian Vladu, a fost 
W^spusă scoaterea de sub 
urmărirea penală, /p.6

Datorii istorice 
achitate

Deva (M.S.) - Primă
ria Deva a reușit să achi
te, în acest an, aproape 
toate datoriile istorice pe 
^u*e  le înregistra către 
producătorul de agent 
termic, SC Electrocen- 
trale SA Deva - Termo
centrala Mintia. Valoa
rea sumelor plătite ca 
subvenții de autoritățile 
locale se ridică la peste 
o sută de miliarde lei 
vechi, /p.6

Paul Păcuraru

Liber de la 
ministru
București (MF) - Mi
nistrul Muncii va 
propune ca ziua de 
30 aprilie să fie nelu
crătoare, prevederea 
fiind cuprinsă într-un 
proiect de hotărâre 
elaborat de Minis
terul Muncii, Familiei 
și Egalității de Șanse. 
El va propune Guver
nului, în cazul în care 
proiectul de hotărâre 
va fi aprobat, ca ziua 
de luni să se recupe
reze în prima sâm
bătă din luna mai.
Potrivit Codului Mun- 
di, ziua de 1 mai 
este nelucrătoare, 
fiind considerată 
sărbătoare legală.

■ Periodic, locurile de 
joacă din Deva se trans
formă în locuri de con
strucții.

Deva (C.B.) - Zona verde din 
interiorul municipiului Deva 
dispare ușor, dar sigur, sub 
puterea betonului turnat de

primărie. Construcțiile au 
început să ia locul parcurilor, 
lucru care face ca Deva să 
piardă tot mai mult din colo
ritul verde al naturii. Lipsa 
locurilor de joacă pentru copii 
a devenit o problemă obsesivă 
pentru părinții care nu știu 
unde să-și mai ducă odraslele 
pentru o gură de aer curat.

Chiar dacă mai mulți locatari 
au venit să reclame în Con
siliul Local faptul că locul de 
joacă de la intersecția cu Asto- 
ria a fost distrus aproape ime
diat după ce a fost construit 
pentru a lăsa locul unui super- 
market, acest lucru nu a con
tribuit cu nimic la salvarea 
altor locuri de joacă. De cu

rând, un alt loc de joacă spe
cial amenajat pentru copiii 
din zona Dorobanți a fost de
montat pentru a facilita con
strucția unui imobil. în rapor
tul anual privind starea 
mediului se arată că devenii 
au parte de spațiu verde de 12 
ori mai puțin decât cetățenii 
din țările UE. /p.3

^Ceramica detronează
porțelanul

Deva (C.P.) - Un patron devean dă „cu
loare” afacerii sale ajutat de ideile unui 
artist plastic. Până acum câțiva ani era de

cut pentru produsele 
din ceramică și sti
clă. /p.5

neconceput să nu ai în 
casă cel puțin un 

bibelou. Așa era tra
diția! Gusturile în ma

terie de artă decora
tivă s-au schimbat 

însă în ultima 
perioadă, oame
nii manifestând 
un interes cres
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Sănătatea românilor
La nivelul țarii, 42,6% din peisoaneie de peste 70 de ani 
au colesterolemia ridicată. Alte afecțiani fac ravagii în rân
durile românilor; Hipertensiunea, sBfezitatea.

- Zone eu k'ipercolesterolemie - - Procent -

SPANIA, ITALIA, GERMANIASe înmulțesc cazurile de varicelă
■ Cele mai multe 
îmbolnăviri de „vărsat 
de vânt" au fost con
semnate în Valea Jiului.

Deva (M.S.) - Numărul 
cazurilor de varicelă înregis
trat în primul trimestru al 
acestui an în Valea Jiului 
este dublu, comparativ cu 
perioada similară din 2006,

dar situația nu poate fi apre
ciată ca o epidemie. „Nu 
poate fi vorba de o epidemie 
de varicelă, deoarece nu 
avem o aglomerare crescută 
de cazuri într-un timp scurt. 
Există însă o frecvență mare 
de cazuri în localitățile din 
Valea Jiului”, a declarat 
directorul Autorității de 
Sănătate Publică (ASP) Hune
doara, dr. Dan Magheru. Con

form datelor statistice, 800 de 
persoane s-au îmbolnăvit de 
varicelă în primul trimestru 
al acestui an, din numărul 
total de cazuri, 450 fiind con
semnate în localități din 
Valea Jiului. ASP Hunedoara 
a luat măsuri de vaccinare a 
grupurilor de copii din zonă, 
în acest sens fiind distribuite 
400 de doze de vaccin primite 
de la Ministerul Sănătății.
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Despăgubiri pentru Dacii
București (C.P.) - Persoanele 

care au depus înainte de 1989 
bani la CEC pentru achizițio
narea de autoturisme Dacia 
vor primi despăgubiri bănești 
în valoare de 3600 - 3800 euro, 
potrivit ministrului Varujan 
Vosganian. Aceste persoane 
vor primi titluri de stat cu

scadența de un an, ce vor fi 
emise anul viitor. Cei care au 
avut depusa suma integrală 
pentru autoturism (70.000 lei 
vechi înainte de 1989) vor 
primi înapoi circa 3600-3800 
euro, iar cei care au depus 
sume mai mici vor primi 
despăgubiri proporționale.
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• Arestați. Poliția Metropolitană a 
anunțat ieri arestarea a șase persoane în 
urma mai multor raiduri coordonate, des
fășurate la Londra și Luton. Cinci persoa
ne au fost reținute la Londra, iar una la 
Luton și în prezent se află la secția de 
poliție din Paddington Green, în condiții 
de maximă securitate. Operațiunea are le
gătură cu un incident petrecut în noiembrie.

Referendumul, în 19 mai a.c.

Declarație 
comună

Luxemburg (MF) - Ru
sia și UE au semnat o 
declarație comună pri
vind extinderea UE și 
relațiile cu Moscova. UE 
va fi informată în legă
tură cu temerile expri
mate de partea rusă pri
vind aplicarea măsuri
lor europene antidum
ping în privința impor
tului anumitor produse 
ruse în România și Bul
garia, de la aderarea a- 
cestor state la UE.

Operațiuni 
reluate

Londra (MF) - Minis
trul britanic al Apărării, 
Des Browne, a anunțat, 
ieri, reluarea operațiu
nilor maritime ale Marii 
Britanii în Golf, după 
suspendarea acestora, la 
sfârșitul lunii martie, ca 
urmare a capturării ce
lor 15 militari britanici 
de către Teheran. Mari

operațiunile de 
inspectare a 
navelor în toate 
zonele din Golf, 
a explicat 
Browne.

na Regală își va 
relua progresiv

Decizie amânată

Abdullah Gul
(Foto: EPA)

Candidea
ză la pre
zidențiale 
Ankara (MF) - Minis
trul turc de Externe, 
Abdullah Gul, numit, 
ieri, candidatul parti
dului de guvernă
mânt AK la alegerile 
prezidențiale, a pro
mis că,în cazul în ca
re va câștiga alegerile 
va respecta laicitatea 
țării. Susținătorii prin
cipiului laicității se 
tem că alegerea unui 
președinte din cadrul 
AK, formațiune care 
are rădăcini islamiste, 
va încerca submina
rea separației între 
stat și religie în Tur
da „Președintele tre
buie să se supună 
prinapiikx constitu
ționale de bază", a 
spus Abdullah Gul 
după ce premierul 
Tayyip Erdogan i-a 
anunțat candidatura.

■ Parlamentul a adoptat 
hotărârea privind data și 
condițiile de organizare 
a referendumului.

București (MF) ■ Parlamen
tarii au votat, ieri, proiectul 
de hotărâre care stabilește da
ta de 19 mai pentru organiza
rea referendumului privind 
demiterea din funcție a preșe
dintelui și condițiile desfășu
rării referendumului.

Senatorii și deputății au a- 
doptat, cu 238 voturi „pen
tru”, două „împotrivă” și pa
tru abțineri, proiectul de ho
tărâre a Parlamentului prin 
care se stabilește că referen
dumul pentru demiterea pre
ședintelui se va organiza în 
data de 19 mai.

în urma dezbaterilor politi
ce și a votului pe diferite arti
cole ale acestei propuneri de

hotărâri, parlamentarii au 
mai decis că, în cazul în care 
Curtea Constituțională va de
clara că referendumul nu este 
valabil, Parlamentul va deci
de care va fi procedura de ur
mat.
Amendament

Conținutul acestui amenda
ment, formulat de deputatul 
PSD Eugen Nicolicea, este ur
mătorul: „în situația în care 
Curtea Constituțională con
stată că nu au fost îndeplini
te condițile prevăzute de lege 
pentru valabilitatea referen
dumului, Parlamentul Româ
niei va lua act de hotărârea 
Curții Constituționale și va 
decide asupra procedurii de 
urmat”.

De asemenea, cu votul ma
jorității PSD-PNL-PC-PRM, a 
fost aprobat și conținutul în
trebării care va fi supusă

votului la referendum, fiind 
introdus și numele lui Traian 
Băsescu, Astfel, întrebarea de 
la referendum va avea urmă
torul conținut: „Sunteți de a- 
cord cu demiterea lui Traian 
Băsescu din funcția de preșe
dinte?”.

Campania electorală pentru 
referendumul privind demite
rea președintelui se va termi
na cu 24 de ore înaintea orga
nizării referendumului, au 
mai stabilit deputății și sena
torii.

Dezbaterile pe marginea de
taliilor hotărârii privind orga
nizarea referendumului pri
vind demiterea președintelui 
au provocat tensiuni între 
parlamentarii PD și cei ai 
PLD, pe de o parte, și cei ai 
PSD, PNL, PC și PRM, pe de 
altă parte.

După discuțiile privind lă
sarea la latitudinea Parla-

Pe 19 mai, Băsescu se întoarc* 
la electorat (Foto: ep/>

mentului a căii de urmat îi 
cazul invalidării referendu 
mului, parlamentarii PD ai 
părăsit plenul. Și reprezen 
tanții PLD au părăsit plenu 
ulterior, după ce senatorii ș: 
deputății au decis și înființa 
rea unei comisii parlamenta 
re care să monitorizeze res 
pectarea timpilor de antenâ 
în cadrul campaniei eleetora 
le.

NUP pentru premierul Tăriceanu

București (MF) - Evoluțiile politice recen
te din România au determinat Alianța Nord- 
Atlantică să amâne anunțarea unei decizii 
privind locul în care ar urma să fie organi
zat summitul NATO din 2008.

în cursa pentru organizarea acestei întâl
niri la nivel înalt sunt înscrise România și 
Portugalia, cea de-a doua depunându-și can
didatura pentru a doua oară succesiv.

Surse oficiale au declarat că, la nivelul 
NATO, ar fi fost adoptată decizia de a ac
cepta ca România să găzduiască summitul 
din 2008.

■ Procurorii au dispus 
neînceperea urmăririi pe
nale față de Tăriceanu și 
Udrea, în cazul „Bilețelul".

București (MF) - Procurorii 
Parchetului ÎCCJ au dispus, 
în 17 aprilie, neînceperea ur
măririi penale față de pre
mierul Călin Popescu Tăricea
nu și Elena Udrea, cercetați 
pentru săvârșirea infracțiuni
lor de instigare la favorizarea 
infractorului, respectiv divul
garea de informații care nu 
sunt destinate publicității.

Potrivit unui comunicat al 
Biroului de Presă al Parche
tului de pe lângă înalta Curte 
de Casație și Justiție, procu
rorii Secției de Urmărire Pe
nală și Criminalistică din ca
drul Parchetului de pe lângă 
înalta Curte de Casație și Jus
tiție au dispus, la data de 17 
aprilie 2007, neînceperea ur
măririi penale față de Popes
cu Tăriceanu Călin și Udrea 
Elena Gabriela, cercetați sub 
aspectul săvârșirii infracțiu
nilor de instigare la favoriza
rea infractorului, respectiv di
vulgarea unor informații care 
nu sunt destinate publicității.

Premierul, absolvit de vină (Foto: epa)

în fapt, prin plângerea a- 
dresată Parchetului de pe 
lângă înalta Curte de Casație 
și Justiție, la data de 22 ia
nuarie 2007, Uniunea Popula
ră Social - Creștină, reprezen
tată prin președintele Ioan 
Talpeș, a solicitat efectuarea 
de cercetări cu privire la 
transmiterea de către primul- 
ministru, Călin Popescu Tări
ceanu, a unui înscris prin ca

re se solicita președintelui 
Traian Băsescu o intervenție 
în cazul SC Rompetrol SA.

Biroul de Presă al Parche
tului ÎCCJ comunică faptul că 
„pe baza materialului proba
tor administrat în cauză s-a 
stabilit că în sarcina lui Po
pescu Tăriceanu Călin și U- 
drea Elena Gabriela nu se 
poate reține săvârșirea vre
unei infracțiuni”.

Primul decret
București (MF) ■ Preșe

dintele interimar Nicolae 
Văcăroiu a semnat, ieri, 
primul decret de la pre
luarea funcției, referitor 
la numirea lui Alexan
dru Stănescu în funcția 
de consilier prezidențial, 
precum și deciziile def 
numire a lui Ghiorghi 
Prisăcaru și a lui Andrei 
Alexandru, în funcția de 
consilieri de stat.

„Președintele interi
mar, Nicolae Văcăroiu, a 
semnat decretul de numi
re în funcția de consili
er prezidențial a lui Ale
xandru Stănescu și deci
ziile de numire în func- M 
ția de consilier de stat a F 
lui Ghiorghi Prisăcaru și 
a lui Andrei Alexandru”, 
se arată într-un comuni
cat al Președinției.

Văcăroiu a anunțat că 
actualul șef al Cancelari
ei de la biroul său din 
Senat, Alexandru Stănes
cu, va prelua Cancelaria 
prezidențială, iar pe pro- ■ 
bleme externe va fi deta
șat consilierul său Ghior
ghi Prisăcaru.

FAX DESPRE CRIXA DIN ROMÂNIA
i-ZrV» y * > 'i • 1 i tii t » ii r» * rm » »t ni» » »rn » » * » ar !»»»»• rar*  * * * » ni r» • ii * a > * » »» x » »■» » » r 11 l »■»»"i »»» > >

Parlamentul a organizat un „puci rece"

tistul președinte rus Boris 
Elțîn, decedat luni, la 76 de ani, va fi 
înmormântat azi la Moscova. Boris 
Elțîn va rămâne în istorie drept omul 
care i-a înlăturat pe comuniști de Ia 
putere in august 1991 și a deschis calea 
reformelor în Rusia, înainte de a-i ceda 
locul lui Vladimir Puțin. (Foto: epa)

B Frankfurter Allge- 
meine Zeitung: Băsescu 
a fost suspendat ca 
urmare a meritelor sale.

Berlin (MF) - Traian Băses
cu a fost suspendat ca urmare 
a meritelor sale și nu a slă
biciunilor, comentează Frank
furter Allgemeine Zeitung, în 
ediția online de luni, apreci
ind că la București are loc un 
„puci rece” organizat de Par
lament, ai cărui membri au 
acum cale liberă să schimbe 
procurori și judecători.

Ziarul german afirmă că ro
mânii apreciază la președin
tele lor, pe care Parlamentul 
l-a suspendat din funcție, fap
tul că „spune lucrurilor pe 
nume și rupe legea tăcerii” și 
apreciază că „Băsescu vrea în 
România un stat de drept, în 
care legile să funcționeze la 
fel pentru toți”.

Reamintind declarația făcu

tă de Băsescu într-o dezbatere 
televizată dinaintea alegerilor 
din 2004 („Românii sunt bles
temați să aleagă între doi 
foști comuniști”), FAZ relatea
ză că o decizie a Curții Con
stituționale a confirmat fap
tul că activitatea lui Băsescu 
a fost conformă cu Constitu
ția și că nu există nici un mo
tiv pentru suspendare.

„Lui Băsescu i se pot repro
șa anumite lucruri - cel mai 
mare dușman al său este un 
ego exagerat; el vorbește ade
sea mai repede decât gândeș
te, renunță la strategii în ur
ma unor inspirații de mo
ment, își intimidează cei mai 
buni consilieri și se angajează 
în tot felul de lupte secunda
re, în loc să se concentreze a- 
supra problemelor majore. Nu 
în ultimul rând, el a căzut 
pradă mult răspânditului sin
drom al bărbaților care dețin 
puterea și se înconjoară cu 
colaboratoare mult mai tine

re, care fac tot felul de gre
șeli. Dar asta nu are nimic 
de-a face cu modul în care își 
desfășoară el activitatea”, co
mentează Frankfurter Allge
meine Zeitung.
Contra cleptocrației

Ziarul german apreciază că 
suspendarea lui Băsescu a 
fost votată de deputați și se
natori din toate partidele, 
„pentru că măsurile lui pen
tru instituirea unui stat de 
drept nu se împăcau cu dorin
ța parlamentarilor de a aco
peri cleptocrația”.

România este, de la 1 ianu
arie, membră cu drepturi de
pline a UE, iar cei care au 
avertizat anterior că țara nu 
este încă pregătită pentru UE 
au acum confirmarea. „De câ
teva săptămâni se desfășoară 
un puci rece organizat de Par
lament, care are ca obiectiv 
să aducă din nou justiția sub 
influența guvernului și a inte

reselor ascunse criminale ale 
căror obiective sunt diverse 
și merg de la furtul necontro
lat și răspândit din banii pu
blici până la fraude financia
re și spălare de bani”, adaugă 
FAZ.

Conform ziarului german, 
comuniștii s-au autoprivati- 
zat, foști agenți ai Securității 
sunt în conducerea unor fir
me, dețin ziare, posturi de ra
dio și televiziuni și chiar au 
înființat partide - cum ar fi 
Dan Voiculescu, președintele 
comisiei parlamentare de an
chetă care a arătat că Băses
cu ar fi încălcat Constituția.

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung adaugă că suspenda
rea președintelui este a doua 
fază a unui puci început îgl 
martie, reamintind decizia dW1 
amânare, prin ordonanță, a 
alegerilor pentru Parlamentul 
European, programate inițial 
pentru data de 13 mai și afir
mând că motivul pentru a- 
ceastă măsură a fost faptul că 
PNL se temea de un rezultat 
slab.
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• Eveniment. Cu prilejul Săptămânii 
Naționale a Bibliotecilor și a Zilei Bibliote
carilor recent sărbătorite, Biblioteca 
Județeană „Ovid Densusianu" Deva a 
organizat expoziția „Din istoria tiparului". 
Vernisajul are loc astăzi, ora 10, în spațiul 
expozițional al bibliotecii. (S.B.)

Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@infornimedia.ro

Românii, singurii 
pierzători

CWÂffll.

Suntem sufocați de betoane
■ Unui locuitor din 
Deva îi revin doar 0,45 
metri pătrați de spațiu 
verde.
Călin Bicăzan 
Mihai Stan

Dovedind, încă o dată, că se simte în 
mulțime preCum peștele în apă, 
președintele jucător (da1 deocamdată sus

pendat) evoluează cu măiestrie în băi de 
electorat. Și menținând aceeași linie a dis-( 
cursului anticorupție care l-a propulsat la 
Cotroceni, Băsescu se pregătește pentru 
reînscăunare. în discursurile sale sprijinin- 
du-se de Coana Monica Justițica, președin
tele nu suflă o vorbă despre grupurile de 
interese protejate de el și asta nu pentru că 
Monica i-ar pune cătușele. Așa cum nu are 
nici curajul să recunoască că treaba aia cu 
demisia a fost un calcul politic care nu i-a 
ieșit. Cu toate acestea însă, meritul 
președintelui suspendat este acela că a de
ranjat teribil mafia gulerelor albe supranu
mită gașca „băieților deștepți". Și că a 
reușit să provoace printre ei teama că vor 
dispărea de pe eșichierul politic. Altfel spus 
că vor pierde porția de ciolan.

Deva - Dezamăgiți de faptul 
că le sunt distruse și puținele 
„oaze” de verdeață din interi
orul municipiului, devenii au 
ajuns să roage primăria să 
cruțe parcurile care au mai 
rămas. Locatarilor de pe stra
da Dorobanți nu le vine să 
creadă că părculețul situat 
lângă blocul 25 a fost distrus 
pentru a putea fi construit un 
imobil. „Luni au fost scoase 
hintele, balansoarele și băn
cile. Ni s-a spus că se va face 
un bloc aici. Avem noroc că 
mai e un parc prin apropiere, 
altfel nu am fi avut unde să 
ne lăsăm copiii să se joace”, 
spune Sanflora Herboi, o 
locatară din zonă. „Ni s-a spus

în Deva, spațiile verzi devin tot mai mici

Oricum mie mi-e greu să cred că lup
ta anticorupție va avea vreodată 
finalitate în România. Atâta doar că agitația 

făcută de președinte a scos la iveală un 
adevăr crunt. Oligarhii sunt în toată politi
ca dâmbovițeană. Majoritatea foști nomen- 
claturiși sau foști securiști care de 17 ani 
împart „cărți grele" în jocul Puterii. Cu toții 
aduși la Palat de tătuca lliescu. Oameni 
care nu se dau înapoi de la nimic. Și care 
astăzi pozează în liberali, democrați, 
social-democrați sau conservatori. Și pe 
care, cine știe, poate în următorii 20 de 
ani, vom reuși să-i eliminăm din joc. Totul 
depinde de cât timp va mai vrea electoratul 
să fie generație de sacrificiu.

Sanflora Herboi

că de la 1 ianuarie nu se va 
mai concesiona niciun teren. 
Trebuia să rămână parc aco-

Emil Iftimie

lo”, susține Emil Iftimie. 
Chiar dacă locatarii își mani
festă nemulțumirea pentru 
dispariția părculețului, Pri
măria Deva afirmă că nu a 
autorizat construcția niciunui 
imobil în zonă și că parcul din 
zona Dorobanți nu .va fi afec
tat. „Nu avem în intenție să 
ridicăm o altă construcție care 
să necesite desființarea unui 
loc de joacă. Locul de la Asto- 
ria a fost o excepție care nu 
se va mai repeta. Primăria a 
întreprins un program de 
reabilitare a tuturor locurilor 
de joacă din oraș și avem de 
gând să reparăm tot ce este 
stricat. în fiecare cartier din 
Deva vor exista minimum 
două locuri de joacă”, a

menționat Florin Oancea, 
viceprimarul Devei.
Deva, orașul gri

Deși pădurea de pe Dealul 
Cetății vine în ajutorul Pri
măriei Deva care a afirmat că 
orașul îndeplinește normele 
europene de zonă verde pe cap 
de locuitor, în interiorul urbei 
situația este dezastruoasă. Din 
acest motiv municipiul Deva 
se poate considera cel mai vi
tregit' oraș din județul Hune
doara în ceea ce privește su
prafața spațiilor verzi, unui lo
cuitor revenindu-i sub un me
tru pătrat de verdeață. „Rapor
tul anual privind starea medi
ului arată că unui locuitor din 
Deva îi revin 0,8 metri pătrați 
de spațiu verde, ceea ce este 
de 12 ori mai puțin decât 
normele UE. în prezent, în cal
cul se includ și parcurile sau 
grădinile publice, dar tot nu 
se va ajunge la mai mult de 
patru metri pătrați de spațiu 
verde pe locuitor”, a declarat 
Georgeta Barabaș, consilier în 
cadrul APM Deva. în calcul 
nu au fost luate parcul 
orașului și Dealul Cetății, 
declarat monument al naturii. 
Pe de altă parte, o monitor
izare efectuată de două aso
ciații neguvernamentale care 
se ocupă de protecția mediu
lui arată că unui locuitor din 
Deva îi revin doar 0,45 metri 
pătrați de spațiu verde. Con
form datelor statistice, orașul 
cu cele mai multe spații verzi 
este Hunedoara, unde media 
este de 7 metri pătrați pe 
locuitor, aproape dublu față de 
media pe județ.

Accident grav pe DN7

Dl Lorincz Bela (Deva) s-a jucat atât 
de frumos eu acele cuvinte încrucișate 
ale concursului de integrame, derulat

■ Trei persoane au 
fost rănite, ieri, în ur
ma unui accident ruti
er, la ieșirea din Deva.

Mihaela Tămaș 
mihaela.tamas@infonnmedia.ro

Deva - Șoferul unui autotu
rism a suferit leziuni grave în 
urma unui accident de circu
lație petrecut ieri dimineață, 
în jurul orei 08.10, pe DN7, la 
ieșirea din municipiul Deva, 
pe strada Sîntuhalm. „Bogdan 
C., de 26 de ani, domiciliat în 
Hunedoara, în timp ce con
ducea un autoturism marca 
Logan, pe strada Sîntuhalm, 
din Deva, în direcția Deva - 
Simeria, a pierdut controlul 
direcției și a pătruns pe sens 
opus. Astfel, a intrat în coli
ziune cu autoturismul marca 
Peugeot, condus de Marius P., 
de 43 de ani, din Zlatna, ju

dețul Alba, care circula din 
direcția Simeria-Deva pe ban
da a doua”, a declarat purtă
torul de cuvânt al Inspectora
tului de Poliție al Județului 
Hunedoara, subinspector Bog
dan Nițu. în urma accidentu
lui a rezultat rănirea gravă a 
conducătorului autoturismu
lui Peugeot, Marius P., și 
rănirea ușoară a lui Bogdan 
C. și a lui Nicolae Ș., de 37 de 
ani, din Hunedoara, pasager 
în autoturismul Logan. în 
cauză s-a întocmit dosar pen
tru vătămare corporală din 
culpă. Pentru scoaterea vic
timelor dintre fiarele contor
sionate ale mașinilor a fost 
nevoie de intervenția unui 
echipaj de descarcerare din 
cadrul ISU Hunedoara. Circu
lația pe DN7 a fost blocată mai 
bine de o oră, iar coloanele de 
mașini s-au întins pe aproxi
mativ cinci kilometri în 
ambele sensuri de mers.

în urma accidentului trei persoane au fost rănite, iar mașinile 
distruse. (Foto: Traian Mânu)

în paginile cotidianului Cuvântul Liber, 
încât a câștigat, în urma extragerii, 50 
lei. Felicitări! (Foto:M.ș.i

-_______ ____ _ __ J

Sunt sportivi chiar dacă au un handicap
■ Pentru mai mulți ti
neri din Simeria handi
capul nu este o piedică 
pentru a face sport.

Călin Bicăzan
calin.bicazafl@informniedia.ro

Simeria - Sala sportivă a 
Școlii Generale din Simeria a 
fost, iei, gazda ediției a doua 
a fazei județene a „Jocurilor 
Special Olympics Hunedoa
ra”, organizate de Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria.

„Special Olympics este o 
competiție de mare amploare 
pe plan național și mondial și 
se adresează cu mult succes 
persoanelor cu dizabilități 
intelectuale. Menționăm că la 
această competiție participă 
sportivi ai Centrului de Pe

dagogie Curativă Simeria, 
sportivi ce au reprezentat 
România la „Jocurile Euro
pene de Iarnă Special Olym
pics - Austria 2004” și la „Jo
curile de Iarnă Special Olym
pics - Japonia 2005”.

Pentru rezultatele obținute 
sportivii au fost medaliați de 
președintele țării, în iunie 
2005, cu Meritul Sportiv clasa 
I”, a menționat profesorul 
Mariana Niță.

Printre probele la care par- 
ticipanții au fost supuși, s-au 
numărat: meciuri de fotbal, 
aruncări libere la coșul de 
baschet, meciuri de tenis de 
masă, alergări pe distanța de 
25 de metri etc.

Organizatorii au avut grijă 
ca fiecare participant să se 
bucure, la final, de atenții 
constând în ciocolată, suc sau

Copiii cu dizabilități fac sport cu zâmbetul pe buze

pufuleți, Jocurile au fost or
ganizate cu sprijinul agenției 
Hans Spalingerr Simeria. Spe

cial Olympics România și Or
ganizația Locală a Partidului 
Democrat Simeria.

mailto:tiberiu.stroia@infornimedia.ro
mailto:mihaela.tamas@infonnmedia.ro
mailto:calin.bicazafl@informniedia.ro
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1874 - S-a născut fizicianul italian Gugllelms ISfiar- 
conl IMntatorul radioului (Nobel 1909) (m. 1937).

1900 - S-a născut fizicianul american de origine aus-

<

triacă Wolfgang Pauli, autorul 
teoriei particulelor neutrino 

(Nobel 1945) (m. 1958).

1918 - S-a născu! cântăreața 

americană de jazz Ella Fitzgerald 

(m. 1996).

american Paul Mazursky. ■____

1932 - S-a născut Ha Manollu,
campioană olimpică la atletism, aruncarea discului. 

Mexic 1968.
1940 - S-a născu*  actorul american Ml Pacino 

C.Nașur)(foto).

VREMEA
18°
maxim

Prognoza pentru astăzi
Posibile averse de ploaie. Maxima va fi de 

18°C, iar minima de 5°C.

Prognoza pentru două zile
Joi. Cer parțial noros. Maxima va fi de 18°C, 

iar minima de 4°C.
Vineri. Cer parțial noros. Temperatura 

maximă va fi de 18°C. Minima va fi de 4°C.

CALENDARRELIfflOS
Calendar Creștin-Ortodox______________________
Sf. Ap. și Ev. Marcu; Cuv. Vasile de la Poiana 

I Mărului, c.

Calendar Romano-Catolic______________________

Sf. Marcu, ev.

Calendar Greco-Catolic_________________________

S. Marcu, evanghelist.

INTRERDPERI AP1, IAZ, 6REVF .

Energie electrică___________________________
Astăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, 

între orele: ,
10.00-13.00 în zona Pui, localitățile Sălașu de Sus, 

Sălașu de Jos, Pul, Galați, Râu Alb, Coroiești, Bolești, 

Flzeștl, Gura Luncii, Peștera, Nucșoara, taoș.

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

Ap»
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în contin
uare, până mâine la ora 12.00 în localitățile Tâmpa, 

Băcia și Petreni.

REȚETA ZILEI

Orez cu legume mexican
Ingrediente: un pachet de amestec de legume mexi
can, congelate (mazăre, morcovi, porumb, fasole 

verde), 250 g orez, 200 g șuncă presată, maioneză, 

smântână, muștar, sare, piper.
Mod de preparare: Se fierbe amestecul mexican și 
separat orezul. După fierbere, orezul și legumele se 

scurg și se amestecă într-un vas împreună cu șunca 

presată tăiată în cubulețe mărunte. Se adaugă maio
neza, o linguriță de muștar, o lingură de smântână, 

sare și un praf de piper. Se servește cu file de pește.

Poftă bună! (Foto: arhiva)
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Berbec

După-amiază plecați într-o deplasare neplanificată. Se»

&

că este o călătorie te interes personal care vă poate 
beneficii materiale.

Taur
După o perioadă de dezamăgiri, astăzi sunteți plăcu! sur
prins ae succese nesperate te domeniul financiar |l , ' i 
relațiilor sentimentale.

Gemeni

în prima parte a zilei vă ocupați De rezolvarea unei pro
bleme financiare. Pentru aceasta, sunteți nevoit să plecați 
într-o scurtă călătorie.

Rac

începeți să vă redresați financiar. Se pare 08 primii o primă, 
ca recompensă de la șef. Aveți succes te. tot ce faceți și 
mai ales pe plan financiar.

Leu

în cursul dimineții lua|i n BbSFâre, h urma căreia sunteți 
nevoit să vă scbimBați programul. Un prieten vă solicita 
sprijinul.

Fecioară

Sunteți anunțat că mâine veți ple@i într-o călătorie te irttKBS 
de serviciu. Această veste vă cam încurcă planurile, clar 
puteți fi optimist.

Soluția Integramel din numărul precedent: C-B-S-O- GALANTARE - SECA - 

LAT - MAGAZII - E - DAN - AMAR - NET - TREN - MASA - NAP - VA - ZLOT - I - 

RN - GRABA - ACERE - RAT - AGORA - NA - STOL - I - TEN - RR - TO - GREU

INTEGRAM A Al DEZLEGAT, 
în perioada 23 aprilie -19 mai, CLte provoacă 

la un nou joc de cuvinte. Dezleagă corect 
toate Integrantele apărute In aceast intentai, 
realizează o colecție ;i trimite-o alături de 
talonul completat pe adresa redacției: Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 37 A sau la OP1, CP 
3, Deva, sau depune-o In cutiile speciale 
Cuvântul fiber, până în 29 mai.

In 30 MAI, CUVÂNTUL liber 
TE VREA CÂȘTIGĂTORI

50 RON Al CÂȘTIGAT!
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nume.....
Prenume 
Adresa ...
....................... Tel......................  
Localitatea................................
Sunteți abonat la Cuvântul liber0

DA □ NU □

Regulament:
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II. 
Extragerea va avea loc în 20 aprilie, ora 14, la sediul redacției.
Informații suplimentare la nr. 0254-21 1275, Int. 8806. Persoana de contact Magdalena Șerban.

7:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo

7:30 TeleMatinal 
1000 Pe ce dăm banii? 

1030 Trăsniții din Queens
B(ep. 11, comedie, SUA,

2002) . Cu: Kevin 
James, Leah Remini

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

12:00 Garantat 100% (r) 
13:00 Nevastă-mea și copiii

B(s, comedie, SUA,
2003) . Cu: Damon 
Wayans, Tisha Camp- 
bell, George Gore II

13:30 Desene animate. Club
Disney 

14:00 Jurnalul TVR. Sport
Meteo 

15:00 Teleshopping 

15:30 Oameni ca noi 
16:00 Bagaj pentru...

Europa. Magazin pen
tru alte naționalități 

17:00 Jurnalul TVR. Sport 
17:15 Careu de... Doamne. 
18:00 Dis-de-seară 
19:00 Jurnalul TVR. Sport.

Meteo

7:00 Știrile ProTv. Ce se 
întâmplă doctore?

9:10 Omul care aduce 

cartea
9:15 Tânăr și neliniștiri 

(serial, reluare) 
10:15 Om sărac om bogat

B (reluare)
11:15 Walker, polițist texan

B (serial, reluare) 
12:15 Emmerdale - Afaceri 

de familie (s, dramă, 
Marea Britanie).

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Academia de poliție

B (reluare)
15:00 Walker, polițist texan 

(acțiune, SUA, 1993). 
Cu: Chuck Norris, 
Clarence Gilyard Jr.

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

17:45 Doi bărbați și
Bjumătate (serial, come

die). Cu: Charlie 

Sheen, Jon Cryer, 
Angus T. Jones 

18:15 Familia Bundy (s) 
18:50 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport.
Vremea

20:20 Sub alt chip.
Două celebrități față în 
față cu decizii care le 

pot schimba viața.

2120 Helio, Good-Byel
Despărțiri și regăsiri 
copleșitoare în aero

port
2150 Ochiul magic. Reali

tatea filtrată de obiec
tivul camerei de luat 
vederi

22?45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23:15 Fără frontiere

Transmisiune directă 
0:10 Talismanul de chih- 
Hlimbar (partea a ll-a)

(dramă, Germania, 
2004). Cu: Muriel 
Baumeister, Michael 
von Au . R.: Gabi 
Kubach

150 Jurnalul TVR (r). 

Sport Meteo
255 Tafcmanul de chih- 

frnbar (partea a ll-a, r)

2030 Academia de poliție
B(serial comedie, SUA, 

1997). Cu: Matt Bor- 
lenghi, Rod Crawford, 
Toby Proctor, Joe Fla- 
herty
- Campionii (studio - 

transmisiune în direct)
21:45 UEFA Champions

League: Chelsea - Liv- 
erpool (transmisiune în 

direct)
- Campionii (studio - 

transmisiune în direct) 
■ Știrile Pro Tv

24:00 Rezumat Champions 

League 
0:55 Omul care aduce 

cartea (r)
1:00 Știrile Pro Tv 
2:00 UEFA Champions 

League (r)
4:30 Pro Motor (r)
530 Apropo Tv (r)
630 Emmerdale - Afaceri 

de familie 

(reluare)

Balanță

Puteți aborda probleme importante Sin qmmnmmIhI afsee- 
rilor și sunteți capabil să finalizați lucrări începute su mai 
mult timp în urmă.

Scorpion

Sunteți foarte activ, ceea ce bMoriiMril reia]
re. Aveți probleme sentimentale, dar optimismul âum
neavoastră este putemis.

Săgetător

Cu prilejul unei călătorii te Interes personal, s-ar M jsă-*  . 
faceți cunoștință cu o persoană care vă poatt- devenfte# 
partener de afaceri.

Capricorn
Sunt favorizate relațiile de colaborare, Toate activitățile 
începute azi au mar! șanse de reușită. Aveți suegbs te 
relațiile de colaborare.

Vărsător _ _____ . ..............._ _ j...................... .................... ..........

Au loc schimbări benefice te viața dumneavoastră, țp plan 
profesional. Metodele pe care le aplicați vă ajută ii 
îndepliniți obiectivele.

Pești &

Sunteți într-o formă intelectuală foarte bună ;i eotaboraj 
excelent. Aveți succes te toate activitățile legate ie temi 
lie și de serviete

7:30 Noile aventuri ale fiicei 
oceanului (ep. 1) 8:00 Dino-

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea.
Revista presei

7:00 Matinal:
Dimineața devreme 

cu Cristina Cioran 

și Dan Capatos
9:00 In gura presei

(reluare) 
Revista presei, 
cu Mircea Badea 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 V.I.P.
B(film serial) 

12:00 Vocea inimii

B (film serial) 
13:00 Observator cu Simona 

Gherghe 
13:45 Misiunea Casa

(reluare)
14:30 Din dragoste 

(divertisment) 
(reluare)

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

faci
19:00 Observator 

cu Alessandra 

Stoicescu și Lucian 
Mândruță. Sport. 
Meteo

20:45 Fotbal liga I:
Farul Constanța 

vs Dinamo 
23:00 Observator cu

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 1
Sport

24:00 Noapte bună, mamă 

-(dramă, SUA, 1986).
Cu: Sissy Spacek. R.: 

Tom Moore
Acțiunea se petrece în 
anul 1983 când Jessie 
Cates (Sissy Spacek) își 
anunță mama, Thelma 

Cates (Anne Bancroft), 
că se va sinucide.
Ceea ce urmează este , 
o luptă lăuntrică, dar 

nu numai, a mamei 
pentru a evita acest 
deznodământ. Film 
bazat pe piesa Marshei 
Norman, câștigătoare 
a Premiului Pulitzer.

200 Concurs interactiv 

300 Observator țr)

9:00 Gitanas (s) 10:00 Culoa
rea păcatului (s) 12:30 Ino- s 

topia (s) 8:50 Științe aplicate cență furată (s) 13:30 Pri- 
(r) 9:20 Jurnalul Euronews zoniera (s) 14:30 Iubire ca în 

pentru România 9:35 Supra- filme (r) 15:20 Rețeta de acasă 
viețuitorii dezastrelor (doc. r) 15:30 Duelul pasiunilor (s) 
10:10 Tonomatul DP2 12:00 
Replay. Legendele fotbalului 
românesc 12:30 Lege și ordine
(r) 14:00 ABC... de ce? 14:30 
E-Forum 15:00 împreună în 

Europa 16:00 Jurnalul TVR (r) 
16:20 Descoperă românii , Iubire ca în filme (s) 2130 Zo- 
16:30 Autostrada TVR. Ma
gazin regional 18:00 Jurnal 
regional 18:35 Lege și ordine
(s) 19:30 Misterele monu
mentelor (doc.) 20:00 Bugetul 
meu 20:30 Bazar 21:00 Ora 
de știri 22:10 Vise (dramă, 
Japonia/SUA, 1990) 0:15 
Replay (r) 0:45 Whistler (s, 
dramă, Canada, 2006)

17:30 Poveștiri adevărate 
18:30 Betty cea urâtă (s). Cu: 
Ana Maria Orozco, Jorge 
Enrique Abello, Natalia 
Ramirez 19:30 Tequila cu 
suflet de femeie (s) 2030

rro (s) 22:30 Poveștiri de 
noapte (divertisment) 23:00 
Clona (s) 24:00 Prizoniera (r) 
1:00 Poveștiri adevărate (r) 
2:00 Iubire ca în filme (r)

s

NA 1 DEVA
0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale ’ I
§

7:00 Camera de râs 7:30 
Dragoste și putere (r) 8:00 

Sport cu Florentina 825 Au- 
toforum (r) 9:45 Al 7-lea cer ’ 
(s, r) 10:45 Tele RON 12:25 

Quizzit - emisiune interactivă 
14:05 Dragoste și putere (s) 
14:40 Regăsirea (dramă, SUA

I1100 Unhappily Ever After (s, 
SUA, 1995) 11:30 Inspectorul 
Fowler (s). Cu: Rowan Atkin- 
son, Mina Anwar, James Drey- - 1995) 16:25 Al 7-lea cer (s) 
fus, Serena Evans 12:20 Look 17:25 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
who is winning 14:30 Miezul 18:00 Focus 1930 Camera de 
problemei (r) 16:30 Bărbatul râs 20:00 Cronica Cârcotașilor i 

din vis (s). Cu: Daniela Alvara-, 
do, Râul Amundaray, Susana 
Benavides 17:30 Naționala de 
bere 18:30 Știri 20:00 Țara Iu1 
Papură Vouă (divertisment) 
20:30 Sărut mâna, mamă! 
22:00 Miezul problemei 24:00 
Cronici paranormale (s) 2:00 

Film artistic

, 22:00 Trăsniți în N.A.T.O.s 
22:30 Focus Plus 23:30 Poliția 
în acțiune (r) 0:30 Focus (r); 
1:30 Sunset Beach (s) 3:00 
Trăsniți în N.A.T.O. (r) 3:30 
Mondenii (r) 4:30 Chat TV

13:00 Laboratorul lui Dexter 
(s) 13:30 Merrie Melodies 

Show (s) 14:00 Savoarea 
bucătăriilor europene (doc. r) 
15:00 Entertainment News (r) 
15:15 Savoarea bucătăriilor 

europene (doc.) 16:30 Spitalul 
de urgență (s) 17:30 Viața la 
Casa Albă (r) 18:30 Ghici ce- 
mi place la tine (r) 19:00 

Seaquest (s) 20:00 Entertain
ment News 20:20 Dr. Vegas 
(s) 2130 Ghici ce-mi place la 

tine (s) 2200 Crime în numele 

iubirii (acțiune, SUA, 1990)

wM 
10:30 Euromaxx 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 

sociale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 13:05 Briefing (r) 14:35 

Lumea cărților 15:35 Euro
maxx (doc.) 1600 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru (r) 
18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2000 La 

porțile Pământului (dramă, 
România, 1965). Cu: Marga 

Barbu, George Constantin, 
Sebastian Papaiani, R.: Geo 
Saizescu 22:00 Nașul. Talk- 
show cu Radu Moraru 2400 

6! Vine presa! (r) 200 La 
porțile Pământului (dramă, 
România, 1965) 400 Chat TV

5

1020 Hodieistele (comedie, 
Canada, 2004). 1150 Concert 
Cokțfey (Marea Britanie, 2006) 
12i5 Ooean's12 (thriller, SUA
2004) . 1455 Formosa (come
die, SUA 2005). 1625 Din prea 
multă tfcagtsle (comede, SUA
2005) . 18:10 Ghidul autosto- 
pistutui galactic (aventuri, SUA 

2005). 2tt00 Drind spre do- 
rie (dramă, SUA 2006). 2200 

Londra (dramă, SUA, 2005). 
2335 Eu, tu și toți cei pe care- 
i știm (comedie, SUA 2005). 
105 OoBan's 12 (thriller, SUA 

2004).

9:10100% (r) 1100 Deschide 
lumea 1320 EU, România 
14:00 Realitatea de la 14:00 
14:50 Realitatea bursieră 
1520 Fabrica 16:50 Marfă 
1700 Realitatea de la 17:00 
17:45 Editorii Realității 1800 

Realitatea de la 18:00 1850 
Realitatea zilei 2000 Reali
tatea de la 20:00 2005 Rea
litatea zilei 2100 Realitatea de 
la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:00 100%. Cu Robert Tur-, 
cescu 2300 Ultima oră 2400

9:00 Automobile americane 

recondiționate 1000 Vânătorii 
de mituri 1100 Mașini pe 
alese: Mercedes Cosworth 

12:00 Manevre pe scară mare 
13:00 Megarăzboaie cu fiare 
vechi 1400 Brainiac mantad 
ai științei 1500 Cum se fa
brică divere lucruri? 1600 
Curse 1700 Constructori de 
motoddete 1800 Motoadefe 
americane 19300 Vânători de 
mituri 2000 Cwn se fabrică 
diverse lucruri? 2100 Everest 
2200 Când se produce dezas
trul 2300 Cuse 3*00  Cwn se 
fabrică diverse luawi? 100 
Regi anstnjqSor 200 Curse
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Epoca bibelourilor a apuswwwjWMi-nascuti.ro
- Monta «te un site despre copil și părinți, 

Umm hkM $1 naștere, despre Informații utile 
pMaîhr kt creșterea șl educarea copiilor.

1 euro___________________________________________ 3,3374 lei

1 dolar american_____________________________ 2,4608 lei

1 gram aur 54,5596 lei

SIF2 3.1700 -0 94
Rubrica realizată de SVM IFB FINWEST SA BESA, 
b-dul Decebal, bl. R, parter (lângă QUA5AR), tel.: 
22101

Societatea Preț
închidere

Variație 
(lel/acț)

SNP 0,5450 -1,8
5IF1 3.0700 -2,54
5IF5 3.5300 -1,94
ANTIBIOTICE 1.8400 0
ALU 8.2000 -1,2
10MPETR0L 0.1030 0

BANCA TRANSILVANIA 1.0800 -1,82
SIF3 3.7400 -1,58

C —----------

■ Un patron devean 
dă „culoare" afacerii 
sale ajutat de ideile 
unui artist plastic.

Clara PAs________ '___________
clara.pas0informmedia.ro

Deva - Până acum câțiva 
ani era de neconceput să nu 
ai în casă cel puțin un 
bibelou. Așa era tradiția! 
Orice vizită avea inclus „în 
program” momentul prezen
tării și admirării bibelourilor 
expuse peste tot prin casă. 
Gusturile în materie de artă 
decorativă s-au schimbat însă 
în ultima perioadă, oamenii 
manifestând un interes cres
cut pentru produsele din 
ceramică și sticlă. Acest lucru 
a dus și la necesitatea adap
tării producției unei firme de 
profil din Deva. „Piața a fost 
cea care a dat primul semnal. 
La aceasta s-a adăugat și 
scumpirea utilităților, a gazu
lui metan în mod special. A 
produce ceva cu costuri mari 
și nevandabil înseamnă au

UTH£
Dispecerat apă rece 227087

Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica 929

Dispecerat qaz 227091
Informații CFR 212725

Urqențe 112

Pompieri 981
Jandarmerie ■ 956
Poliție 955

O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Un articol din ceramică necesită o săptămână de muncă

Se poartă culorile cât mai vii, iar formele și desenele trebuie să fie abstracte

tomat falimentul afacerii. Ast
fel că m-am reorientat și am 
început să producem piese de
corative din ceramică. Avan

tajele sunt evidente. Materiile 
prime sunt mai ieftine, ma
nopera este mai simplă... ceea 
ce contează aici sunt ideile de 
decorare care implică muncă 
de creație pe care nu o poate 
face oricine”, afirmă Vladimir 
Jianu, patronul firmei.
Tandem patron-artist

Vladimir Jianu susține că 
și în România lumea aface
rilor se îndreaptă spre o nouă 
etapă, cea a maturizării, în 
care patronul nu-și mai poate 
permite luxul de a fi atot- 
cunoscător sau „omul orches
tră”. „Este evident că rolul 
patronului este acela de a 
conduce afacerea a cărei va
loare e dată însă de echipa de 
specialiști cu care colabo
rează. Cei care nu au înțeles 
deja acest lucru au ieșit sau 
se pregătesc să părăsească 
piața. Toate produsele de 

ceramică realizate de noi sunt 
creația artistului plastic 
Ernest Kovacs. în domeniul 
meu de activitate cred că, da
că producătorii nu se vor 
apropia de artiști, nu vom 
putea vorbi de eficiență eco
nomică”, susține Vladimir 
Jianu.
Viitorul e „rafinat”

Afacerile în domeniul pro
duselor de artă decorativă ar 
putea să meargă mai bine, 
dacă românii ar avea mai 
mulți bani, astfel încât să-și 
permită să aloce o parte pen
tru a cumpăra aceste mici 
opere de artă. în ceea ce 
privește tendințele în dome
niu, Vladimir Jianu este si
gur că vom asista la „o 
rafinare a exprimării artis
tice. Viitorul aparține combi
națiilor între ceramică, sticlă 
și bronz”.

IV

Amplasarea aparatelor radar in data de
25.04.20078 ___ __ . ____ _ __ __
- DN 7: Leșnlc - llia - Tătărăști;

- DJ 687: Bârcea Mică - Cristur - Hunedoara - Hășdat;

- Deva: B-dui Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și 
Mihai Eminescu.

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

SUDOKU

Reguli:

• • • • • • • • « 4 4 4 4 4 * 4 X a VtXtXVW

ÎNCEPĂTORI

în fiecare 6 1 3 9
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între 1 și 9,

3 8 2 4
2 6 4 5
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9 5
7

1
1

7
5

4 3 9 1
cifrele lipsă, 
în așa fel 

încât fiecare 

număr să 

figureze 0

4 8 9 1 2
5 1 2 9 6

3 1
singură da

tă. De ase-
AVANSAȚI

menea, ci
frele de la 1 
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6 7
1 9

să figureze 

0 singură 

dată atât pe 
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orizontale

4 7 5 3 2

2 6
4

5
7 8

cât și pe 

coloanele 

verticale ale

7 4 2
3 1 7 8 5

celor nouă 

blocuri luate 9 4
împreuna. 5 6

Contracte
București (M.F.) - Mittal 

Steel Hunedoara a încheiat, 
în intervalul 9-16 aprilie, tran
zacții în valoare totală de 14,5 
milioane euro cu Mittal Steel 
Roman, Mittal Steel Galați, 
Mittal Steel Iași și Pacific 
Atlantic Corporation, firme 
din grupul Arcelor Mittal. 
Contractele vizează activități 
de aprovizionare și desfacere, 
cu plata cash, a anunțat Mit
tal Steel Hunedoara într-un 
comunicat, transmis pieței 
Rasdaq. Toate cele șapte con
tracte au ca termen de plată 
un interval de 45 de zile, iar 
penalizările pentru întârziere 
sunt de 0,05% din suma 
restantă pe zi. Mittal Steel, 
cel mai mare producător 
siderurgic din lume, a prelu
at la sfârșitul lunii iunie 2006 
grupul european Arcelor, 
aflat pe locul al doilea în ie
rarhia producătorilor de oțel. 
Mittal deține în România 
combinatele siderurgice Mi
ttal Steel Roman, Mittal Steel 
Galați, Mittal Steel Iași și 
Mittal Steel Hunedoara, pre
cum și operatorul portuar 
Romportmet Galați.

t

5 8 8 6 2 9 ’ 3 4
76435*298
29387465’
681237945
329546817
4 5 7 9 18 3 2 6
’g 7 5'1 8 3'4 6 2
146732583 
832465*79

începători

5 9 3 6 7 8 4 2 1
2 18345796
7 46192583
1 34589672
875263914
962714358
627451839
3 5 5 8 2 6 1 4 7
- 8 ' 9 3 7 2 6 !

Avansați Combinatul de la Hunedoara

- AXDCtX PU8UOTAR

Trei din trei
• Cristian Turba tu a obținut a treia 
victorie din tot atâtea posibile
• Revenit după absența din Raliul 
Banatului, Jerome France a terminat 
pe locul doi
• tn premieră, toate echipajele din 
Cupa Dacia Joe au ajuns la sosire.

Raliul Hunedoara „LukOil", a treia 
etapă a sezonului, a confirmat statu
tul de favorit ia câștigarea Cupei 
Dacia Joe a lui Cristian Turbatu, 
piteșteanul demonstrând că este 
omul „de bătut" în acest an.

început într-o notă de echilibru, 
cu patru echipaje într-un ecart de 6 
secunde după prima specială, Raliul 
Hunedoara părea că va f! teatrul unei 
lupte echilibrate în cadrul Cupei Dacia 
Joe.

Lucrurile aveau să se cearnă însă 
rapid. Liderul clasamentului, Cristian 
Turbatu, instalat la conducere încă 
din prima probă, și-a mărit constant 
avansul în fruntea ierarhiei, reușind 
să-și țină la distanță adversarii.

(■
H

M
1»

'

Singurul care i-a dat o replică pe 
măsură a fost Jerome France. Pilotul 
francez, după excluderea dm prima 
etapă, care a provocat absența de la 
Raliul Banatului, era hotărât să 
marcheze cât mai multe puncte. Deși 
aflat în permanență în plasa liderului, 
el nu reușit în final decât un loc doi, 
acuzând și dificultăți cu dictarea în 
limba franceză a copiiotului său.

Clasament Generai

Lac Echipaj Penalizări Timp total
1. C Turbatu / S. Ștefănescu 1.20:52,4

2. i. France / M. Rotaru +0:22,1

3. B. Stanoiev / D. Hațigan +0:S0,8

4. E. Mulner / M. Vulcu +1:41,9

5. B. Samollâ/F, Cojocaru +4:50,8

6. A. Bunica /1. Dirai: +6:20,3

7. E.Cozma/O. Berștein 0:10
8. L. Sauciuc / P. Cîubotaru +13:08,6

9. C. Angheluță / R. Ilie +34:32,7

Reușind al treilea succes în cadrul 
Cupei Dacia Joe, Cristian Turbatu și- 
a consolidat poziția de lider al clasa
mentului, disțanțându-se la 8 puncte 
de următorul clasat, Bogdan 
Stanoiev. Acesta din urmă, deși a 
venit la Deva cu gândul la prima vic
torie după două locuri secunde, nu a 
mai reușit o evoluție la fel de bună ca 
în etapa precedentă ți a trebuit să 
se mulțumească cu poziția a treia.

nascuti.ro
clara.pas0informmedia.ro
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Datoriile istorice devin istorie• Viceprimar. Consiliul Local Deva se 
întrunește astăzi în ședință extraordinară, 
pe ordinea de zi aflându-se un punct 
referitor la demiterea din funcție a vicepri- 
marului loan Inișconi, membru al Partidu
lui Democrat. (M.S.)

• Canalizare. Strada A. Vlahuță din Deva 
va beneficia de sistem de canalizare, după 
ce consilierii locali au aprobat o hotărâre 
prin care se asigură finanțarea lucrărilor 
cu suma de 815.000 lei. (M.S.)

Festivalul „Fiii 
satului"

Densuș (S.B.) - Tradi
ționala Nedeie Densușia- 
nă ce are loc în fiecare 
an în localitatea Densuș 
- comuna Pui pe 1 mai 
va fi precedată, în acest 
an, de Festivalul „Fiii sa
tului”. Festivalul își va 
deschide porțile după ce 
la Biserica Ortodoxă 
„Sfântul Nicolae” din sat 
va avea loc sărbătorirea 
hramului bisericii. Fes
tivalul va debuta în data 
de 29.04, ora 15.30, și va 
cuprinde și lansarea 
unei monografii a comu
nei, prezentată de Ioa- 
chim Lazăr, de la Muze
ul din Deva, și o paradă 
militară și depuneri de 
coroane (în centrul loca
lității). Festivitatea va 
continua cu un spectacol 
folcloric, invitați speciali 
fiind interpreții de muzi
că populară loan Bocșa 
și Dumitru Fărcaș.

Carnavalul 
Primăverii 
Vălișoara (S.B.) - în 

fiecare primăvară, la 

Școala Generală din 

Vălișoara se organi
zează „Carnavalul Pri

măverii". Manifesta

rea antrenează în 

întreceri diverse pe 

toți elevii din toate u- 
nitățile școlare de pe 
teritoriul comunei. în 

programul acțiunii 

care va avea loc vi
neri, 27.04, la școala 

din Vălișoara, con
ceput de factorii edu

caționali și reprezen
tanții elevilor, s-a sta

bilit ca în acest an 

participanții să se 
poată bucura de con

cursuri atractive pre

cum „Cea mai reușită 

mască", „Vreau să fiu 

vedetă" (solist vocal 

și recitator), „Dansez, 
dansez!" - cuncurs de 

dans. Cei mai buni 
dintre participanții la 

concursuri vor fi pre- 
miați. Premiile con
stau în pachete de 

cărți și diplome.

■ Primăria Deva a reușit 
să-și onoreze obligațiile 
financiare față de Ter
mocentrala Mintia.

Deva (M.S.) - Primăria 
Deva a reușit să achite SC 
Electrocentrale SA Deva - 
Termocentrala Mintia aproa
pe toată datoria istorică pe 
care o avea către producă
torul de agent termic pentru 
energia livrată locuitorilor 
din municipiul reședință de 
județ. Primarul Mircia Mun
tean i-a informat pe con
silierii locali, la ultima șe
dință a acestora, că din buge
tul local au fost plătite până 
acum 10 milioane lei (adică 
o sută de miliarde lei vechi)

Gunoiul de 
„Păunului"
■ în plin centrul Devei, 
trotuarele zac nemă
turate de luni
de zile.

Hannelore Acârnulesei

Castelul Huniazilor din municipiul
Hunedoara a răsunat, ieri seară, în

Deva - Mucuri de țigări, 
frunze uscate, hârtii și PET- 
uri. Pereți mâzgăliți. Nu este 
vorba despre vreun cartier 
mărginaș al Devei. „Prive
liștea” descrisă poate fi admi
rată chiar la coada păunului, 
lângă Casa de Cultură din 
centrul municipiului reșe
dință de județ. Locuitorii din 
zonă sau cei care trec des pe 
aici spun că nu au.văzut 
picior de măturător 3e cine 
știe când. Iar coșurile de

acordurile renascentiste ale pieselor 
interpretate de grupul muzical Huniadi 
Cantores. Evenimentul a marcat lansa
rea originalului grup și a primului lor 
DVD. (Foto: T. Mânu)

. .... ......... ...... .... . .... .......................

Amenzi pentru poluare
Deva (MF) - Cinci societăți și o primărie 

au fost penalizate, în luna martie, de Sis
temul de Gospodărire a Apelor - Adminis
trația Națională „Apele Române” pentru 
deversarea de ape uzate în râurile care tra
versează județul Hunedoara. S-au luat probe 
de ape de pe cursurile a 11 râuri și în urma 
analizelor de laborator, s-a stabilit că soci
etățile respective au depășit limitele admise 
la indicatorii de calitate ai apelor uzate. 
„Depășirile sunt mici și nu putem vorbi de 
poluare, deoarece mediul nu a fost afectat. 
Prin urmare nu s-au aplicat amenzi, ci doar 
penalități, fiind în acest fel avertizate 
firmele respective”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al SGA Hunedoara, Aurica Lăsconi. 
Firmele penalizate sunt Mittal Steel Hune- < 
doara, Macon SA Deva, Chimica SA Orăștie, 
Avis 3000 SA pentru ferma de păsări de la ’ 
Mintia și două sucursale ale ApaProd Deva, 
pentru stațiile de epurare de la Deva și 
Călan. De asemenea, a fost penalizată și 
Primăria Băcia, pentru că la malul apelor 
care traversează comuna sunt depozite de 
gunoaie. Cea mai mare penalitate, aproape 
28.000 de lei, a fost încasată de Avis 3000.

Continuă războiul 
cu prefectul

Deva (M.S.) - Consilierul 
județean Costel Avram (PRM) 
este dispus să continue răz
boiul cu prefectul județului 
Hunedoara, Cristian Vladu. 
Decizia vine după ce Parche
tul Deva a dispus neînceperea 
urmării penale în cazul unei 
plângeri penale depuse împo
triva prefectului de către con
silierul județean, el acuzându- 
1 pe Cristian Vladu că s-ar fi 
folosit ilegal de anumite date 
din cartea sa de muncă. „Voi 
contesta decizia procurorilor 
la șeful acestora și apoi în 
instanța de judecată. Nu este 
adevărat că datele respective 
au fost preluate de pe site-ul 
meu și am dovezi în acest 
sens”, a declarat consilierul 
județean. Costel Avram a a- 
dăugat că se gândește să cea
ră, în instanță, despăgubiri 
morale pentru cele semnalate. 
„Voi uza de toate drepturile 
mele. Voi cere despăgubiri 
morale. Nu-1 voi ierta pe pre
fect. Cu banii din despăgubiri 
voi ajuta pe alții”, a adăugat 
consilierul județean.

Cursurile de apă sunt tot mai murdare Costel Avram

Distribuția căldurii ar putea fi preluată de Termocentrala Mintia

sub formă de subvenții pen
tru energia termică livrată 
consumatorilor din Deva. 
„Acum avem bani și pentru 
ultima tranșă din datorie. Es- 

lângă coada

gunoi lipsesc cu desăvârșire. 
Scările știrbe cu plăcile de 
marmură lipsă întregesc pei
sajul, iar mirosul puternic de 
urină din gangul care duce în 
spatele blocurilor îți face 
toate simțurile să se înfrigu- 
reze, atunci când treci pe aici.
Mizerie cu vechime

Oamenii spun că au chemat 
în mai multe rânduri auto
ritățile, dar în zadar. „Nu nu
mai curățenia. Dar și plăcile 
alea căzute de atâta timp. Ori
bil, ce mai. Pentru o casă de 
cultură și pentru centrul ora
șului...”, reclamă Tatiana 
Henț. „E neîngrijită zona 
asta. Aici. în centru. E, nu e 
chiar pe artera principală, 
dar e totuși lângă Casa de

Pe lângă multitudinea de beneficii, Cuvântul Liber Hi 
joferă acum un MARE AVANTAJ:

MAI IEFTIN PRIN NOD
Nu veți simți majorarea tarifelor la Poștă pentru ct 
prețul abonamentului la Cuvântul Liber a ritma» 
(același, pe rețeaua proprie de distribuție!

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

Numele______________________________
Prenumele___________________________
Adresa: Str.__________________________
Nr.___ Bl.____________Se.___ Ap.____
Localitatea___________________________
Telefon_______________________________
DA □ vreau să primesc în fiecare dimineață, 
GRATUIT, timp de 0 lună, la adresa de mai sus, cotid- 
ianul Cuvântul liber.

te vorba de 3,2 milioane lei 
noi, adică 32 de miliarde lei 
vechi”, a spus primarul muni
cipiului Deva. Datoriile isto
rice către Termocentrala Min-

Doina Crețan

Cultură”, afirmă indignată 
Viorica Avram. „N-are cine 
să facă curățenie. Și oamenii 
sunt delăsători, dar e vreun 
coș de gunoi pe aici? Nu se 
vede. Nu am mai văzut de nu 
mai știu când oamenii care 
fac curățenie”, declară Doina 
Crețan. „Trec pe aici în 
fiecare zi. E la fel de murdar 
de multă vreme”, spune Isa- 

tia au fost, de-a lungul anilor, 
subiect de lungi dispute între 
autoritățile locale și condu
cerea producătorului de agent 
termic. în situațiile extreme, 
de acum câțiva ani, când apa 
caldă era oprită chiar în luna 
august, a fost nevoie ca me
dierea stării de conflict între 
cele două părți să fie făcută 
chiar de către. prefect sau 
președintele Consiliului Jude
țean Hunedoara. Pe de altă 
parte, distribuția agentului 
termic va fi concesionată, 
prin licitație publică, conform 
normelor legale.

Deocamdată, informații ne
oficiale arată că Termocen
trala Mintia ar fi sigurul 
agent economic interesat să 
participe la licitație.

Isaia Miulescu

ia Miulescu. „Curățenia? Nu 
este. Nu există curățenie aici. 
Coșuri de gunoi nu sunt. Nici 
oameni care să înăture”, con
cluzionează și tânărul Țiberiu 
Tănăsescu.

La Primăria Deva nimeni 
nu a putut da un răspuns cu 
privire la gunoiul care a 
prins deja vechime în centrul 
orașului.
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Să rupem „lanțul nefericit!"

. • Scorul etapei. Mureșul a reușit, ieri,
' scorul etapei in seria a V-a a Ligii a lll-a.

Echipa pregătită de Gică Barbu a predat 
lecții de fotbal penultimei clasate, FC 
Sibiu, și a învins cu 7-0, consolidându-și 
poziția în clasament. Eroul partidei a fost 
Bițiș care a marcat șase goluri. Golul 
șapte a fost semnat de Vălășutean. (C.M.)

• încă o înfrângere. Dacia Orăștie a 
pierdut, ieri în etapa a 26-a a Ligii a lll-a, 
cu 0-4 meciul din deplasare cu Oltchim 
Rm. Vâlcea. Dacia ocupă locul 16, cu 23 
de puncte, la opt puncte de primul loc 
care nu retrogradează. (C.M.)

Clasament
1. Dinamo 27 21 5 1 54-16 68
2. GFR Oui 27 17 5 5 51-26 56

3. Steaua 27 14 8 rs. 46-20 50
4. Rapid 27 14 8 5 47-24 50
5. Gloria 27 14 4 9 35-26 46-
6. Poli TM . 27 11 7 9 26-23 40
7. Oțelul 27 12 4 11 43-46 40
8. FC Vaslui 27 IO 9 8 32-36 39
9. Urziceni 27 11 5 11 24-23 38

■ Antrenorul olimpice
lor de la Deva crede că 
tinerele gimnaste au 
șanse la titlul european.

Valentin Neagu________________
valentin.nea gugtaformniedl a.ra

Deva - Nicolae Forminte, 
antrenorul coordonator al 
lotului olimpic feminin de 
gimnastică ce se antrenează 
la Deva, speră ca eleva sa 
Steliana Nistor, campioană 
europeană de junioare la indi
vidual compus in 2004, să 
cucerească acest titlu și la 
Campionatele Europene de la 
Amsterdam.
Evoluție bună

„Reușitele din ultima pe
rioadă ale Stelianei ne 
bucură. Este pregătită să facă 
foarte bine patru aparate la 
Amsterdam, cu speranțe certe 
de a face o figură frumoasă la 
individual compus. Sper că ea 
va reuși să cucerească o

Steliana Nistor speră la o medalie europeană (Foto: cp

10 Pandurii 27 11 5 11 21-25 38
11. Poli lași 27 9 9 9 31-30 36

12. UTA 27 7 8 12 19-32 29
13. U Cralova 27 6 11 10 25-41 29
14. Farul 27 6 10 11 25-29 28
15. Ceahlăul 27 7 5 15 20-39 26
16. FC Argeș 27 5 6 16 19-34 21
17. FC Național 27 4 6 17 19-43 18
18. Jiul 27 4 5 18 12-36 17
Etapa a 28-a: Miercuri, 25 aprilie: Urziceni - UTA, Oțelul

- FC Vaslui; Pandurii - Jiul; FC Național - Poli Timișoara; 
I Ceahlăul - U Cralova; Farul - Dinamo. Joi, 26 aprilie: 
| CFR Cluj - Steaua; Gloria Rapid.

   .

Deva (V.N.) - Rezultatele etapei a 22-a: Agrocompany 

Băcia - Minerul Aninoasa 1-0; Metalul Crișcior - Aurul 
Brad 2-1; Gloria Geoagiu - Colegiul Matei Corvin 1-0; 

Inter Petrila - Universitatea Petroșani (amânat); Victo

ria Călan - Retezatul Hațeg 4-0; Constructorul Hune- 

doara - CFR Marmosim Simeria 0-3.

Programul etapei următoare; CFR Marmosim - Gloria 

Geoagiu; Colegiul Matei Corvin - Metalul Crișcior; Aurul 

Brad - Agrocompany Băcia; Minerul Aninoasa - Victo
ria Călan; Retezatul Hațeg - Inter Petrila; Universitatea 

Petroșani - Constructorul Hunedoara.

Clasament
1. CFR Marmosim 15 15 0 0 60-9 45
2. Victoria Călanq 15 11 1 3 41-17 34
3. Aqrocomoany Băcia 15 8 4 3 33-16 28
4. Retezatul Hațeq 15 8 4 3 27-18 28
5. Minerul Aninoasa 15 7 4 4 31-18 25
6. Gloria Geoaqiu 15 5 3 7 12-26 18
7. Universitatea P 14 4 4 6 22-26 16
8. Constructorul HD 15 5 1 9 24-30 16
9. Metalul Crișcior 15 3 4 8 12-23 13
10. Coleqiul MT 15 3 3 9 14-44 12
11. Aurul Brad 15 2 2 11 11-28 8
12. Inter Petrila 14 2 2 10 17-49 8

66-11

17-20

22-16
26-18

12-19 
12-31

29-29
5 20-22
5 23-26

tele etapei a IX-a: Olimpia Ribița
- Casino lila 0-3; Zarandul Crișcior - Ponorul Vața 0-0: 

Streiul Simeria Veche - Victoria Dobra 10-3; Moții Buceș

- Aurul Certei 4-2.

apei «moare: Casino lila - Moții Buceș; 
; Simeria Veche; Victoria Dobra 

occ Ponorul Vața - Olimpia Rlblța.

2 O 9 16-51

Berthelot 1-0; Viitorul Pădișa
O-2; Minerul Teliuc - Sîntămărla 

Mare - Goanță Ghelarl 4-0; 

- Mureșul li Deva 4-2.

medalie și astfel să spargă 
șirul ghinioanelor care le 
urmărește pe gimnastele din 
România, în mod special pe 
cele care au devenit cam
pioane europene de junioare. 
Cred că Steliana Nistor va 
reuși să rupă acest lanț 
nefericit, să demonstreze că 
totul a fost doar chestie de

neșansă”, spune Nicolae 
Forminte. Tehnicianul a spus 
că Steliana Nistor a evoluat 
mult în ultima perioadă și că 
au apărut noi sportive care 
pun probleme româncelor, 
„îmi cunosc adversarii, însă 
nu mă interesează ce fac ei. 
Eu știu un singur lucru: dacă 
gimnastele noastre au exer

ciții perfecte, vor urca pe 
podium. întotdeauna gim
nastele din România au fost 
obligate să fie de trei ori mai 
bune decât adversarele lor 
pentru ca și un eventual arbi
traj defavorabil să nu poată 
să le împiedice să cucerească 
medalii”, a mai spus antre
norul Forminte.

„Echipa păcii", tare-n vorbe
■ Jiul a devenit nejus
tificat de încrezătoare 
în potențialul său după 
victoria cu FC Național.

Petroșani (C.M.) - Ciucă a 
bătăilor în șase dintre cele 
șapte etape din 2007, fără 
șanse de a evita retrogra
darea, Jiul, ocupanta ultimu
lui loc, s-a trezit dintr-o dată 
plină de optimism și tupeu, 
după victoria cu penultima 
clasată, FC Național. în rol de 
responsabil cu tupeul la 
„echipa păcii” din actualul 
sezon competițional e noul 
antrenor Gheorghe Poenaru. 
Plin de optimism, acesta a 
afirmat, ieri, că Jiul poate 
obține un rezultat bun în par
tida de azi, din deplasare, cu

Unde nu-i cap e... 
alergie

Petroșani (MF) • Mijlocașul 
echipei Jiul, Marian Con
stantinescu, se confruntă cu 
grave probleme de sănătate 
în urma unei alergii surve
nite după un tratament cu un 
unguent antiinflamator pe 
bază de ketotifen, prescris de 
medicul echipei, Claudiu 
Valas. înaintea meciului cu 
FC Național, fotbalistul a fost 
dus de urgență la spital și a 
stat la perfuzii, dar starea lui 
nu s-a îmbunătățit prea mult, 
fiind nevoit să meargă la Spi
talul Elias din București. De 
aici, fotbalistul a plecat la 
Brașov, unde este supus unui 
tratament, supravegheat de 
medici. „Este neplăcut ceea 
ce mi se întâmplă din cauza 
acestei alergii care mi s-a 
extins. Nu sunt bine nici 
acum. Din păcate va trebui să 
ratez meciul cu Pandurii”, a 
afirmat Constantinescu. Fot
balistul a urmat acest trata
ment deși a mai suferit în 
două rânduri de pe urma 
unor unguente pe bază de 
ketotifen, în perioada în care 
Constantinescu evolua la 
Politehnica Timișoara.

Marian Constantinescu

Pandurii - Jiul, ora 17.00 

Palmares: 3 1 2 0 4-2 

Acasă: 10 10 1-1
Primul meci: 1-1 la Petroșani, la 

22 octombrie 2005
în actuala ediție de campionat, 

Pandurii Târgu Jiu a învins, în 

deplasare, cu scorul de 2-0 

Arbitri: Ovidiu Hațegan - Eduard 

Crângașu, Sebastian Gheorghe - 

Liviu Cincă

Pandurii Târgu Jiu, în etapa 
a 28-a a Ligii I. „Avem mari 
șanse să obținem chiar o vic
torie la Tg Jiu. Atmosfera 
este foarte bună la noi, iar 
băieții și-au mai revenit. Eu 
cred în ei și în realizarea 
baremului”, a spus Poenaru. 
Pe aceeași lungime de undă, 
jucătorii Jiului spun că nu 
mai joacă meciurile sub pre

siune, iar acest lucru se va 
vedea în partidele rămase de 
disputat până la finele 
sezonului.
Probleme de lot

în ciuda noii stări de spi
rit a echipei, invocată cel 
puțin de antrenor; vechile 
metehne și necazuri n-au 
dispărut la Jiul. Astfel, la

Fotbaliștii de la Jiul cred că vor acumula punctele pentru barem

meciul cu Pandurii, Jiul nu 
va putea conta pe serviciile 
a șapte jucători: Bicfalvi și 
Teușan, care și-au reluat abia 
marți antrenamentele, Găl- 
deanu, Constantinescu, Kalai, 
Bădoiu și Drida - toți acci
dentați. Rămâne de văzut 
dacă vitejia din declarațiile 
antrenorului va fi susținută 
prin fapte în teren de 
jucători.

M«ffibetsof QUmGetfitGnrup

Dobânda 3,95% la EURO (DAE 6,92%)
> CREDITUL PENTRU ORICE CU IPOTECĂ

inipiraî de personajele care îl promovează. Creditul pentru Orice cu .poteca 
are acum o dobândă bancară pitică de tot.
Cetenie de creditare înregistrate până ia 30 apatie 2007 vor beneficia de dobânda 
3.95% în primele 6 luni de >a data încheierii contractului. DAE de 6,92% este 
calculată pentru suma de 100.000 EURO pe o perioadă de 20 de ani.
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• Record mondial. Sportiva chineză Qiu 
Hongmei a îmbunătățit cu un kilogram 
recordul mondial la haltere, stilul aruncat, 
la categoria -58 de kilograme, reușind să 
ridice 141 de kilograme, luni, în timpul 
unei competiții desfășurate la Taian, în 
China.

Dinamo va juca pe „Lia Manoliu"

Măsuri
Cluj (MF) - Aproxi

mativ 200 de jandarmi ș: 
polițiști vor fi mobi
lizați, joi, în zona sta
dionului „Constantin 
Rădulescu” pentru a 
preîntâmpina eventua
lele conflicte între su
porterii echipelor CFR 
și Steaua.

Două 
în Intertoto

București (MF) - Ro
mânia va avea două re
prezentante în Cupa 
UEFA-Intertoto ediția 
2007, după ce UEFA a 
decis să aloce FRF locul 
vacant rămas după re
tragerea din competiție 
a Federației Scoțiene.

Tragerea la sorți a 
jocurilor din cele trei 
tururi ale Cupei UEFA- 
Intertoto, ediția 2007, a 
avut loc, luni, la Nyon. 
Meciurile din aceste tu
ruri se vor desfășura în 
sistem eliminatoriu, tur- 
retur.

OlăroiU (Foto: ERA)

Avertis
ment
București (MF) - An
trenorul echipei 
Steaua, Cosmin 
Olăroiu, a fost 
sancționat, luni, cu 
avertisment de 
Comisia de Disciplină 
a FRF pentru că a 
înjurat galeria 
formației Rapid în 
meciul direct, a 
declarat secretarul 
comisiei, Mircea 
Cezar lonescu. 
Acesta a afirmat că 
imaginile video nu 
sunt suficient de con
cludente. „Am văzut 
o casetă, dar nu se 
vede prea clar cum 
înjură. Așa că Olăroiu 
a primit doar un 
avertisment", a 
adăugat lonescu.

Farul - nemulțumită
Constanța (MF) - Președintele executiv al 

FC Farul Constanța, Florentin Chiforeanu, a 
declarat că nu i se pare normală delegarea 
la meciul cu Dinamo a asistentului Cristian 
Nica, același care nu a semnalizat un fault 
de cartonaș roșu comis de fundașul Gigei 
Coman In meciul cu Steaua.

„Probabil Nica a fost ales de prietenul 
său, calculatorul. Asta e, dacă nu era Nica, 
era frate-său și cam tot aia era. Nu putem 
cere arbitri străini la tușă... Oricum, îl 
asigur că va avea destui «fani» pe sectorul 
său. îl așteptăm cu prezumția de 
nevinovăție înaintea acestei partide. Vom 
vedea ce va fi la finalul ei”, a declarat Chi
foreanu.

U Președintele Borcea a 
anunțat că a găsit sta
dionul potrivit pentru 
Liga Campionilor.

București (MF) - Directorul 
executiv al FC Dinamo, Cristi 
Borcea, a declarat, luni, la TV 
Sport Special, că „în propor
ție de 90 la sută” formația 
antrenată de Mircea Rednic 
va evolua în Liga Campioni
lor pe Stadionul Național din 
Complexul Sportiv „Lia Ma
noliu”, după ce acesta a fost 
inspectat de o delegație a 
UEFA.

„Proiectul (n.r. - proiecta
rea noului stadion) o să du
reze în jur de 12 luni. Au ve
nit cei de la UEFA, au inspec
tat Lia Manoliu și, în pro
porție de 90 la sută, vom juca 
pe Lia Manoliu”, a spus Bor
cea.

îi mulțumim lui Gigi 
Becali, dar nu 
puteam să jucăm pe 
Ghencea. Mergeam 
noi, Dinamo, peste 
tot era emblema lui 
Steaua... Era exclus
Cristi Borcea 

.................................................99
Oficialul dinamovist a men

ționat că, pentru a putea evo
lua pe Stadionul Național în 
Liga Campionilor, este nevoie 
ca acționarii grupării din Șo
seaua Ștefan cel Mare să in
vestească într-o serie de lu
crări de modernizare a arenei, 
pentru ca aceasta să devină 
una de categoria a IlI-a, sin
gura admisă în cea mai im
portantă competiție inter- 
cluburi: „O să ne implicăm 
noi, vom investi. Nu avem ce 
să facem. Pentru suporterii 
noștri vrem să jucăm cu un 
stadion arhiplin, pe „Lia Ma

Neaga vrea la Steaua
■ Fostul jucător al cam
pioanei este dispus să 
renunțe la bani pentru a 
reveni în Ghencea.

București (MF) - Atacantul 
Adrian Neaga, component al 
echipei Ilhwa Seongnam (Co
reea de Sud), a declarat, marți, 
că își dorește enorm să revi
nă la Steaua și că este dispus 
să renunțe la 200.000 de dolari 
pentru ca gruparea din Bule
vardul Ghencea să plătească 
o sumă mai mică din clauza 
de reziliere.

„Mă bucur că sunt în frun
tea listei de achiziții a Stelei, 
mereu mi-am exprimat do
rința de a mă întoarce în 
Ghencea, acolo am petrecut 
cea mai frumoasă perioadă 
din viața mea. Am vorbit la 
telefon cu Mihai Stoica, ne-am 
înțeles verbal, acum sper să 
se și realizeze. La noi, turul 
<se termină pe 23 iunie. Clauza 
de reziliere de un milion de 
dolari intră în vigoare la 10 
iulie. Din această clauză, 20 la 
sută sunt banii mei și sunt 
dispus să renunț la ei pentru

Cd ITIcli bun. Componentul echipei 
Celtic Glasgow, Shunsuke Nakamura, a 
fost desemnat, de Asociația Fotbaliștilor 
Profesioniști din Scoția, cel mai bun 
jucător al anului în această țară.

(Foto: EPA)

Dragomir acuză CCA
București (MF) - Președin

tele Ligii Profesioniste de Fot
bal, Dumitru Dragomir, a de
clarat că decizia Comisiei 
Centrale a Arbitrilor (CCA) 
de reținere de la delegări a 
tușierilor Marcel Savaniu și 
Aurel Oniță este exagerată.

„Hai domne, ce a greșit? A 
fost acolo la milimetru. E gre

noliu”, unde Dinamo a cunos
cut în cupele europene, înain
te de revoluție, cele mai mari 
satisfacții”.

Cristi Borcea a menționat 
că ar fi fost greu pentru 
Dinamo să evolueze în Liga 
Campionilor pe stadionul ri
valilor de la Steaua, singurul 
de categoria a treia din Româ
nia, și a precizat că o altă 
variantă o constituie stadio
nul Ceahlăul, din Piatra 
Neamț. „Am vorbit cu prima
rul (n.r. ■ Gheorghe Ștefan), 
stadionul va fi de 22.000 de 
locuri. Nu mai trebuie să 
facem acolo nimic. Varianta 
a doua este Piatra Neamț. 
Dacă nu rezolvăm, jucăm si
gur la Piatra Neamț”, a sub
liniat oficialul dinamovist.

Săptămâna trecută, prima
rul Capitalei, Adriean Vi- 
deanu, a declarat că Dinamo 
ar putea disputa meciurile 
din prima etapă a grupelor 
Ligii Campionilor pe sta
dionul Național „Lia Mano
liu”, arena urmând să fie 
demolată abia la începutul 
anului 2008.

Conform Regulamentului 
UEFA privind Infrastructura 
Stadioanelor, care va intra în 
vigoare la 1 iunie 2007, Dina
mo nu va mai putea evolua pe 
arena din Șoseaua Ștefan cel 
Mare în cupele europene, 
dacă aceasta nu va primi 
acreditarea pentru categoria 
a IlI-a. în prezent, singurul 
stadion de categoria a treia 
din România este Steaua. Alte 
arene care ar putea primi 
acreditarea pentru categoria 
a treia, dacă vor fi moder
nizate, simt stadionul Național 
„Lia Manoliu”, Ceahlăul (Pia
tra Neamț), Giulești-Valentin 
Stănescu, Dinamo (ambele 
București), Dan Păltinișanu 
(Timișoara), Ion Oblemenco 
(Craiova) și Farul (Constanța).

Neaga s-a luptat și cu Liverpool, pentru Steaua, iar acum vrea 
înapoi (Foto: EPA)

ca Steaua să plătească mai 
puțin, adică 800.000 de do
lari”, a spus Neaga.

Adrian Neaga a subliniat 
că dacă ar fi să se perfecteze 
transferul, va veni definitiv 
în România. „Sunt conștient 
că nu mai am 20 de ani și 
vreau să-mi închei cariera în 

șeală omenească. Exagerăm și 
noi, ne luăm după cei care 
acuză. Trebuie să înțelegem 
că în străinătate arbitrii fac 
greșeli etapă de etapă și nu 
îi suspendă nimeni. Dacă nu 
se face regulament ca la rugby, 
vor mai fi greșeli în urmă
torii o sută de ani”, a spus 
Dragomir.

Dănciulescu va zburda, în Liga Campionilor, pe Stadionul „Lia 
Manoliu" (Foto: EPA)

i'

în cadrul aceleiași emi
siuni, a intervenit telefonic 
finanțatorul stelist Gigi Be
cali, care i-a mulțumit lui 
Borcea pentru cadoul pe care 
i l-a făcut în prejma zilei sale 
onomastice: victoria de dumi

România, la Steaua dacă se 
poate”, a adăugat el.

Neaga, în vârstă de 27 de 
ani, a mai evoluat la Steaua 
în perioada 2001-2005. Ma
nagerul general al FC Steaua, 
Mihai Stoica, a anunțat, luni 
seară, că Neaga este primul 
pe lista de achiziții din vară. 

Dragomir „se dă la CCA

nică a echipei Dinamo în 
meciul cu Rapid. Apoi, Becali 
l-a atacat pe președintele LPEk 
Dumitru Dragomir, despi
care a spus că este prieten 
doar cu cei care nu au inte
rese comune cu el.

Oltchim, 
în deplasare

Viena (MF) - Echipa de f 
handbal feminin Oltchim 
Râmnicu Vâlcea va juca, 
în deplasare, primul meci 
al finalei Cupei Cupelor, 
în compania formației 
norvegiene Byasen Trond- 
heim, s-a stabilit, marți, 
la tragerea la sorți de la 
Viena.

Partida tur va avea loc 
la 12/13 mai, returul 
fiind programat o săptă
mână ma târziu la Râm
nicu Vâlcea.

„Suntem mulțumiți de 
tragere. A ieșit cum am 
vrut, să jucăm returul cu 
trofeul pe masă. Recom
pensa pentru îndeplini
rea obiectivului, câștiga
rea Cupei Cupelor, este 
cunoscută de jucătoare 
de la 1 august 2006 și în
seamnă maxim 20.000 de 
lei. Dacă vor câștiga tro
feul, vor merita acești 
bani cu vârf și îndesat”, 
a spus președintele Olt- 
chimului, Ioan Gavriles-

(Foto: FAM)
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»ip. 2 camere (03)

• oriM 1 Deva. zona Miorița, contorizări apă 
2L arer xn e. Tel. 223336. (T)
• tea. aai decomandate, modificat 
*ok* *.  ea L rei mobilat, preț 45.000 euro. Tel. 
~-iW. 721 ‘12923. CD
• Dna. Gro*  parter. vizavi de coafor Nelia, 
oiă «caramerrte cu centrală ideale pentru 
txrxr. setă comerciale, locuințe, 43.000 euro, 
■eoxabi S mccrlâ. Tel. 0729/415623. (T)

• Deva, a* piață parter, privatizare, la stradă 
vad ‘oarffi bun. preț 40.000 euro. Tel. 
0722/56400 CD
• ctoui apartamente în Teliucu Inferior. Relații 
la teL 0724388255,0730/512922. (6/24.04)
• semidec, CT, balcon, parter, zona Gojdu, preț 
110000 Ron. tel. 0745/639022; 0726/316796. (Al).
• dec, etaj intermediar, zona Piața centrală 
balcon mare închis, CT, interfon, preț 140.000 
Ron, tel 0726/710903. (Al)
• sdec, balcon închis, parchet, gresie, faianță 
st 46 mp, zona Minerului, preț 27.000 euro, neg, 
tel. 0742/019418. (Al)
• urgent, în zona Al. Teilor, balcon închis, 
contorizări, preț 79.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• irgent, în zona Kogălniceanu, circuit, balcon, 
etaj intermediar, amenajări, preț 44.000 euro, tel. 
1740/013971. (A2)
• Dada, et 2, baie, bucătărie, semidec, 
anenajări deosebite, ocupăbil imediat, preț 
78000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
« Aleea Păcii, et. 3, hol și bucătărie mărite, 
gresie, faianță arată bine, termopane,- reparti
toare, preț 130.000 RON, tel. 215151,215800. (A2)
• luliu Mainu, et. 8/10, dec, bale cu geam, 
parchet, contorizări, balcon mare la bucătărie și 
sufragerie, preț 128.000 RON, tel. 215151,215800. 
(A2)
• Alea Bejan, et. 2, semidec, balcon închis, baie, 
ameanajat, apometre, preț 69.000 RON, tel. 
215151,215800. (A2)
• Straiului, et 3/10, dec, baie și bucătărie, CT, 
balcon, preț 67.000 RON. tel. 215151,215800. (A2) 
decomandate, 56 mp, cu balcon mare, zona 
Zamfirescu, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată preț 115000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
■ decomandate, bloc nou, 60 mp, str. Eminescu, 
centrală termică parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificată preț 147000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• ultracentral, etaj 2, decomandate, cu balcon, 
termopan, centrală termică, modificat și bine

. amenajat, preț 53000 euro, negociabil, tel. 
| 0730/474275,0740/535095. (A4)

Casei de cultură etaj 2,
mj-cs amenajat preț 50.000 euro, nego- 
îax ’e. 2722/792209. (10/24.04)

• Deva, art centrală amenajat și 2700 mp 
tere- -travian. Str. Cascadei, nu sunt 
ager. TeL 0765^62060. (3/24.04)

• la parter, zona bună ideal pt. birouri, spațiu 
comercial sau de locuit, 50 mp, cu centrală 
termică bucătărie modificată parchet, ocupăbil 
în 48 ore, preț 43000 euro neg., tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• urgent, decomandate, 56 mp, zona Lido, cu 2 
balcoane, tip logie, bine întreținut, contorizări, 
vedere la bulevard, fără modificări, igienizat, 
preț 43000 euro negociabil, tel. 0740/535095, 
0730/474275. (A4)
• zona Trident, 58 mp, etaj 3, centrală termică 
parchet, gresie, faianță bucătărie mare, 
cămară modificări, balcon mare, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Eminescu - ANL, gresie, ușă metalică 
faianță, contorizări, preț 90000 ron negociabil, 
tel. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• 50 mp, etaj 2, zonă ultracentral, Deva, cu 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță ușă metalică uși interioare noi, renovat 
recent, totul nou, preț 155000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• cu intrări separate, zona Dacia, cu balcon, 
centrală termică, parchet, gresie, faianță, preț 
115000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bălcescu, etaj 3, balcon mare, fără 
modificări, centrală termică parchet, preț 
118000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• dea, camere cu parchet, CT, amenajat cu 
gresie, faianță, balcon închis, etaj 2, zona 
Zamfirescu Deva, preț 145.000 lei neg., tel. 
231.800; 0740/317314. (A9)
• dea, modificat, amenajat cu gresie, faianță 
CT, etaj 3, zona Gojdu, preț 134.000 lei, tel. 
231.800. (A9)
• semideo, camere cu parchet, contorizări, 
balcon, vedere pe 2 părți, zona Mărești, preț 
129.000 lei neg, tel. 231800. (A9)
• dec, camere cu parchet, CT, termopane, baia 
(gresie, faianță), bucătăria (gresie, faianță), 
zona Pietroasa Deva, preț neg, tel. 231.800 (A9)

• dec, contorizări integrale, balcon deschis, etaj 
1, Bd. Decebal Deva, preț 140.000 lei neg, tel. 
0740/317.314. (A9)
• Brad, semidecomandat®, 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, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, zona centrală parchet, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zona centrală tel. 0254/613366, 
0/88/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• ap. 2 cam., urgent, Deva, plata imediat, tel. 
215212. (Al)
• In orice zonă a Devei, indiferent de tipul 
apartamentului sau de etaj, se face ofertă de 
preț la vedere, cu plata urgent, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• urgent dea, etaj intermediar, zona Liliacului, 
Mărești, Dorobanți, Zamfirescu, tel., 
0740/317314. (A8)

Vând ap. 3 camere (05)
• Deva, str. Zamfirescu, etaj 2, centrală termică 
amenajat, ne/mobilat. Tel. 0727/723667, 
0720/412923. CD

• dea, et 2. zona Cuza Vodă 2 balcoane, 2 băi. 
CT, îmbunătățiri, ST 98 mp, garaj, boxă preț 
100.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• sdea, balcon închis, termopan, CT, parchet, 
gresie, faianță zona Kogălniceanu, preț 13 mld, 
neg., tel. 0742/019418. (Al)
• dea, bucătărie, 2 băi, balcon, etaj intermediar, 
zona Progresul, preț 62.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dea, hol central, bucătărie, baie, boxă garaj, 
zona T. Maiorescu, preț 77.000 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara (A2)
• dea, hol central, bucătărie. 2 băi, faianță + 
gresie, oalcon, CT, boxă, garaj, zona împăratul 
Traian, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dea, neamenajat, etaj intermediar, zona CEC, 
preț 61.000 euro, tel. 0741/154401,227542 seara 
(A2)
• dea, bucătărie, 2 băi, faianță + gresie, CT, etaj 
intermediar, zona M. Eminescu, preț 62.000 euro, 
tel. 0741/154401,227542 seara (A2)
• etaj 1, zona Uzo Balcan, termopan, gresie, 
faianță centrală termică, vedere în față preț 
100.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, etaj intermediar, bld. Decebal, 
cu vedere în 2 părți, 2 balcoane, 2 băi, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată centrală termică cu încălzire prin 
pardoseală preț 170.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zonă ultracentrală etaj 2, decomandate, 2 băi, 
izolat termic și fonic, modificat și amenajat 
modern, centrală termică climă preț 70000 euro 
negociabil, tei. 0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, decomandate, etaj 2, centrală 
termică 2 băi, termopan, amenajat și modificat, 
bucătărie mare, se dă mobilat și utilat, totul nou, 
poziție deosebită preț 73000 euro, negociabil, 
tel. 0723/251498 0745/302200,232809. (A4)
• dea, baia (gresie, faianță), CT, etaj 1, zona 
Mărăști Deva, tel. 0740/317.314. (A9)

• dea, baia (gresie, faianță), termopane. 
camere cu parchet, CT, balcon, etaj intermediar, 
garaj sub bloc, zona pieței centrale, Deva, preț 
80.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• dea, hol central, balcon, etaj 1, zona Bălcescu 
Deva, preț neg., tel. 231.800. (A9)
• Brad, cu mobilă cu îmbunătățiri, lângă Poștă 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, 2 băi, et 1,2 balcoane, termopane, zona 
Primăriei, îmbunătățiri, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490.0788/158483. (A10)
• Brad, zona centrală cu îmbunătățiri, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

• Brad, zonă centrală 2 băi, îmbunătățiri, balccn 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AM)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

•dac, mi semidec, etaj intermediar, zona Liliac
ului, Dorobanți Creangă tel. 0740/317313. (A9)

'y. niște premii la care ai curajul doar să visezi? Efortul tău este minim
cu QL în 17 mai:

.. * > r~r~-r/ sau * sau
■ • t ia Cuvântul Liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o 
:• ■ . . _> ncdrt :u copia după chitanță! Depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber sau trimite-o la 

j.; ,a str. 22 Decembrie, nr. 37A, parter (Clădirea Cepromin), până în 16 mai! Nu rata

JURNAL

Finanfare pentru afaceri mici ff mari

O I
★ buborl fu i |Credit European pentru IMM 

de ta Raiffeisen Bank

■ între 3.000 ți 250.000 Euro (echivalent în Lei), indiferent cât de mică este 
afacerea fă*

■ dobândă promoțională 0,5 % + Bubor 1 lună pe tot parcursul anului 2007
■ perioada de rambursare de până la 5 ani

* împrumutul se acordă IMM-urilor (companii Cu cifra de afaceri de până la 5 milioane de Euro) care 
îți desfășoară activitatea în localități cu mai puțin de 50.QQO de locuitori
’* pentru facilitățile de credit aprobate în perioada 23.04.2007 - 30.06.2007

{ / Produs European

'■’T’’ Raiffeisen 
BANK

Banca fa de încredere. .■ijiifciirtrifi-r „r--irii.»--

RECLAME
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Direcția Silvici Deva
cd Niâul h bem, str. Mfhai Viteazul, nr. 10, iMn 0254-205100, 

sosite b concurs următoarele posturi:
- un post do revizor contabil cu studii supattoara 
economice ta centrala direcției silvice
* un post do secretar-dactllograf cu otribuțlunl $1 da 
carier meflminer. Io Ocolul Slhrtc Retezat

Concursul pentru ocuparea celor două posturi va avea loc b ziua da 
07.05.2007, ora 10, Oo la sediul Direcției Silvice Deva.
Dosarul pentru înscrierea la concurs sa va depune la sediul Direcției 
SMce din Deva până la data de 04.05.2007 șl va cuprinde:
- cerere pentru înscrierea la concurs
- copie după diploma de studii
- curricuium vltae
- cazierul judiciar
Relații despre concurs șl bibliografia aferentă se pot obține de la 
Compartimentul resurse umane al Direcției Silvice Deva, telefoane 
0254-205108,205112.

(91145:

S.C. ACTIVE-POWER 
SOLUTIONS

Angajează:
Consultant telecomunicații, 

pentru Județul Hunedoara 
CV-urllo se pot trimite pe fax 0257/278.188 sau pe 
meii la rlzvan.cletchln0aps.ro

(91096)

o P+l cu terasă în stațiunea Geoagiu-Băl.
Informații la tel. 241044 după ora 17. (T)________

Vând case la țară (17)
e casă 2 camere, grădină 800 mp șl teren 2700 
mp, în Sarmizegetusa, sau schimb cu garsonieră 
în Deva. tel. 0722/461536. (T)

o casă cu grădină în comuna Vața de Jos. 
Relații la tel. 0746/053875. (9/20.04)

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 băi, CT, parchet, garaj și boxă sub 
bloc, CT, preț 94.000 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• dec, CT, 2 băi, 2 balcoane, parchet, preț 1,6 
mld, neg, tel. 0742/019418. (Al)
• In Poiana Narciselor, dec, ușoare modificări, 
îmbunătățiri multiple, CT, garaj sub bloc, etaj 2, 
preț 80.000 euro, neg, tel. 0745/159608,206003. 
(A7)
• Mul L Maniu, In L-uri, s=12C mp, amenajat, 
living, 2 băi, 2 balcoane, CT, aer condiționat, 
merită văzut, preț 85.000 euro, tel. 0745/253413, 
206003. (A7)
• pe Caipațl, etaj 1, dec, neamenajat, 2 băi, 
balcon, bloc de cărămidă, liber, preț 55,000 euro 
tel. 0745/159608,0745/164633. (A7)
• semidec, amenajat stil occidental (gresie, 
faianță, CT, termopane), ocupabil imediat, zona 
Miorița Deva, preț neg, tel. 231800. (A9)
e lemldec,,2 băi (gresie, faianță), hol central, 
CT, geamuri termopan, etaj 1, zona Zamfirescu 
Deva preț 60.000 euro, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, 2 băi, (gresie, faianță), hol central, CT, 
etaj 1, zona Progresul Deva preț 60.000 euro, tel. 
0740/317114. (A9'

Vând ap. 5,6 camere (09)
• garai, 150 mp, scară Interioară, 2 băi, 2 
balcoane, CT, termopane, 95.000 euro, tel. 
0722/564004. (Al)
• șl garaj, scară interioară, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică, termopane, 150 mp, amenajat 
occidental. 95.000 euro, tel. "'22/564004. (Al)

Vând case, vile (13)

• casă, 4 camere și etaj, 2 holuri, 2 terase, 
poduri, pivniță, situată In centrul orașului 
Călimănești, județul Vâlcea. Tel. 
0720/969035.(2/20.04)

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

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

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

• Deva, 3 camere, dec., hol, baie, buc, garaj' 300 
mp, teren, canalizare, apă, gaz, preț 82.000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• vilă In Batiz, living, 4 dormitoare, buc., 2 băi, 
CT, garaj, teren 800 mp, preț 95.000 euro, neg., 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, 3 cam., baie, buc., curte 900 mp, zona 
bună, preț 410.000 ron, tel. 0745/639022; 
0726/316796. (Al)
• zona Călugăranl, 2 corpuri, încălzire cu CT, 
curte mică, st=211 mp, preț 420.000 lei neg., tel. 
0749/268830. (A7)

• zona PMroaso, construcție 2000, 5+l, 5 
camere, 2 băl, 2 bucătării, garai, beci, curte, 
st=280 mp, sau schimb cu apartament In zonă 
bună + diferență, ocupabil Imediat, preț 118.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emheicu, mal jos de Poliția Județeană, 
construcție modestă 2 camere, hol, bale, 
încălzire cu CT, curte st=360 mp, FS=12 m, preț 
95.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Emlmscu, aproape de Casa de Cultură 5 
camere, bucătărie, bale, terasă curte, grădină 
st”500 mp, pretabll firmă preț 340.000 euro, neg., 
tel. 0745/164633. (A7)
• In Slmoria, P+M, s=190 mp, la parter: living, 
bucătărie, baie, dormitor, garaj, la mansardă: 4 
dormitoare, 2 băl, 2 dresmg, termopane, CT, 
construcție 2006, curte cu piscină st=800 mp, 
preț 170,000 euro, neg., tel. 0749/268830. (A7)
• In Sântuhalm, 5 camere, bale, bucătărie, living, 
terasă construcție relativ nouă CT, curte, ST- 
400 mp, preț 90.000 euro neg., tel. 0745/511.776. 
(A9)
■ urgent In Deva, zonă ultracentrală 3 camere, 
bale-bucătărle-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• In Deva, 3 camere, bucătărie, bale (gresie, 
faianță), curte, 5T - 600 mp, zonă ultracentrală 
Deva, preț 150.000 euro neg., tel. 231.800; 
0745/511.776. (A9)
• comuna Vața, 3 camere, dependințe, garaj, 
șură 1 ha arabil, 1 ha pădure, 1 na fănațurl, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040,490, (A10)
• Brad, casă șl 2 ha teren, zona Dealul Mare, 
Văllșoara, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere șl bucătărie, 3 ha, pomi fruc
tiferi, pădure, zona Saveștl, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 3 camere, teren 5 ari, zona Crlșclor, preț 
atractiv, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, cu 4 camere, curte, gara), spraf, 300 mp, 
lângă Primărie, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788^040490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină 4 ha teren, str. 
Tudorănești, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (Alo)
• Brad, casă 5 camere, anexe, teren, apă 
curentă zona Buceș, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, șură grădină și 2 ha teren, zona Herteștl, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zona centrală încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 șl 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)

o cuă curte șl grădină In Ural, nr. 21, preț 
150.000 lei. Relații la tel, 0723/494952. 
(7/1804)

o casă din cărămidă, satul Mada, (la 10 km de 
Geoaglu), șură, grajd, grădină șl 2 ha de teren 
agricol. Tel. 0723/146649. (T)
o casă In satul Bretea Mureșană, la 18 km de 
Deva, preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă șl anexe, în Almașu Sec, nr. 46, preț nego
ciabil. Iei. 233022. (T)

Vând garsoniere (19)
e Deva, bdu-l lullu Maniu, 34 mp, balcon închis 
cu termopan, parchet, gresie faianță convector 
gaz, 67.000 Ron fix, tel. 215212. (Al)
• urgent, în zona M. Emlnescu, etaj 2, balcon, 
contorlzărl, preț 63.000 RON, tel. 0740/013971. 
(A2)
• urgent, zona Decebal, st=38 mp, modernizări, 
preț 30.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• urgent, In zona G. Enescu, st=44 mp, 
amenajări moderne, preț 98.000 RON, tel. 
0740/013971. (A2)
• Dacă et 4, semidec., s=26 mp, bale și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• 22 Decembrie, dec., et. 1/8, s=46 mp, balcon 
amenalat, contorlzări, termopane, preț 115.000 
RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Dacia, cameră de cămin, parter, amenajată, 
mobilată contorlzărl, 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 intermediar, contorlzări totale, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută, preț 
82000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Dada, decomandată bloc de cărămidă 
28 mp, contorlzări, parchet gresie, faianță preț 
63000 ron negociabil, tel. 0730/474275. 
0740/535095. (A4)
• zona tojdu, bloc de cărămidă etaj Interme
diar, decomandată apometre, repartitoare, gaz
2 focuri, parchet, fără modificări, preț 76000 ron 
negociabil, tel, 0730/474275,0740/535095. (A4)
• In Dada, parter, dec., parchet, gresie, faianță 
ușă metalică contorlzărl, preț 61.500 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Emlnascu, etaj 3, semidec., laminat, 
zugrăvit, vopsit, liber, preț 68.000 lei, neg., tel. 
0745/163445,206003. (A7)
• Dada, partor, cu balcon închis, contorlzărl, 
gresie, faianță preț 62.000 lei, neg., tel. 
0745/164633,206003. (A7)
• Brad, garsoniere, conf. 1, zona peste Luncol, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158 183, (A1Q)

• zona Sântuhalm spre Macon pe ambele părți, 
diferite suprafețe șl prețuri, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• Intravilan In Deva, S-750 mp, zona Zăvoi 
(Sadoveau), preț 42.000 euro, tel. 0745/511.776. 
(A9)
• urgent, Intravilan, Deva, zona Zăvoi, S-2600 
mp, F-24 mp, pentru construcție case, toate 
utilitățile, preț 48 euro/mp, tel. 0745/511,776. (A9)
• urgent, Intravilan Deva, SOOOmp, la DN7, 
utilități, preț 65 Euro/mp, tel. 0745/511.776 (A9)
• parcelă teren intre 550-800 mp, zona 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. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, pădure fag, 6 ha, zona Blăjeni, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490,
0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha teren, la DN 1, la 5 km de Metro- 
Ploiești, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, Intravilan 22 ari, pe șoseaua Brad- 
Crișcior, lângă sediul OGA, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 1000 mp pt. construcție vilă, în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, 1 ha, zona B, Intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

Cumpâr teren (22)
• 5 hectare, teren Intravilan, la șosea, Deva sau 
împrejurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• hală400mpcu birouri.CT,apă,posttrafo.DN 
7, zona Orăștie, 120.000 euro, neg., tel. 
0722/564004, (Al)
• halătn Deva, zonă industrială, S-2400mp, teren 
S-7000mp, toate utilitățile, preț neg., tel. 
0745/511.776,0723/619.177 (A9)
• urgant hală în Petroșani, pe 2 nivele, ST-4000 
mp, H-6m/nivel, construcție din stâlpi și grinzi, 
două lifturi de 4 tone, teren aferent 1200 mp, 
toate utilitățile, preț 150.000 euro neg., tel. 
0745/511.776, (A9)
• Imobil kt Deva zonă bună pretabil pentru 
pensiune, sediu firmă Hotel. S-550 mp, curte, 
construcție nouă preț neg., tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)

Cumpărări spatii comerciale 
(26)

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

Vând alte imobile (27)

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

Case de vacanță (15)

Cumpăr garsoniere (20)
• In orice zonă a Devei, cu sau fără modificări, 
Idlferent de etaj, sau amenajări, ofertă de preț la 
vedere, cu plata Imediat, tel. 0730/474275, 
0740/53509. (A4)
• dec, zona Zamfirescu, Mărăști, Dorobanți 
Deva, ofer prețul pieței, tel. 231.800:0740/317.314. 
A9)

Vând terenuri (21)

• cabană nouă 24 mp, plus terasă la chele sau 
schimb cu Dacia papuc 1307 Diesel, după 2002 
plus diferență. Tel. 0720/545242. (T)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

■ extravilan la capătul străzii Bălata, din Deva, șl 
teren extravilan la Ieșirea spre Slmeria, 4700 mp, 
flecare. Tel. 0256/459498 sau 0747/974947. (T)
• grădină In 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; 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• zona Bejan, Deva, parcele de 525 mp, preț de la 
13 euro/mp, tel. 231.800; 0745/511.776. (A9)

Spitalul Județean.
organizează concurs îh conformitate cu art. 183 alin. 1 dto Leșp 

95/2006, privind reforma în domeniul sănătății țl a metodologiei ca*u  
de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor 
specifice comitetului director din spitalele publice, emisă de MSP, 
publicată în M.O. nr. 117/2007, pentru postul de

director medical
Concursul va avea loc în data de 15/05/2007.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Spitalului 

Județean Deva - Serv. Resurse Umane, până la data de 08/D5/2007.
Condiții de studii $i vechime necesare:
- absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu 

diplomă de licență în medicină
- sunt confirmați ca medic specialist sau primar
- au cel puțin 2 (doi) ani vechime ca medic specialist sau au 

competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate, ori 
sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc

Modalitățile de informare privind criteriile de selecție, conținutul 
dosarului de înscriere, temele pentru prolectul/lucrarea de speciali
tate și bibliografia pentru concurs se găsesc afișate la sediul 
Spitalului Județean Deva.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean 
Deva sau la tel. 0254-213120, Int. 153 sau 133.

(91248)

• zonă centrală, s-45 mp, grup sanitar, 
termopane, CT, preț 12 euro/mp, tel. 
0745/159608. (A7)
• zona Micul Dallas, s=250 mp, 2 grupuri 
sanitare,încălzire cu CT, trifazic, preț5 euro/mp, 
tel. 206003,230324, ocupabil din 1 aprilie. (A7)
• ap2 camere, ultracentral, contorlzat, reparti
toare, decomandat, et.3, mobilat, preț 150 
euro/lunâ. Tel. 0751/560740. (A7)
• zona Micul 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 Bâlciicu nou, s=3C mp, amenajat, 
termopane peste tot, beci mare, grup sanitar, 
pretabil depozit, prestări servicii, birouri, sediu 
firmă, preț 250 euro/lună, neg., tel. 0745/163445, 
(A7)
• zona Petrom, str. Horea, s=70 mp, amenajat, 
gresie, faianță, tavane false, grup sanitar +130 
mp depozit, preț 800 euro/lună + TVA, tel. 
0745/164633. (A7)
• zona Llc Auto, s=16 mp, încălzit, apă curentă, 
pretabll prestări servicii, birouri, preț 50 
euro/lună, tel. 206003,230324. (A7)
• 2 camort, dec., contorizat integral, amenajat, 
mobilat și utilat integral (inclusiv TV color, 
mașină automată), zona Bălcesu Deva, 200 
euro/lună, tel. 0740/317.314. (A9)
• dec, contorlzări integrale, amenajat, mobilat 
și utilat, zona Kogălnlceanu Deva, 500 Ron/lună, 
tel. 0740/317314. (A9)
• 3 camere, dec., mobilat și utilat stil occidental, 
pretabil șl pentru birouri (intrare din stradă), 
zona Bălcesu Deva, preț 350 euro/lună neg., tel. 
212.141,0745/511.776. (A9)
• amenalat, S-434 mp, zona comercială Deva, 
preț 15 euro/mp, se poate șl compartimente, tel. 
231.800; 0740/317.314. (A9)
• hală, S-500 mp, H-3,5 m, amenajată (CT, 
birouri, toaletă), la periferia Devei, 2 euro/mp, 
tel. 231.800; 0740/317.314. (A9)

Camioane, remorci (39)

bestauto.ro
e SC Agreai SRL Brad vinde autobasculante 
de 16 tone șl 8,5 tone. Relații la tel. 
0744/517638,0741/142892. (5/23.04)

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

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând abricM cu circular șl motor, un cazan de 
fontă de 601 cu sobă, două sobe de teracotă din 
demolări, preț negociabil. Tel. 0254/263598. (T) 
o vând abrictt cu ridicătoare șl motor trifazic, 
preț negeclabll. Tel. 611439. (T)

Moto-velo (41)

• vând motorete Honda SCV100, af 2005,0 
km la bord. Tel. 0723/237400,0723/378752. 
(3/18.04)

• vând mașini de erblcldat, 400 litri, mașini 
de scos cartofi, ambele în stare foarte bună, 
recent aduse din Germania. Tel. 
0723/37400,0723/378752. (3/18.04)

• hală șl construcție parțial finalizată, lângă 
RAR; vând mobilă veche, aragaz Bosch, nou, 
prelată cu schelet metalic, suprafață 60 mp, preț 
negociabil. Tel, 0723/514133,235570. (T)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel, 
UZ54/613.JB6. u78a/040.490.0788/158.483. (A10)

imobile schimb (30) Materiale de construcții (53)

imobile chirii (29)

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

• ofer pentru închiriere garsonieră în Deva, luliu 
Maniu, renovată mobilată occidental, centrală 
termică preț 130 euro/lună Tel. 0722/968910. (T)
• garsonieră Deva, complet mobilată, 100 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• apartament 2 cam., Deva, mobilat complet, 
150 euro/lună tel. 215212. (Al)
• garsonieră CT, mobilată și utilată zona Gării, 
preț 150 euro/lună. tel. 0740/210780. (Al)
• apartament 3 camere, nemobilat, decoman
date, zona Spar - piață, cu centrală termică 
termopan, parchet, gresie faianță cu cheltueli 
incluse, pentru firme, birouri, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Bejan, s=70 mp, 3 Încăperi, gresie peste 
tot, tâmplărie aluminiu, grup sanitar, fără 
căldură preț 1000 lei/lună + garanție,tel. 206003, 
0745/253413. (A7)

• ichlmb apartament 3 camere, semldecb- 
mandate, parter cu apartament 3 ■ 4 camere 
decomandate, etaje superioare în Hunedoara. 
Tel.0720/930292,0746/157109, seara, orele 20 ■ 
22. (T)

• locuiesc In aermanla șl aduc la comandă 
mașini, motociclete, scutere, biciclete, 
pleu mașini de toata tipurile, anvelope șl 
mobilă, la un preț avantajos. Teu 
00491731782201 sau 0721389978.(4/1144)

Auto străine (37)
• vând iau schimb Espero 1,8 Automatic, full- 
electric, cu auto cu consum redus. Tel. 
0723/395034. (T)

SțC. Șantierul

• vând cornișe brad, 6 bucăți, 8 m lungime, 
șl o ușă pentru hol, în 2 canate 2,00/1,50 m, 
preț convenabil. Deva, Eroilor, nr, 15. 
(1/24.04)

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

Electrocasnice (56)
o vând boier cu gaz tip ARD 10, pentru 
preparare apă caldă, stare foarte bună, preț 
negociabil. Tel. 211124. (T)

angajează următoarele categorii de personal:

■ Iuti» etactHc;
• Lăcătuș confecții mitallca;

■ Tebelalon

r

auto 
începând | 
de la prețul de 

68 de lei

T

SC ICSH SA Hunedoara, str c tn 
Bursan, nr. 8, jud. Hunedoara, tel. 0254-713140, 
anunță publicul interesat asupra dezbaterii publice a 
Raportului la Bilanțul de mediu, ce va avea loc în data de 
10.05.2007, ora 15, pe amplasament: Hunedoara, str. 
Carpați, nr. 61.
Activitatea - Stația de betoane și mortare.
Scopul acțiunii - dezbatere publică privind autorizarea 
funcționării firmei din punct de vedere al proiectului de 
mediu.
Documentația poate fi studiată la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25, tel./fax 0254-215445 sau la sediul firmei 
din localitatea Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr. 8, zilnic, 
între orele 8-16.
Data-limită până la care se primesc observații este 
09.05.2007.

Se asigură un pachet salarlal atractiv compus din salariul de bază, sporul do 
vechime, sporuri condiții deosebite, plota orelor suplimentare, a orelor de 

noapte, bonuri valorice, cazare tn cămin de nefamlllștl 
(se suportă numai contravaloarea utilităților). 

Angajarea se face pe bază de contract Individual de muncă.
Doritorii se pot adresa la Agenția Județeană sau la Agenția Locală de Ocupare a 

Forței de Muncă sau direct la Șantierul Naval 
la tel.: 0241/616.970, Int. 130, 132,133,135, 137.

30886)

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!

Informația te privește

rlzvan.cletchln0aps.ro
http://www.casasuper.home.ro
bestauto.ro
http://www.casasuper.home.ro
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CONFECTIONERI CABLAJE ALTO

I

• Calificare la locui de muici crtitr-w program de școlariza-® propriu;
■ Cortractde munci permanent;
• Ore stpllmertare plâBte dublu,
• Spor de noapte,
• Transport subvenționat;
- Cantina și cabinet medical,
• Ctndi^ de lucru ta standard» occidentale. intr-un mediu fSâ nare;
< fosfolliteti de promovare;
< Ticrete de masa.

CEtUNTE:
• DlsponWitate pentru mur>c5ir>3sdiimb.x:;
. Minim8clase;
• Stare titre # arăta.
• Disponibilitate pentru muncă in picioare;
• lndemSiare, flextolttate, seriozitate.

t
Persoanele interesat*  sunt așteptate de luni turnă vineri, intre orele 08-16:30 la Poarta 

Fabricii din DEVA. CALEA ZARANDULUI N». 1« (DN T). pentru a participa la un 

interviu.

Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon 206600.

• vând ladă frigorifică 7 sertare, stare foarte 
bună de funcționare, preț 450 lei; trusă sudură 
oxiacetilenă nouă, 600 lei; reductor sudură nou, 
150 lei. Tel. 214504 ")

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

I • vând 30 familii albine, comuna Vorța, nr.
92, tel. 0788/257928. (8/19.04)

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

• vând 10 familii albine, matcă selecționată, cu 
sau fără lăzi, verticale, magazie întreagă 
folosite doar 2 ani, preț negocaibil. Tel. 
0724/341388 (T)

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

a Altele (61)

• cumpăr acțiuni, Culal Deva. TsL 
074VMIMO.M/IU3)

• cumpăr lăzi din plastic, deșeu, plata pe loc. 
Tel. 0723/301857. (T)
• cumpăr lăzi șl palețl din plastic, plata pe loc, 
cantități nelimitate. Tel. 0723/301857. (T)
• vând Muri de 2,3,4 lacăte cu aceeași chele și 
lacăte antlefracțle, import Germania ABUS. Tel. 
0723/227509. (T)

Pierderi (62)
• pferdut camst asigurări sănătate pe numele 
Purcar Ana. Se declară nul.
• piardut camat asigurări sănătate pe numele 
Purcar Aron. Se declară nul.

Matrimoniale (69)
• 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)

♦
• caut urgent femeie pentru îngrijire femeie 
bolnavă la domiciliul acesteia, permanent. Tel. 
0254/219934. (T)

Solicitări servicii (71)

Prestări servicii (72)

• abordabil, transport zilnic, Ieftin, 
persoane Itala ■ 90 auro, Spania -110 auro,
Portugala, Anglia șl Franța, la destinație, cu 
mașini comode, dmatizate, modeme. TeL 
0740/218237, 0720/500804 0765/455835.
(17/1243)

• Baza hipică Archla organizează cursuri 
de călărie cu cal de rasă șl asistență de 
spedaHtate ki comiții profesionale, pentru 
toate vârstele. Informați și programâri la 
teL 0726/325218 (8/803)

• Noul!! Călătoriți ieftin și rapid numai cu 
Olimpia Travel în fiecare zi de miercuri în: 
Spania, Portugalia, Anglia, Belgia, Olanda, 
Franța, Germania, Italia, Grecia. Tel, 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (87919)
• transport mobilier cu auto acoperit de 1,21 și
14mcvolum,asigurși demontare și încărcare la 
mutări. Tel. 0254/225578, 0744/934462,
0726/551701.(T)
• detectiv particular autorizat ofer servicii 
persoanelor fizice și juridice interesate. Tel. 
0766/267926. 0

PCITil HAT io HM DE LOCURI OE MUNCA

i • societate comercială angajează șofer profe
sionist, cu atestat, pe autocamion de 22 tone. 
Cerințe: experiență și seriozitate. Tel. 
0747/055503.(8/17.04)
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsolide, Petrila, 1 post, data limită 
30.04., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide șl semlsolide, Petroșani, 4 posturi, data 
limită 1.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semisolide, Simeria, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse 
solide și semlsolide, Vulcan, 2 posturi, data 
limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la ambalare produse sub 
formă de praf șl granule, Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 30.04 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• immcHor necalHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 2 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• miiKltor necalHIcat la asamblarea, montarea 
pieselor, Hunedoara, 9 posturi, data limită 31.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la asamblarea montarea 
pieselor, Orăștie, 20 posturi, data limită 30.04 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la asamblarea montarea 
pieselor, Petroșani, 2 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 2 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 4 posturi, data 
limită 1.05. Tel. 213244 orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 5 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncHor necaMIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită 
20.05. Tel. 213244, orele 9-1&
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-15
• muncitor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 10 posturi, data 
limită 20X6. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• muncilor necaMcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 6 posturi, data
11 m ită 30.05. Tel. 213244 orele 9 -18
• muncitor necaMIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 7 posturi, data 
limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 -18
• muncitor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 2 posturi, data 
limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 3 posturi, data 
limită 19.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațeg, 4 posturi, data 
limită 1805. Tel. 213244, orele 9 -16.

• muncHor necaMIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hațețj, 4 posturi, data 
limită 27.04., perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 1 post, data 
limită25.04 Tel. 213244 orele9-16.
• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Orăștie, 3 posturi, data 
limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petrila, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -18
• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 1.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Petroșani, 5 posturi, 
data limită 5.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncHor necalHIcat la demolare clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Simeria, 1 post, data 
limită 30.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
• muncHor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Călan, 1 post, data limită 
20.07. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncHor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 1 post, data limită 
30.04., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
• muncHor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hațeg, 3 posturi, data 
limită, 27.04, perioadă determinată Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncHor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 1 post, data 
limită 19.07. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• angajăm agent comercial pentru produse 
textile (Uniconf și Adesgo), produse curățenie și 
cosmetice. Condiții: carnet conducere cat. B și 
minimă experiență în domeniu. Relații și CV-uri 
la teUfax 0254/214947. (5/24.04)
• anv^âm șoferi categoria D. Relații la tel. 
0254/231394, intre orele 8 -16. (8/20.04)
• angajăm urgent pensionar activ, pentru 
mtncă de 2 ore pe zi. Tel. 0354/801591, 
0722/261010. (7/24.04)
• angrim mmfert, cameristă cu experiență. . 
posibilitate carte de muncă. Deva, centru. Tel. 
0721/561572 (9/244)4)
• MamM W Food _Almi’ angajează 
bucătar, ajutor bucătar, salarizare atractivă Tei. 
0727/383878 0727/332442 (2/244)4)

>Mn4 Fam Food JUmi' vigajează 
csritar. armar. vânzător fast-fooc. salarizare 

«10*4.  TeL 0727'383878 0727/332K2 Q/HOC

Vinzi

Cumperi 

închiriezi

Schimbi

Cauți

• muncitor necafificat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Hunedoara, 10 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petri la. 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncHor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Petroșani, 4 posturi, data 
(imită 15.05,, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, baraje, Vulcan, 1 post, data limită 
30.04 Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la irger.a si tăierea 
materialelor, Hațeg, 3 posturi, data limită 30.04 
Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor plantat» și amenajare zonă verde, 
Călan, 16 posturi, data limită 30.04 Tel. 213244 
orele 9-16.
• muncitor plantații și amenajare zonă verde, 
Hunedoara, 1 post data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• muncitor plantații șl amenajare zonă verde, 
Orăștle, 7 posturi, data limită 31.05., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16,
• muncHor plantații șl amenajare zonă verde, 
Orăștie, 8 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16,
• muncHor spălare și curățire cisterne, Simeria, 
6 posturi, data limita 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• operator calculator electronic șl rețele, Deva, 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic șl rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 • 16.
• operator calculator electronic șl rețele, Hune
doara, 2 posturi, data limită 5.05. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• operator calculator electronic șl rețele, Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic șl rețele, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244 
orele 9-16.
• operator confecții Industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, tricotaje, Brad, 3 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator curâțHor chimic, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
• operator fabricarea săpunurilor, Orăștie, 2 
posturi, data limită 26.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• operator la mașlnl-unelte cu comandă 
numerică Hunedoara, 1 post, data limită 30.04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 • 16.
• operator prelucrare mase plastice, Deva, 2 
posturi, data limită 18.05. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• operator prelucrare mase Plastice, Hune
doara, 1 post, data limită30.04 Tel. 213244, orele 
9-16.
• operator prelucrare mase plastice, Lupenl,m
3 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• operator preparare minereuri, Brad, 2 posturi, 
data limită 30.06. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator rtiudtor fire, Deva 30 posturi, data 
limită 5.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• operator tâletor textile, Petroșani, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 ■ 16

• ospătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.05. Tel. 
213244, orele 9-16
• ospătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244 orele 9-18
• oepâtar, Deva, 1 post, data limită 17.05. Tel. 
213244 orele 9-18
• capilar, Deva, 1 post, data limită 30.04 Tel. 
213244 orele 9-18
• ospăta fețse 1 post, data limită 3004, seri
ozitate, perioada determinată Tel. 213244 orele 
9-16
• oepâtar, Hațeg, 3 posturi, data limită30D6Tel. 
213244 orele 9-16
• oepâtar, Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• oepâtar, Lupani, 1 post, data limită 30.04 Tel. 
213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 2 posturi, data limită 1.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 2 posturi, data limită 5.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• ospătar, Petroșani, 6 posturi, data limită 1.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
■ ospătar, Vulcan, 2 posturi, data limită 30.04. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• patlser, Deva, 2 posturi, data limită 30.06. Tel. 
213244 orele 9-16
• patlser, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• patlser, Petroșani, 4 posturi, data limită 15.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Deva, 1 post, data limită 30.04., 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• paznic, Hațeg, 2 posturi, data limită 27.04 Tel. 
213244, orele 9-16.
• paznic, Hunedoara, 1 post, data limită 28.04. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• paznic, Orăștie, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• plzzar, Petroșani, 2 posturi, data limită 5.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• portar, Deva, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• portar, Hunedoara, 5 posturi, data limită 30.04 
Tel. 213244, orele 9-16
• portar, Simeria, 1 post, data limită 30.06. Tel. 
213244, orele 9-16.
• pregătitor piese încălțăminte, Brad, 4 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data limită30.06. Tel. 213244, orele 9 -16.
• preparator la prepararea produselor 
cosmetice, Orăștie, 1 post, data limită 26.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• receptioner hotel, Deva, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.

• receptioner hotel Orăștie, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• rectificator unhnrsaL Orăștie, 1 post, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• referent de specialitate administrația publică 
Brad, 1 post, data limită 15.06 Tel. 213244 orele 9 
-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Deva, 1 post, data limită 30.04 Tel. 213244, orele 
9-16.
• referent de specialitate administrația publică 
Vulcan, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• referent de specialitate financiar contabilitate, 
Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, orele 
9-16.
• registrator medical, Deva, 1 post, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 
■16.
• sortator produse, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sortator produse, Petrila, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16
• spălător vehicule, Deva, 2 posturi, data limită 
19.05. Tel. 213244, orele 9-16.
• spălător vehicule, Lupeni, 1 post, data limită 
30.04. Tel. 213244 orele 9-16.
• spălătoreasă lenjerie, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.

• spălătoreasă tanlerie, Orăștie, 1 post, data
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9-16

• itatiitidin medical, Deva, 1 post, data limită 
30.04, perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 
•16.
• statistidan medical, Deva, 2 posturi, data 
limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• statistidan medical, Orăștie, 1 post, data 
limită 30.04, Tel. 213244, orele 9 -16.
• stivuHorisl Hațeg, 2 posturi, data limită 30.04 
Tel. 213244, orele? ■ 16.
• lublnglner construcții civile, Industriale și 
agricole, Hunedoara, 3 posturi, data limită 30.04., 
perioadă determinată Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• sudor In mediu protector, Deva, 5 posturi, data 
limită 30.06. Tel. 213244 orele 9-16.
• sudor tn mediu protector, Petroșani, 10 
posturi, data limită 1.05., perioadă determinată 
Tel. 213244 orele 9-16.
• sudor In mediu protector, Simeria, 9 posturi, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu arc electric, Deva, 1 post, 
data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 -16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 30.04., perioadă determinată 
Tel. 213244 orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 30.04, perioadă determinată 
Tel. 213244, orele 9-16.
• sudor manual cu arc electric, Simeria, 5 
posturi, data limită30.06 Tel, 213244, orele 9 • 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Călan, 2 
posturi, data limită 30.05. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• sudor manual cu flacără de gaze, Deva. 1 post, 
data limită 30.04., perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-16.
• s^ravadiator jocuri (cazino), Deva, 3 posturi, 
data 11 mltă25.04 Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• șofaWhr reparații obiecte de uz casnic, Deva, 
1 post, data limită 26.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• șof coloană auto, Orăștie, 1 post, data limită 
26,04 Tel. 213244 orele 9-16.
• șof olldu, serviciu, secție, redacție șl asimilat, 
Hunedoara, 1 post, data limită 304)4., perioadă 
determinată Tel. 213244 orele 9 • 18
• șsfMdta și asimilați, Brad, 1 post, data limită 
304)4 Tel. 213244 orele 9-16
• ștaâdtontatiidtor, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 304)4 Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• șofer autobuz, Hațeg, 1 post, data limită 11.05. 
Tel. 213244 orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Brad, 1 post data limită 31.05. Tel. 213244, orele 9 
■16.
■ șofer autocamion, mașină de mare tonal, 
Deva, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244 orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Deva, 2 posturi, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 1 post, data limită 30,04. Tel. 213244, orele

• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Hațeg, 20 posturi, data limită 30.04 Tel. 213244, 
orele 9-16.

Decese (75)
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Alege CL pentru anunțul tău
i

Familia Cojocaru, Lenuta, Marin, 
Severică și nurorile Liliana și 
Adriana, nepoatele Ancuța și 
Marina, cu durere în suflet anunță 
încetarea din viață a celui care a 
fost

COJOCARUION
un bun soț, tată și bunic. Corpul 
neînsuflețit se află depus la Casa 
mortuară din Deva, str. M. 
Eminescu. înmormântarea va avea 
loc miercuri, 25 aprilie, ora 14, în 
cimitirul Bejan din Deva.

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace.

(1/24.04)

îndurerate ne sunt sufletele, nemângâiată ne este 
durerea, acum când ne despărțim pentru totdeauna de 
iubitul și bunul nostru fiu și frate

OVIDIU ȘTEFONI
la numai 24 de ani. înmormântarea va avea loc joi 26 
aprilie, ora 12, In localitatea Sălașu de Jos. Te vom 
plânge mereu și nu te vom uita niciodată.

Dumnezeu să-l odihnească.
Mama Regina și sora Simona

(3005467/24.04)
• șofer autocamion, mașină de mare tona,. 
Hațeg, 3 posturi, data limită 30.04, permis cat 8 
C. Tel. 213244, orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj. 
Hunedoara, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244 
orele 9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj. 
Lupeni, 1 post, data limită 1.05. Tel. 213244 orele 
9-16.
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Orăștie, 1 post, data limită 30.04. Tel. 213244, 
orele 9-16
• șofer autocamion, mașină de mare tonaj, 
Petroșani, 1 post, data limită 1.05. Tel. 213244 
orele 6-16.

• șofer do autoturisme și camionete. Brad, 1 
post, data limită 1805. Tel. 213244, orele 9 -18
• șofer do autoturisme și camionete. Orăștie. 10 
posturi, data limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 ■ 16
• șofer do autoturisme șl camionete, Petrila. 1 
post, data limită 30.04. Tel. 213244 orele 9 -16
• societate comercială angajează urgent 
paznic. Relații latei. 0722/319441 (8/2404)
• sudor, Hunedoara, 1 post data limită 30.04. 
Tel. 213244 orele 9-18
• sudor, Hunedoara. 10 posturi, data limită 31X8 
Tel. 213244, orele 9-18
• sudor, Orăștie, 5 posturi, data limită 30.04. Tel. 
213244 orele 9-18
• sudor, Simeria. 30 posturi, data limită 30.06 
Tel. 213244 orele 9-18
• tâmplar manual-artizani, Deva 2 posturi, 
data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 • 16
• tâmplar manual-artizanai. Hunedoara, 10 
posturi, data limită 3004, perioadă determinată 
Tel. 213244 orele 9-16

• tâmplar manual-artizanai, Lupeni, 1 post, data 
limită 1805. Tel. 213244 orele 9 ■ 16.
• tâmptar mecanic la frezat șl găurit, Hune
doara 9 posturi, data limită 30.04., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• tâmptar imtvsnal. Brad, 1 post, data limită 
4,07. Tel. 213244 orele 9-16
• tâmptar tmfmnal Deva 2 posturi, data limită 
2008 Tei 213244 orele 9-16.
• tâmpla unhrersal, Orăștie. 2 posturi, data 
limită 2504 Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tâmptar iitiveraal, Petrila 1 post, data limită 
3004 Tei. 213244, orele 9-16.
• tâmplar universal. Petroșani, 5 posturi, data 
imită 1805. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tatadetan constructor, Deva 1 post, data limită 
3004 Te:. 213244, orele 9-16.
• tetadetan topometriei, Hunedoara, 1 post, 
data limită 30.04 Tel. 213244 orele 9 -16.
• topopaf, Patria 1 post, data limită 30,04, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• tunător fonta Simeria 2 posturi, data limită 
30.06 Tel. 213244 orele 9-16
• vânzător, Călan, 1 post, data limită 30.04. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Călan, 7 posturi, data limită 30.05. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• vânzător de ziare, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.05. Tel. 213244 orele 9 -16.
• vânzător, Den, 3 posturi, data limită 30.04 Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Deva 5 posturi, data limită 30.05. Tel. 
213244, orele 9-16.
• vânzător, Hațeg, 1 post, data limită 10.05. Tel. 
213244, orele 9-16.

Anunțul tău 
e gratuit 
în CL!
Flecare 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 intr-una din cutiile 
speciale “Cuvântul liber” 
instalate in următoarele puncte:

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

Orăștie ■ 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)

Stntuhalm - SC Mureș Aliment

Simeria ■ Librăria situată în 
P-ța Unirii

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

s
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• Keith Richards în doliu. Mama chi
taristului Rolling Stones, Keith Richards, a 
murit la sfârșitul săptămânii trecute în 
Marea Britanie, la vârsta de 91 de ani, a 
declarat un purtător de cuvânt al celebrei 
trupe. Cauza decesului lui Doris Richards 
nu a fost făcută publică.

Milla Jovovich e însărcinată

Mumii Muzeul din Guanajuato, în
Mexic, găzduiește o expoziție cu sute de 

i mumii perfect conservate. (Foto: epaj

■ Este primul copil al 
actriței Milla Jovovich și 
al producătorului Paul 
Anderson.

Los Angeles (MF) - Actrița 
de origine ucraineană Milla 
Jovovich este însărcinată cu 
primul său copil, pe care îl va 
naște în toamna acestui an, 
potrivit purtătorului său de 
cuvânt, informează eonline.com.

Actrița, în vârstă de 31 de 
ani, este logodită din martie 
2003 cu regizorul și produ
cătorul englez Paul Anderson, 
în vârstă de 42 de ani. 
Purtătorul de cuvânt al actriței 
a refuzat să dea detalii despre 
o eventuală nuntă.

Este primul copil al cuplului 
Jovovich - Anderson. Cei doi 
s-au cunoscut în 2002, când fru
moasa actriță a jucat în filmul

Asculți, vezi 
și simți

Seul (MF) - Telefonul 
„tridimensional”, care 
permite utilizatorului să 
asculte, să vadă dar și să 
„simtă” emisiunile prefe
rate, a fost dezvoltat de 
producătorul de electroni
ce sud-coreean LG Elec- 
tronics, a anunțat, ieri, 
un purtător de cuvânt 
din partea companiei. Te
lefonul vibrează când o 
minge de fotbal atinge 
plasa sau când o mașină 
se izbește de un zid. Dacă 
o bombă explodează într- 
o scenă dintr-un film de 
acțiune, diodele strălu
cesc intermitent în rit
mul imaginilor. Aparatul 
va fi lansat pe piață anul 
viitor.

Favoriți
Londra (MF) - Cântă

reții Madonna și Elton 
John sunt favoriții celei 
de-a 52-a ediții a premi
ilor Ivor Novello, care îi 
recompensează pe cei 
mai buni compozitori de 
muzică, după ce au pri
mit fiecare câte două 
nominalizări, informează 
bbc.co.uk.

Douglas (Foto: EPA)

În rol de 
avocat
Los Angeles (MF) -
Actorul american 
Michael Douglas va 
juca în „Tragic Indif- 
ference", un film 
despre un proces 
celebru intentat con
cernului de automo
bile Ford de o femeie 
care a rămas para
lizată în urma unui 
accident de mașină. 
Scenariul thriller-ului 
este semnat de 
Stephen Gerard și 
este inspirat din 
romanul cu același 
nume publicat de 
Adam Penenberg în 
2003. Filmul va fi 
produs de compani
ile Furthur Films, 
deținută de Michael 
Douglas, și 2929 
Prods. Actorul va 
juca rolul avocatului 
Tab Turner.

Hany Belafonte, recompensat
■ Muzicianul a con
tribuit la realizarea unei 
lumi mai bune, eliberată 
de rasism și sărăcie.

Johannesburgh (MF) - Muzi
cianul, actorul și activistul 
social Harry Belafonte a pri
mit, ieri, o înaltă distincție 
pentru implicarea în lupta pen
tru libertatea sud-africanilor în

Belafonte în Kenia (Foto: epaj

Imagini 3 D ale Soarelui

Pisica neagră se bucură de 
căldură și soare într-o grădină din
Kalisz, în centrul Poloniei. (Foto: EPA)

■ Primele imagini tridi
mensionale ale Soarelui 
au fost transmise de 
sondele Stereo.

Washington (MF) - NAȘA a 
arătat primele imagini tridi
mensionale ale Soarelui trans
mise de cele două sonde ale 
misiunii Stereo însărcinate să 
furnizeze informații despre 
exploziile solare și efectele 
acestora asupra Pământului.

Cele două sonde, fiecare de 
talia unei mașini de golf și cu 
o greutate de 620 de kilograme 
fiecare, au fost lansate în oc
tombrie 2006 de la baza mili
tară Cape Canaveral, Florida și 
se află pe orbită în jurul Soare
lui. Obiectivul misiunii Stereo 
este de a explora Qriginea,

Mint ca să chiulească
Stockholm (MF) - Participantilor la sonda

jul realizat de o companie de studii de piață 
li s-au pus două întrebări legate de absentele 
de la serviciu: „Câte zile ati fost bolnav și 
nu ati putut veni la serviciu în ultimele 12 
luni?” și „Cu mâna pe inimă, spuneți în câte 
dintre aceste zile nu ati fost cu adevărat bol
nav?”. în ceea ce privește prima întrebare, 
dintre cele 25 de țări care au participat la 
sondaj, s-au detașat Suedia și India. Munci
torii suedezi lipsesc, în medie, 17,33 de zile 
pe an și simt urmați de indieni, cu o medie 
de 15,49 de zile pe an. în cazul celei de-a 
doua întrebări lucrurile s-au inversat. Anga- 
jatii suedezi lipsesc de la serviciu, în medie, 
7,62 de zile pe an, după ce pretind că sunt 
bolnavi și sunt întrecuti la acest capitol doar 
de indieni, cu o medie de 8,64 de zile pe an.

A făcut baie în fântâna Trevi
Roma (MF) ■ Un funcționar 

public a făcut baie dezbrăcat 
în fântâna Trevi din Roma, în 
fata unei mulțimi de turiști, 
deși scăldatul în fântâna care 
datează din Renaștere este 
interzis. „Apa este a tuturor, 
îmi era cald”, a explicat 
Roberta (40 de ani), care a 
apărut în toate ziarele impor
tante din Italia, în urma inci
dentului. înotul în fântână 
este interzis, iar femeia riscă

Milla Jovovich

„Resident Evil”, regizat de An
derson. Jovovich a fost căsă
torită cu Luc Besson, regizorul 
filmului „Al cincilea element”, 
în care a jucat actrița. După o 
căsătorie care a durat doi ani, 
cei doi au divorțat în 1999.

Actrița a interpretat o gamă 
largă de roluri în filme precum 
„întoarcerea la laguna albas
tră”, „Marea amețeală”, 
„Hotelul de 1 milion de dolari”, 
„Păpușa” sau „Ultraviolet”.

timpul epocii apartheid. 
Președintele Republicii Africa 
de Sud, Thabo Mbeki, i-a ofer
it Iui Belafonte titlul de Grand 
Companion of O. R. Tambo, o 
distincție rezervată cetățenilor 
străini pentru manifestările de 
solidaritate fată de poporul 
sud-african. Ordinul Compan- 
ions of O. R. Tambo a fost cre
at în decembrie 2002.

Belafonte a fost ales pentru 
contribuția sa|la realizarea 
„unei lumi mai bune, eliberată 
de rasism, sărăcie și 
exploatare”, a spus Frank 
Chikane, din partea biroului 
prezidențial.

Harry Belafonte a ajutat-o pe 
cântăreața și activista sud- 
africană Miriam Makeba să 
intre pe teritoriul Statelor 
Unite în anii '60.

Una dintre fotografiile realizate de sonde

evoluția și consecințele inter
planetare ale ejectiilor de masă 
coronală (plasma solară proiec

o amendă mare pentru inde
centă în public.

Capodopera din Renaștere 
a apărut în filmul clasic „La 
Dolce Vita”, din anul 1960, în 
care actrița Anita Ekberg a 
făcut baie în fântână purtând 
o rochie neagră. în anul 1995, 
și fotomodelul german Clau- 
dia Schiffer s-a scăldat în fân
tâna Trevi, în cadrul unei 
campanii publicitare pentru 
creatorul de modă Valentino.

tată în spațiu). Aceste erupții 
uriașe care se produc și în 
direcția Pământului sunt

Roberta

responsabile de aurorele 
astrale și boreale și de serioase 
perturbați! ale sistemelor de 
comunicare și de distribuție 
electrică. |

Ejecțiile de masă coronală 
pot provoca furtuni magnetice 
pe Pământ, de tipul celei care 
a provocat o pană electrică 
generală în Quebec, în martie 
1989, și simt periculoase pen
tru aviație și astronautii aflati 
în spațiu. Ciclurile solare 
durează 11 ani și sunt marcate 
de două perioade de vârf. Cea 
mai recentă perioadă de vârf 
s-a înregistrat în 200Q, când 
s-au produs 2.000 de ejecții de 
masă coronală, dintre care 
aproximativ 100 s-au produs în 
direcția Pământului. în peri
oadele calme se produc, în 
medie, 200 de erupții pe ăn.

„Kriptonita" lui 
Superman

Londra (MF) - Un mineral 
necunoscut până acum, cu o 
compoziție chimică unică, 
similară „kriptonitei” 
descrisă în filmul „Superman 
Revine”, a fost identificat de 
specialiști într-o mină din Ser
bia, informează bbc. Potrivit < 
scenariului filmului și ben- ■' 
zilor desenate, kriptonita îl 
secătuiește de puteri pe Super
man de fiecare dală când aces
ta este expus cristalelor verzi 
gigantice.

Adevăratul mineral este alb 
și inofensiv, potrivit proce
sorului Chris Stanley, spe
cialist in mineralogie la 
Muzeul de istorie naturali aîn 
Londra. .Nu este verde și nu 
strălucește, dar reacționează 
la lumina ultravioletă emi
țând niște sclipiri raz-porto- 
calii”, a mai spus acesta.

eonline.com
bbc.co.uk

