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Cer predominant noros. Șomajul, tot mai scăzut
• Ulei mai scump. Prețul uleiului va crește 
cu 3% ca urmare a scumpirilor la utilități ca
re au declanșat deja majorări în lanț ale pre
țurilor la alimente. După scumpirea pâinii 
prețul uleiului va crește, în medie, cu 3% în 
noiembrie. Prețurile la pâine au început să 
crească încă din săptămâna trecută între 
0,30 și un leu. (I.J.)

■ Dacă în 2003 rata 
șomajului în județ era de 
12,5%, în acest an 
AJOFM speră la un 7%.

Deva (I.J.) - Dezvoltarea 
activităților independente, ges
tionarea mai bună a ofertei de 
locuri de muncă disponibile și

firmele multinaționale au dus 
la o scădere cu peste patru 
procente a ratei șomajului în 
județ. Din cele peste 200.000 de 
persoane active, 91.000 au 
început o activitate indepen
dentă, arată ultimele statisti
ci oferite de Agenția Județea
nă pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Hunedoara (AJOFM).

„Cele peste 500 de persoane ca
re vor fi disponibilizate colec
tiv din sectorul construcții pe 
perioada iernii își vor putea 
găsi un loc de muncă. Există 
cca. 2000 de locuri de muncă 
pentru lucrări comunitare, 
care vor absorbi șomerii din 
baza de date a agenției într-o 
proporție de 60-70%. Rata

șomajului se cifrează la 6,73°Z 
iar dacă vom reuși pe pe 
rioada iernii să o menținer 
sub 7% înseamnă un succes’ 
declară Vasile Iorgovan, diret 
tor AJOFM Hunedoara, /p.3
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Noroc:

ACtrița Annette Bening a primit steaua 
cu numărul 1324 pe celebrul bulevard Walk 
Of Fame, /p.12 (Foto: T. Mânu)
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Salariul mediu brut - septembrie

Câștigul salariat în septembrie 2006
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■ înfrângerea cu UTA 
spulberă aproape total 
șansele de salvare ale 
minerilor.

Arad (C.M.) - Speranțele 
Jiului Petroșani de a câștiga 
în deplasarea de la Arad cu 
nou-promovata UTA s-au do
vedit simple iluzii. Echipa 
antrenată de Marin Tudo- 
rache care anunțase că va 
risca și va juca ofensiv, la vic
torie, a suferit, sâmbătă, o 
înfrângere usturătoare, la 
scor de neprezentare (0-3).

Diferența de scor e totuși 
prea severă raportat la aspec
tul jocului, însă minerii au 
pierdut pe mâna lor, în prin
cipal din cauza sterilității la 
finalizare și a lipsei de disci

plină. “Nervozitatea excesivă 
de care au dat dovadă ju
cătorii mei i-a făcut să nu fie 
preocupați de joc. Eliminarea 
portarului (Hotoboc n.r.) a 
fost corectă. Am venit la Arad 
să câștigăm și am jucat cât de 
ofensiv ne-au permis adver
sarii. Dacă nu ne prezentam, 
tot 3-0 era. Pe Drida și pe Lițu 
i-am schimbat ca șă nu fie 
eliminați”, a declarat, după 
joc, antrenorul Marin Tudo- 
rache, adăugând că victoria 
gazdelor a fost meritată.

în urma acestui rezultat, 
coroborat cu victoria obținută 
de FC Argeș în meciul cu 
Ceahlăul Piatra Neamț, Jiul 
Petroșani a căzut pe locul 18, 
ultimul, în clasamentul Ligii 
I, cu 8 puncte, două mai pu
ține decât piteștenii. /p.7

Au murit în permisie
■ Doi soldați ai Cen
trului de Jandarmi 
Orăștie, au murit într- 
un accident rutier.

Orăștie (C.B.) - Doi mili
tari în termen de la Centrul 
de Instrucție Jandarmi O- 
răștie, ambii în vârstă de 20 
de ani, au murit, vineri sea
ra, după ce mașina în care 
se aflau s-a izbit violent de 
un TIR pe DN 1 la limita 
dintre județele Sibiu și 
Alba. Martorii spun că șo
ferul, care a scăpat cu viață 
fiind grav rănit, avea viteză 
mare, în condițiile în care 
ploua torențial și șoseaua

era alunecoasă. La intrarea 
în județul Sibiu, acesta a 
făcut o depășire imprudentă 
și s-a izbit violent de un 
TIR care circula regulamen
tar din sens opus. Echipajul 
de descârcerare și ambu
lanța SMURD au sosit ime
diat la fața locului, însă cei 
doi militari, unul aflat în 
dreapta șoferului, iar celă
lalt pe bancheta din spate, 
au murit. Cei doi militari în 
termen erau din județul 
Sibiu și au primit permisie 
pentru acest sfârșit de 
săptămână. în urma acestui 
accident circulația a fost 
blocată aproximativ o oră 
pe ambele sensuri de mers.

Banatul bate Deva
Deva (C.B.) - Potrivit unui 

sondaj efectuat de ISJ reiese 
că liceeni din județ preferă să 
urmeze la Timișoara viitoa
rele studii universitare. Poli
tehnica se află pe primul loc 
în topul preferințelor, urmată 
de educația fizică, /p.3

- - - .

PCStG zece 
organizații de 
tineret din ju
deț, au stabilit 
la Lăpușnic pri
oritățile strate
giei pentru anul 
2007./p.î
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• Reuniune. Creștin-democrații ungari 
(KDNP), aflați în opoziție, au propus trei 
subiecte de discuție la următoarea Ședință 
comună de guvern a Cabinetelor român și 
ungar: autonomia Ținutului Secuiesc, crearea 
unei Universități maghiare autonome în 
Transilvania și acordarea dreptului etnicilor 
ceangăi de a susține ceremoniile religioase în 
limba maternă, relatează MTI (MF).

• Remaniere. Premierul irakian Nuri al-Mali- 
ki, a cerut, duminică, remanierea „comple
tă" a Cabinetului său, potrivit unui comuni
cat al Biroului prim-ministrului, citat de 
Reuters. Maliki, care a preluat conducerea 
Guvernului în urmă cu șase luni, declarase 
anterior că dorește schimbarea din funcție a 
câtorva miniștri (MF).

Reîntoarcerea lui Stolo'

„Domnule 
Traian Boc"

Galafi (MF) - Referin- 
du-se la contribuția lui 
Emil Boc la succesul în
registrat la Bruxelles, 
unde PD a devenit mem
bru asociat al Partidu
lui Popular European 
(PPE), Ministrul Inte
grării Europene, Anca 
Boagiu, i s-a adresat cu 
„Traian Boc“: „PD a vo
tat pentru prima dată în 
cadrul Biroului politic 
al PPE, prin mâna pre
ședintelui nostru, Tra
ian Boc“, a spus Boagiu, 
care a izbucnit în râs o- 
dată cu participanții la 
ședința PD Galați. „Gura 
păcătosului, adevăr gră
iește", a comentat ea. 
Alegeri pentru PE

Galați (MF) - PD Va 
decide dacă va merge 
sau nu pe liste comune 
cu PNL, la alegerile pen
tru Parlamentul Euro
pean (PE), după ce se vor 
lămuri actualele dispute 
din formațiunea libera
lă, a declarat, sâmbătă, 
la Galați, președintele 
democrat Emil Boc.,Aș
teptăm limpezirea ape
lor în PNL, după care 
vom lua o decizie po
litică cu privire la par
ticiparea la Parlamentul 
European", a spus Boc.

Birouri par
lamentare 
Brașov (MF) - Preșe
dintele PSD Mircea 

Geoană a declarat, 

sâmbătă, că intențio
nează să deschidă 

birouri parlamentare 

în Spania, Italia sau 

Grecia, care să ofere 

„asistență și servicii 
publice de bună cali
tate" românilor din 

aceste țări. Geoană a 

spus că în perioada 

următoare.va semna 
acorduri cu diverse fi
liale ale formațiunilor 

socialiste din Spania 

sau Italia, pentru des

chiderea unor astfel 
de birouri. în Spania, 

președintele PSD vrea 

să deschidă un birou 

la Valencia, iar în Ita- 

lia.la Milano sau Tori
no. „Birourile parla

mentare pe care vrem 
să le deschidem, vor 

putea funcționa, fie la 

sediile formațiunilor 

social-democrate din 

țările respective, fie la 

cluburile acestora", a 

spus Geoană.

Mircea Geoană
(Foto: EPA)

Alegerile din Polonia
Varșovia (MF) - Polonezii au fost che

mați ieri la urne, pentru a-și alege primarii 
și consilierii locali, un vot care se anunță 
a fi un test major pentru liderii conserva
tori Lech și Jaroslaw Kaczynski, aflați la 
putere de peste un an, relatează AFP. Aces
te alegeri sunt un test major pentru forțele 
de dreapta, aflate la putere. „Pe fondul unui 
climat de instabilitate politică, aceste 
alegeri sunt esențiale, înaintea unui even
tual scrutin legislativ anticipat", apreciază 
Lena Kolarska-Bobinska, directoarea Insti
tutului polonez pentru Afaceri Publice, un 
centru de opinii independente.„Ele sunt 
foarte importante și dintr-un alt punct de 
vedere: este pentru prima dată când aleșii 
locali vor beneficia de mijloacele fînancire 
reale pentru realizarea programelor lor, 
mulțumită fondurilor Uniunii Europene",la 
care Polonia a aderat în 2004, a precizat ea.

Polonezii au ales în total aproximativ 
47.000 de consilieri municipali, regionali și 
comunali, în 16 re
giuni. Ei trebuie să 
aleagă și aproxima
tiv 2.500 de primari, 
al doilea tur de 
scrutin fiind pro
gramat să se desfă
șoare la 26 noiem
brie.

Biserica Catolică 
a cerut polonezilor 
să se prezinte la 
urne, participarea 
la alegeri fiind de
seori sub 50 la sută. Jaroslaw Kaczynski

cuvÂfflw. n
Cotidian editat de SC Inform Media SRL,

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

■ La Craiova s-a consti
tuit un grup de inițiati
vă; la Deva înființarea 
funcției de președinte 
executiv.

Craiova (MF) - Ideea reîn
toarcerii lui Theodor Stolojan 
și a celorlalți liberali, excluși 
din PNL, în partid a stîmit în 
week-wend-ul precedent, o 
adevărată fierbere.
Grup de inițiativă

în urma acestor frîmântări, 
deputatul PNL Horațiu Buza- 
tu a anunțat, duminică, înfi
ințarea in Dolj, a grupului de 
inițiativă pentru susținerea 
platformei liberale propuse de 
Theodor Stolojan și Valeriu 
Stoica. Grupul de inițiativă 
este constituit de 14 liberali 
doljeni. „Noi, cei grupați în 
grupul de inițiativă pentru 
susținerea platformei liberale, 
având convingerea că prin
cipiile cuprinse în acest docu
ment vor relansa PNL", se 
arată într-un comunicat de 
presă.

„Sunt printre cei care mi
litează pentru întoarcerea lui 
Theodor Stolojan în partid.

Cred că cei care l-au exclus 
trebuie să-și asume reprimi
rea sa în partid. S-a spus că 
prin această platformă se cre- 
ază premisele nașterii par
tidului prezidențial. Nimic mai 
fals", a declarat, duminică, 
deputatul Horațiu Buzatu.
Mesaj pentru Stolo

Stolojan s-ar putea întoarce 
în partid în orice fUncție ar 
dori, dar numai partidul șl fi
lialele vor hotărî asta, a de
clarat, sâmbătă, într-o confe
rință de presă, la Sibiu, pre
ședintele Camerei Deputați- 
lor, liberalul Bogdan Olteanu.

„Funcțiile nu se pot nego
cia în ctilișe între doi, trei, 
cinci oameni. Eu sunt de acord 
cu revenirea oricărei persoa
ne în PNL atâta timp cât știe 
să respecte statutul partidu
lui, identitatea și deciziile ma
jorității, chiar dacă face parte 
din rândul minorității. Eu nu 
l-aș vota președinte pe Stolo
jan, eu îl consider cel mai po
trivit președinte al PNL pe 
Tăriceanu. Din punctul meu 
de vedere, primul ministru tre
buie să fie președintele celui 
mai important partid din ța
ră", a spus Olteanu.

Călin Popescu Tăriceanu Theodor Stolojan (Foto:EPA)

Dependența
■ Traian Băsescu: UE 
trebuie să evite depen
dența față de gazele 
naturale rusești.

Sinaia (MF) - UE trebuie să 
iasă din situația de dependen
tă față de gazele naturale li
vrate de Rusia, a spus, sâm
bătă, președintele Traian Bă
sescu, precizând că în urma 
accelerării lucrărilor la Cen
trala Nuclear-Electrică de la 
Cernavodă, România „se va 
elibera", atât politic cât și 
energetic, relatează AFP.
Găsirea alternativelor

Uniunea Europeană (UE) 
trebuie să iasă din situația de 
dependență față de gazele na
turale livrate de Rusia, pen
tru a evita riscul de transfor
mare a gigantului rus „Gaz
prom" într-un „instrument de

de

Vicepreședintele PNL Dan 
Radu Rușanu a propus, vi
neri, la Deva, organizarea u- 
nui congres extraordinar al 
partidului, în care să fie înfi
ințată funcția de președinte - 
executiv, printre persoanele 
indicate de acesta ca posibili 
candidați la acest post, nu- 
mărându-se Theodor Stolojan, 
Teodor Meleșcanu sau Crin 
Antonescu.

Rușanu a apreciat că în 
funcția de președinte executiv 
ar putea fi numită o persoană 
aleasă prin vot uninominal.

Potrivit lui Bogdan Oltea
nu, organizarea unui congres

ar ajuta mult la clarificarea 
problemelor, însă în urmă cu 
două săptămâni președinții de 
organizații au stabllitpcă nu 
este nevoie de un congres, adău
gând că la începutul lunii de
cembrie, când va avea loc De
legația Permanentă, s-ar putea 
lua în discuție organizarea 
unui Congres extraordinar.

Liderul PNL a declarat, vi
neri, la Suceava, că nu se va 
opune convocării unui Con
gres extraordinar al partidu
lui, dacă sunt voci care prop
un acest lucru și dacă inițiati
va întrunește adeziunea nece
sară în Delegația Permanentă.

gazele rusești

Traian Băsescu (Foto:EPA)

presiune politică", a apreciat, 
sâmbătă, președintele român 
Traian Băsescu. Găsirea unei 
alternative la importurile de 
gaze din Rusia trebuie să fie 
„prioritatea numărul unu" a 
Uniunii Europene, a declarat 
Traian Băsescu în cursul unei

întrevederi cu jurnaliștii stră
ini acreditați în România.

Potrivit președintelui Tra
ian Băsescu, „nu se poate ex
clude riscul ca într-o zi „Gaz
prom" să spună: «Dacă nu 
sunteți înțelepți, voi alimen
ta exclusiv China».

Desființarea 
ANRGN

București (MF) - PSD 
cere desființarea Autori
tății Naționale de Regle
mentare a Gazelor Natu
rale (ANRGN), considerând 
că instituția a cedat în fa
ța marilor companii în ceea 
ce privește decizia majo
rării prețurilor la gaze na
turale, a anunțat, dumini
că, purtătorul de cuvânt 
al PSD, Cristian Diacones- 
cu. Acesta a apreciat că 
ANRGN trebuie desființa
tă, întrucât a fost „total 
neputincioasă”, cedând în 
fața marilor companii în 
ceea ce privește majora
rea tarifelor la gazele na
turale, deși, acum câteva 
luni, ANRGN anunța că 
până la sfârșitul anului, < 
nu vor interveni astfel de 
majorări.

Urmează alegeri anticipate?
Sinaia (MF) - Președin

tele Traian Băsescu a decla
rat sâmbătă, că alegerile an
ticipate ar reprezenta cea 
mai bună soluție pentru Ro
mânia, dar â apreciat că a- 
cestea ar fi aproape imposi
bil de declanșat întrucât mulți 
oficiali guvernamentali și-ar 
pierde posturile într-un nou 
Parlament, relatează Reuters, 
„îmi doresc ca alegerile an
ticipate să fie organizate cât

mai curând posibil, deoare
ce România are mare nevo
ie de ele. Dar este nevoie ca 
toate partidele din coaliția 
aflată la guvernare să sus
țină această idee", a spus 
președintele Traian Băses
cu jurnaliștilor străini acre
ditați în România, pe care 
i-a invitat la Sinaia. „Ale
gerile anticipate pot ajuta 
la clarificarea multor, mul
tor lucruri în România".

Peste 3.700 de morți în Afganistan
Kabul (MF) - Peste 3.700 de 

insurgenți și civili au fost uciși 
în urma violențelor și aten
tatelor comise în Afganistan 
de la începutul acestui an, nu
mărul victimelor fiind de pa
tru ori mai mare decât al ce
lor înregistrate în 2005, se ara
tă într-un raport oficial al 
Consiliului Comun de Supra
veghere și Coordonare (JCMB), 
format din reprezentanți ai 
Guvernului afgan și ai comu
nității internaționale.

Textul nu precizează câți 
civili au fost uciși, dar potri
vit organizațiilor internațio
nale de apărare a drepturilor 
omului, numărul acestora ar 
fi de aproximativ 1.000. Violen
țele comise în legătură cu in
surgența, au crescut de la „mai 
puțin de 300 pe lună la sfâr
șitul lui martie, la peste 600, 
la finalul lunii septembrie, în 
timp ce numărul acestora în 
anul 2005 era de aproximativ 
130 pe lună", precizează raportul.

Noua politică din Irak
Londra (MF) - Premierul 

britanic Tony Blair și preșe
dintele american George W. 
Bush,au discutat telefonic vi
neri, despre modalitățile de 
schimbare a politicii coaliției 
din Irak, informează „The Ob
server", în ediția electronică, 

în cursul conversației tele
fonice, Blair, care se va adre
sa marți Grupului de Studii 
privind Irakul, a insistat asu
pra nevoii de a regionaliza e- 
forturile de pace. Premierul 
britanic a cerut de asemenea

implicarea, în orice format de 
negocieri, a Iranului și Siriei, 
state acuzate că susțin insur
gența.

Consilierul pe probleme de 
politică externă al premieru
lui Blair,a efectuat o vizită în 
octombrie, în Siria, unde s-a 
întâlnit cu președintele Bashar 
al-Assad.

Marea Britanie a afirmat 
că Siria trebuie să aleăgă în
tre a avea un rol contructiv 
pe scena internațională, sau a 
sprijini terorismul.

Trupe militare în Afganistan. (Foto.EPA)
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• Control. 46 ageriți economici cu profil de 
transport au fost controlați de inspectorii 
OPC Hunedoara. Au fost controlate produse 
în valoare de 66.487,5 lei. Pentru abaterile 
de la legislația în vigoare din domeniul pro
tecției consumatorilor au fost aplicate 38 
amenzi contravenționale în valoare totală de 
16.700 lei. (I.J.)

♦ , • Protest. Personalul din unitățile sanitare 
amenință cu declanșarea acțiunilor de 
protest, dacă până la sfârșitul anului Minis
terul Sănătății nu le rezolvă cererile. Ei soli
cită majorări salariate de minimum 75%, 
servicii medicale gratuite. (I.J.)

Nu vor
■ Tinerii din județ 
preferă să-și facă 
studiile universitare la 
Timișoara sau Cluj.

CAlin BicAzan

să fie studenti la Deva

Salariile minerilor din Vale vor fi mai mari

Deva - într-un sondaj efec
tuat de Inspectoratul Școlar al 
județului Hunedoara (ISJ) pe 
un eșantion de 300 de elevi 
proveniți de la 18 licee și 
grupuri școlare din județ, se 
arată că 44% din cei ches
tionați doresc să urmeze 
cursurile unei facultăți la 
Timișoara. Pe locul doi în to
pul preferințelor se află Clujul 
cu 17%, urmat de București 
cu 10%. Pe ultimul loc se 
situează Deva, doar 2% din-

tre cei chestionați exprimân- 
du-și dorința de a studia aici. 
„Eu m-aș duce la Timișoara 
sau Cluj. în Deva sunt puține 
facultăți și totodată mai 
puține domenii din care poți 
alege. Mă atrage teologia și 
filologia și cred că la Cluj sau 
Timișoara pot fi instruit mult 
mai bine în aceste domenii”, 
spune I.C. Petruse, elev al 
unui liceu din Deva. Dintre 
domenii, informatica ocupă 
primul loc cu 12%, urmat de 
educația fizică cu 10% și me
dicina 8%. Greutatea găsirii 
unui loc de muncă face ca 
dreptul să fie domeniul cel 
mai puțin căutat. „Pe mine nu 
mă atrage dreptul, ci psiholo
gia. Vreau să urmez cursurile 
unei facultăți de profil, la

I.C. Petruse Andreea Samoilescu Silvia Toma (Foto: c.b.)

Timișoara pentru că acolo 
sunt cei mai buni profesori”, 
spune Andreea Samoilescu. 
Unii elevi afirmă că Ti
mișoara se află în topul 
preferințelor pentru că este 
orașul unde studenții găsesc 
mai multe locuri de distracție. 
„Orașul este foarte frumos, 
întâlnești alt fel de oameni și

cred că dorința de distracție 
este cea care îi îndreaptă pe 
cei mai mulți tineri spre 
Timișoara”, spune Silvia To
ma, elevă la Liceul de Muzică 
și Arte Plastice din Deva.

www.huon.ro y ’]
Spune-ți părerea la forum!
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Salariile minerilor din 
Valea Jiului vor crește

Petroșani (M.S.) - Rectificarea bugetului 
CNH Petroșani va face posibilă o creștere a 
salariilor minerilor din Vale, dar și achiziția 
unui complex mecanizat pentru un abataj de 
la EM Lupeni. Sumele suplimentare alocate 
de la buget vor permite ca veniturile mine
rilor să aibă o creștere de 8%, calculată pe 
întreg anul 2006, ceea ce respectă solicitările 
făcute de Liga Sindicatelor Miniere Valea 
Jiului (LSMV) încă de la începutul anului, 
a declarat președintele organizației sindicale, 
Zoltan Lacataș. „Așteptăm înștiințarea ofi
cială, după care vom face actele adiționale 
la contractele de muncă”, a afirmat liderul 
sindical. Președintele LSMVJ a adăugat că 
productivitatea muncii în subteranul minei 
Lupeni va crește prin achiziția complexului 
mecanizat în valoare de 15 milioane lei. „Un 
complex mecanizat e altceva decât munca 
fizică. Se lucrează cu o tehnologie nouă, de 
mare productivitate”, a apreciat Lacataș, 
care a precizat că noul echipament ar urma 
să intre în funcțiune în primul trimestru al 
anului viitor.

Acestea sunt locațiile unde puteți să citiți GRATUIT 

EuvSntul'liBeti

- Cabinet medical doctor Anca Qeecgeta. din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Chifiac Vasile, din Hunedoara

- Birou notarial Farcaș Ladisiau, din Hunedoara

- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara

- Cabinet n JiQa doctor Răceanu Ileana, din Hunedoara

- Farmacia veterinari S.C. Mira Vet Impex S.H.L., Hune; 

Soața
- Eflfee Savoya Snack, din fieva

Ea&lnet medical doctor Negreau Alexandru, din Deva

- Cabinet medical Promosan, din Deva

- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria

- Restaurați „Bulevard", din Deva, b-dul Decebai, bloc 

M. nafter

Cititorii noștri pot vota 
prin SMS
în fiecare săptămână, ziarul nostru lansează o întrebare 

de actualitate pentru cititori, aceștia putând vota prin SMS 

cu DA sau NU, însoțind răspunsul cu scurte comentarii. 

Rezultatul votului va fi publicat la sfârșitul săptămânii, 

alături de cele mai interesante comentarii.

EJ

cninu
întrebarea săptămânii: Ar fi bine 

_.să fie legalizată prostituția în 
^țomânia?

DA la numărul 
adăugate și scurte

Trimite SMS conținând cuvântul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi 

comentarii, însoțite de nume.

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 
0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. Votul prin SMS poate fi tri
mis până în data de 17 noiembrie, ora 24.

Ofertă generoasă de job-uri
■ Angajatorii au fost tionează pe perioada iernii p...
forțațîde ITM să intre esTm MMHmI
în legalitate cu munci
torii la negru.

Ina Jurcone
ina.jurcone@infarmmedla.ro

Deva - AJOFM Hunedoara 
oferă zilnic peste 1800-1900 de 
locuri de muncă pentru cei 
aflați în căutarea unui job. 
Județul cunoaște o dinamică 
fără precendent în oferta de 
locuri de muncă. Cele mai 
multe sunt oferite de primării 
pe lucrări comunitare, unde 
AJOFM Hunedoara subven-

„Rata șomajului este în 
scădere și datorită con
troalelor efectuate de ITM 
care a descoperit zeci de per
soane angajate la negru și i-a 
forțat pe angajatori să intre în 
legalitate. Sperăm ca oferta de 
locuri de muncă pe lucrări 
comunitare să fie la fel de 
favorabilă și în 2007, însă asta 
depinde de primăriile care 
solicită forță de muncă”, 
declară Vasile Iorgovan, direc
tor AJOFM Hunedoara, 
sfârșitul lunii octombrie 
evidențele agenției 
regăseau peste 14.000

Vasile Iorgovan (Foto: cl)

La 
în 
se 
de

șomeri, dintre care 8.047 ind- 
emnizați. Localitatea cu cel 
mai mare număr de șomeri 
rămâne în continuare Orăștia, 
cu 1762, iar pe ultimul loc se 
află orașul Aninoasa, cu 240 
de șomeri.

Obligație
Deva (I.J.) - Din 2007, 

firmele cu peste 50 de 
angajați vor fi obligate 
să angajeze persoane cu 
handicap. Instituțiile de 
stat sau companiile pri
vate vor fi nevoite să 
aiba în subordine și per
soane cu handicap. Sta
tul obligă ca minimum 
4% din lucrători să fie 
persoane cu handicap. în 
caz contrar, firmele vor 
plăti statului câte un 
salariu minim brut pen
tru fiecare persoană ce 
ar fi trebuit angajată.

Priorități pentru 
tineret

Lăpușnic (I.J.) - „Tabăra de 
dezvoltare personală și orga- 
nizațională” a avut loc la 
Lăpușnic. Pe parcursul a două 
zile, 13 organizații de tineret 
din județ au analizat pro
iectele implementate în cursul 
anului 2006 și au stabilit pri
oritățile strategiei de tineret 
pentru 2007. în plus, au fost 
analizate oportunitățile și 
măsurile stabilite de Autori
tatea Națională de Tineret și 
s-au făcut propuneri pentru 
2007. „Organizațiile de tineret 
au identificat oportunitățile 
existente în județ în ceea ce 
privesc parteneriatele stabilite 
și locații unde acestea se pot 
constitui. Cel mai important 
aspect este faptul că se vor 
strânge adeziuni pentru 
intrarea tuturor organizațiilor 
în Fundația de Tineret”, 
declară Lorincz Szell, director 
DJT Hunedoara, organizatorul 
acțiunii.

Sarmizegetusa la 
1900 de ani

Samizegetusa (C.M.) - Du
minică s-au sărbătorit la Sar
mizegetusa 1900 de ani la pri
ma atestare documentară a 
localității. Cu acest prilej au
toritățile locale au organizat 
o serie de manifestări ce au 
culminat cu un spectacol fol
cloric susținut de artiști 
locali.

&

Spectacol la Sarmizegetusa

Alătură-te Cuvântului Liber! Cu noi ai numai de câștigat!

Acest concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 
6 luni nu au fost ABONAȚI sau CITITORI DE PROBĂ!

Vrei să câștigi

50 RON?
Dar să citești timp de o 
lună Cuvântul Liber

GRATUIT?
CE TREBUIE SĂ FACI?

Dacă ai găsit în ziarul de vineri, 
10 noiembrie, inserată o carte 
poștală, participă la concursul pu
zzle! în fiecare ediție, până în 17 
noiembrie, va fi publicată câte o 
piesă din pliantul respectiv. Decu
pează fiecare piesă-puzzle (6 piese), 
reconstituind imaginea și lipește-o 
apoi pe pliant. La final, după ce ai 
realizat imaginea de pe pliant, com
pletează talonul apărut pe spate, cu 
datele tale personale, pentru a putea 
primi ziarul, GRATUIT, timp de o 
lună, și depune apoi cartea poștală 
în cutiile speciale Cuvântul Liber, 
sau la O.P.l, C.P.3, Deva, sau trimi
te-o la sediul redacției din Deva, 
Strada 22 Decembrie, nr. 37A, până 
în 23 noiembrie. Extragerea va avea 
loc în 24 noiembrie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția 
din 25 noiembrie.

REGULAMENT:
La acest concurs nu pot participa 

angajații S.C. Inform Media S.R.L. și 
nici rudele acestora de gradele I și 
II.

Informații suplimentare, la tele
fonul 0254/211275, interior 8806. Per
soană de contact: Magdalena Șerban.

Pe tine nu te-a uimit? Cuvântul 
Liber este GRATUIT!

SUCCES!

http://www.huon.ro
mailto:ina.jurcone@infarmmedla.ro


COTIDIAN

Prognoza pentru astăzi
Cer predominant noros. Ploaie. Maxima 

va fi de 6°C, iar minima de -2°C.

Prognoza pentru două zile
Marți. Averse de ploaie. Maxima va fi 

de 8°C, iar minima de -2°C.
Miercuri. Precipitații abundente. Tem

peratura maximă va fi de 9°C. Minima va 
fi de circa -2°C.

S. loan Gură-de-Aur, aep. Const.

CALENDAR gn.waiM1
Calendar Crestin-Ortodox
Sf. loan Gură de Aur, Ahiepiscopul Canstantinopolului.

Calendar Romano-Catolic
Sf. Stanislau Kostaka, călug.

Calendar Greco-Catolic
-

Soluția Integrantei din numărul precedent A-F-N-L- ACCELERAT - AUTORI - 

I - ARȘICA - SU - UE - OȘTI - ULTIM - UNS - PERON - El - CA - ATAT - R - URNI 

- UDE - ANA - VAGON - V - POET - PA - AGIL - ADIO - TR - VR - IDEE

Energie electrică _______________________________
Astăzi, farnizărea energiei electrice ya fi întreruptă în ve
derea executării de lucrări programate, între orele: 
8.00-14.00 în localitățile Goleș, Mladin. Dătrâca, Hășdău, 

Vălari;
- Hunedoara, str. G. Enescu, nr.9, sc.A.

Baz_____ ț___________ ■________ ,_________ _
Astăzi, furnizarea gazului metan va ti întreruptă în Deva, 

| între orele: ’ ■ .

I 9.00 - 12.00 pe Calea Zarandului bl.52, m.B și pe B-aul 
N. Bălcesca bl.3, sc.C.

raSzb furnizarea apei potabile va fi întrerupă In Deva, 

i între orele:
i 8.00 - 15.00 pe Str. Libertății, f.Mania și B-dul 1 Decem- 

1 brie.
8,00 - 18.00 pe Str. A. Armatei, M.Eminesea, Al.
Bătrânilor, R-ța Unirii, împ. Traian, P-ța Vortsriei, A.VIaicu, 

Azente Sever, Școala Sportivă, I. Mania; Mtal I Beseni- 

I brie.

Cartofi la cuptor
Ingrediente: 500 g cartofi, 500 g piept de 

pui, smântână, sare, piper și secretul gus
tului.

Mod de preparare: Se fierb cartofii în 
coajă, iar în alt vas se pune la fiert pieptul 
de pui cu puțină sare. După ce s-au fiert 
cartofii se curăță și se taie rondele. Carnea 
de pui fiertă se taie cubulețe. într-o tavă se 
așază cartofii, apoi un strat cu pieptul de 
pui cubulețe, se condimentează și deasupra 
se pune smântână. Tava se dă la cuptor.

(Foto: arhivj)

«O

Talentul dumneavoastră creativ este apreciat în MR&rtMi, 

Ar fi bine să II folosiți pentru rezolvarea problemelor pro

fesionale și In afaceri.

Gemeni _ ___ . „ '

Leu _ . ..................................  ,

Puterea creativă de care dispuneți vâ îndeamnă sS începeți 
o activitate nouă. Aveți toate șansele de reușită pe plan 

intelectual și sentimental.

Fecioară _ ___ ,, , .
In prima parte a zilei, sunteți mai sensibil decât de obicei, 

iar relațiile cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. Fiți pru

dent și nu faceți promisiuni.

Balanță__ _■______ ____ ...
în prima parte a zilei sunteți cam visător și aveți tendința 

să neglijați problemele importante pe care le aveți de rezol

vat. Nu este momentul să începeți noi activități.

Scorpion _ . _____
începeți ziua plin de optimism și cu o Imaginație debor

danta. Aveți toate șansele să vă faceți remarcat prin ta
lentul artistic, în partea a doua a zilei, s-ar putea să faceți 

cunoștință cu o personalitate din domeniul artelor.

Săgetător „........ .
Se pare că an aveți nici un moment de relaxare, dar ima

ginația șl ingeniozitatea vă ajută să duceți totul la bun 

sfârșit. Astăzi puteți avea mari realizări pe plan financiar.

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 50 RON Al CÂȘTIGAT!
în perioada 4 noiembrie -1 decembrie, Cuvflntul Uber 
vrea sâ continui să-l demonstrezi cât de ușor te poți 
juca cu cuvintele. Dezleagă corect toate Integramele 
apărute în această perioadă, realizează o colecție $l 
trimite-o alături de talonul completat, pe adresa re
dacției! Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A. sau la OP 1, 
CP 3, Deva, sau depune-o m cutiile speciale Cuvân
tul liber, până în 4 decembrie. Extragerea va avea 
loc în 5 decembrie, ora 16.30, la sediu! redacției, Th 
prezența unei comisii.
DE DATA ACEASTA Iți DAM CHIAR RARII 
Informații suplimentare la nr. 0254-211275, int 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban.
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform 
Media $i rkd rudele acestora de gradele I și II.

1
Nume...........................................
Prenume.................................... X

......................... Tel....................... î

Sunteți abonat la Cuvântul liber? 1 
DA □ NU □

cuviiffllL

7:00 Jurnalul TVR. Sport * 

Meteo
8:00 Justiție militară (s). '

BCu: David James
Elliott Catherine Bell ' 

8:55 Celebritățile timpului > 
Btău (s)

9:00 Vreau să fiu... cu Itsy ' 
și Bitsy (r)

930 Desene animate: 
Sabrina

10:25 TVR 50. Izolați 1h 

România î
1035 Cinemaniadi (r)

11:10 Surprize, surprize... (r) J
13:45 Integrame despre inte- > 

grare (2 episoade). 
Prezintă Răzvan 

Petrișor
14:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo
15®) Teleshopping
15:30 Kronika. Emisiune in 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR 

17:15 Sănătate pentru toții 
17:50Delaalb-negnr... la 

color
18:00 Dis-de-seară. Prezintă: 

Ovidiu Uscat
19:00 Jurnalul TVR. Sport

î •

1

7:00 Știrile ProTv. Ce se 

întâmplă 
doctore? Te uiți și 
câștigi

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 0 nouă viață (r) 
11:15 Rebel m California (s, 

Br)
12:15 Familia Bundy (s). Cu: 

Ed O'Neill, Katey Sagal 
13®) Știrile ProTv.

Te uiți și câștigi

14:00 Micul detectiv (film, r) 
16®) Tânăr și neliniștit (s).

Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Bell, Peter 

Bergman, Heather Tom
17®) Știrile ProTv. Vremea.

Te uiți și câștigi
17:45 Om sărac, om bogat

Bfserial, comedie). Cu: 
Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu. 
Te uiți și câștigi 

18:55 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

ANTENA 1
6®) Tn gura presei cu 

Mircea Badea
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9®) în gui aresei (r) 

10®) Concurs interactiv 

11:00 Anastasia (s, dramă, 
BRusia, 2003). Cu: Ele

na Korikova, Daniel 
Strakhov 

12:00 Vhrere (serial) 
13®) Observator cu Simona 

Gherghe 
1345 întâmplări hazlii (s) 

1430 Animat Planet (r) 

(divertisment) 
15®) Piața Diverts (r) 

(divertisment) 
16®) Observator cu Simona 

Gherghe 

1645 9595, te învață ce să 
fad 

18:00 Vocea inimii (serial, 
B dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă 

19®) Observator cu 
Alessandra Stoicescu 

și Lucian Mândruță. 
Sport

Vărsător ____ „..................
Sunteți hotărât să începeți o afacere, dar nu prea vă ajung 

banii. Bacă reușiți să vă puneți la luciu imaginația și Inven

tivitatea puteți face rost de surra necesară.

Aveți șanse le reușită In tot ce faceți azi. Este un moment 

excelent pentru a susține examene, lucrări artistice șl 

proiecte. Relațiile pe plan sentimental sunt foarte bune.

Zi favorabilă pentru planuri de viitor și pentru demararea 

unor noi activități în domeniul social. Relațiile cu prietenii 

și ca partenerul de viață sunt foarte bune.

5:00 Poveștiri adevărate (r)! 730 Noile aventuri ale fiicei
oceanului (desen animat, Aus- 6:00 Rebelde (r) 7:00 Suflete 

] tralia, 2000) 8®) Top7.ro (r) rănite(r) 9®) Al șaptelea cer (s)
830 De la carte la film (r) 9®) 10:00 Ciocolată cu piper (s) 
Sinaia forever (r) Invitație la 11®) Fetele Gilmore (r) 12:00 
Zilele orașului Sinaia 10:00 Pariul iubirii (s) 13®) Jurămân- 

‘ Tonomatul DPZ (r) 11:30 Ce
bine el (r) 1230 Poftă bună! 

I (r) 13®) învață să alegi (r). 

' Campanie antidrog 14:00 
> ABC... de ce? 1430 Explora

torii galactici (s) 15®) împre- 

■ ună în Europa 16:00 Jurnalul 
< TVR (r) 16:30 E Forum. Dez-5 

l batere 17®) Doctor Who (ep. 
’ 10) 18®) Lecția de... știință.

Ochiul științei (doc., Marea 
! Britanie) 18:30 Superlativele 

s tinereții 20:00 EU-RO Case
* 2030 Lumea de aproape (doc.) 
i 21®) Ora de știri 22:10 Mo- 
‘ gulul (comedie, SUA, 1984)

0®5 Sport extrem (r) 

tf 
i 

i

i
*
i 
i 
i

tul (s) 15:15 Rețeta de acasă 
15:30 Suflete rănite (s) 1630 

De 3x femeie 1730 Poveștiri a- i 
devărate 1830 Rebelde (s), 
1930 SOS, viața, mea! (s, Ar
gentina, 2006) 2030 Iubire ca 

în filme (s) 2130 Daria, iubi
rea mea (s) 2230 Tărâmul pa
siunii (s) 2330 Bărbatul visurilor 

mele (s) 030 Poveștiri adevă

rate (r) 130 Iubire ca în filme

■NA 1 DEVA
0630-07.00 Observator (r)

1630-16.45 Știri locale

NATIONAL l

20:15 Reflector. 
"Vin americanii...' 
"Cadoul" oferit de 

statul român Com
paniei Bechtel...

2045 Iartă-măi Prezintă 

Raluca Moianu
22:10 TVR 50. Izolați în 

România. TVR - singu
rul prieten

22:45 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

23105 Prim plan
23:45 Nocturne. "Amintiri 

din secolul IXX", cea 
mai recentă publicație 

a Ioanei Pârvulescu 
030 Viața ca-n filme (ep. 

ti 10, comedie, SUA 
1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon 

1:10 Iubire de frate
13 (dramă, Anglia, 1970). 

Cu: Peter O'Toole, 
Susannah York, 
Michael Craig. R.: J.

2045 Dennis, pericol pitic
Q2 (comedie, SUA

' • 1998). Cu: Justin 

Cooper, Don Rickies, 
George Kennedy, Betty 
White, Brute Doyle- 
Murray, Jacqueline 
Steiger. R.: Charles T. 
Kanganis 

22:15 La Bloc (divertisment) 
23®) Știrile ProTv. Sport 

2345 Dispăruți lără urmă (s, 
QSUA 2002). Cu:

Anthony LaPaglia, Pop
py Montgomery, Mari
anne Jean-Baptiste, 
Enrique Murciano Jr., 
Eric Close. R.: David 
Nutter si Rachel 
Talalay

/45 strimtivi
1 1:15 Familia

140 Omul a
cartea (r)

1 1jK Știrile Pro TV 
> 245 Dennis, pwfcoi pitic

2030 Revanșa starurilor 
(emisiune de 

divertisment)

2230 Fast Food
B (film serial, comedie, 

România, 2006).
■ JCu: Alina Crișan, 

Sorana Mohamad, 
Bi brice Peter, 
Alin Roșu, 
Adrian Nartea, 
Edgar Nistor 

23®) Observator 

cu Andreea Bere-
■ deanu și Andrei

< Zaharescu. Sport

B (film serial)
1®) întâmplări hazlii

JEI(serial)
2®) Concurs interactiv 

3d Observator (r) 
4®) Anastasia 
>H(film serial, 

reluare) 
SȘBVooMlnknil

9®) Dimineața cu Răzvan și 
Dani 11:00 Teleshopping 

11:30 Ce bine e acasă (s) 
12®) Quizzit 13:00 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment 
2004) 1320 Look who is win
ning 1430 Albumul Națio
nal (r) 1630 Bărbatul din vis 
(r) 1730 Fotbal Național 
1830 Știri 19:45 Jara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22®) Baronii 22:30 Miezul 
problemei 24®) Știri Națion
al TV 030 Câmpul dragostei
aventură, SUA 1992).

10:25 Lumea Pro Cinema (r)‘ 
11:15 Tarzan și orașul pier
dut (r) 13:15 Merrie Melodies 

Show (s) 1345 Paris, povestea 
unui mit (r) 14:45 Verdict: 
Crimă I (r) 16:00 Verdict: 
Crimă! (s) 17®) Seinfeld (r) 
18:00 Verdict: Crimă! (s) 
19:00 Terapie intensivă (s) 
20:00 Cinema - Entertain-' 
ment News 20:20 Smallville 
(s) 21:30 Noi toți (s) 22:00 

Legea pumnului (acțiune/ 
thriller) 2345 Tremors - crea
turi uriaase (s)

7:00 Super recorduri (r) 730 
Dragoste și putere (r) 8:00 

Sport cu Florentina 8:05 Tele
shopping 8:35 Film artistic 
(reluare) 1045 Teleshopping 
11:00 Tele RON 13:00 Play 
14:30 Dragoste și putere (s) 
15:00 Căderea Imperiului Ro
man (dramă, SUA, 1964) 
1730 Trăsniți în N.A.T.O. (r) 
18:00 Focus 19:00 Super 
recorduri 1930 Camera de râs 
20:00 Poliția în acțiune 21:00 
Trădați în dragoste 22:00 ■ 
Trăsniți în N.A.T.O. 22:30 
Focus Plus. Prezintă Cristina 
Jopescu 2330 Punct de criză 
(s) 030 Focus (r)—

IMmH
■ ■< •- •

JlAA I

9®) Verissimo 10:00 Totul de
spre casa mea (r) 1030 Cămi
nul de cinci stele (r) 11:00 Ne 
privește. Talk-show pe teme 

sociale. Cu Alina Stancu 12:00 
Știri 1230 Teleshopping 13:05 
Copii deștepți, părinți fericiți 
(r) 13:35 Universul olandez 
14:35 Lumea cărților 15:35 

Euromaxx (r) 16:05 Euromaxx 
(doc.) 1635 Universul olandez 

(doc.) 17®) Calea europeană 

18:00 6! Vine presa! 20:00 
Lombarzilor 8 (r) (s) 21:00 

Lombarzilor 8 (serial, Româ
nia, 2006) 22:00 Nașul. Talk
show cu Radu Moraru 24®) 

Știri. Emisiune informativă

11:25 Sister Act (comedie, 
SUA, 1992). 13:05 încredere 

înșelată (dramă, Canada,
2003) . 1440 Philip Marlowe 

(comedie, Cehia, 2003). 1620 
Zebra de curse (aventuri, 
Africa de Sud, 2005) 18'00 
Impostorul (dramă, SUA,
2004) . 19:30 Pe platourile de 
filmare 20®) Băieții din Bris
tol (comedie, SUA, 2005). 

2135 Beauty Shop (comedie, 
SUA, 2005)23:20 Băiatul de 

la fermă (dramă, SUA 2003). 
0:55 Deadwood II (Ep. 13, 
dramă, SUA 2005).

WAMiWiiaii
13:15 EU, România 14:50 

Realitatea bursieră 15:15 Fa
brica 16:50 Marfa 17:10 Tu 

fad Realitatea! 17:45 Editorii 
Realității 18:00 Realitatea de 

la 18:0018:50 Realitatea zilei. 
Cu Răzvan Dumitrescu 20:15 
Reporterii Realității 21:00 
Realitatea de la 21:00 21:50 

Prima ediție 22:05 100% cu 
Robert Turcescu 23®) Reali
tatea de la 23:00 23:15 
Politică, frate! 23:45 Ziarul 
Realității 24rtX) Realitatea de 

la 24:00

8:00 Natura în stare biaf’ 
9:00 John Lydon ș at^M 

rechinilor 10:00 Mo cid h 

americane 11®) Confruntări 
și fiare vechi 12®) Tehnolo
gie extremă 13:00 0 pradă 
mortală 14®) Natura în stare 
brută 15:00 Cum se fabrică 
16®) Curse 17®) Automobile 

americane recondiționate 
18®) Motoddete americane 
19:00 Vânătorii de mituri 
20:00 Tehnologie extremă 
21®) Radiografia uni dezas
tru 22®) Dosarele FBI 23®) 
Constructori de motociclete 

din Marea Britanie 24®) Ora 
zero 1fl) Regi construcțiilor

Top7.ro
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Dara (I J.) • Acest itte aparține Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forțai de Munci. Portalul permite vizualizarea 
tocurilor de munci vacante din România. '

u 0 teVA,

b-cU D«aM. N. R, parter Ștngl QUASAR), tel.: 221277.

Amplasarea aparatelor radar în data de 13,11.2006:
- DN 7: Ilia - Zam - limita jud. ARAD;

- DN 66: Băcia - Călan - Bretea Română;
- Deva: B-dul Decebal, Calea Zarandului, str. Horea și Mihai 
Eminescu.

Regulii:
în fiecare 

bloc sunt 
câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte.

Acestea tre
buie comple

tate cu 
cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură dată. 

De aseme
nea, cifrele 

de la 1 la 9 

trebuie să

ÎNCEPĂTORI

5 8 9 4
6 9 1 2 5

1 6 9
7 5 3 2 8

9 1 5
2 5 7 8 1
1 6 8

4 8 1 9 7
3 4 7 2

figureze o 

singură dată 

atât pe rân

durile orizon
tale cât și pe 

coloanele

verticale ale 

celor nouă
^blocuri luate 

"^bpreună.

AVANSAȚI

Soluția jocurilor din numărul precedent

ncepători

5 7 1ț6 2 4 3 9 8
3 9

r- 
co 5 1 6 4 2

4 2 6 i 8 9 3 5 7 1
7 6 311 8 5 9 2 4
1 5 9;2 4 6 7 8 3
8 4 2*9 3 7 1 5 6
9 3 4:5 1 8 2 6 7
2 1 7.4 6 9 8 3 5
6 8 5,3 7 2 4 1 9

Avansați

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

„Pot ajuta" pentru Călan
■ Clubul Sportiv Tae- 
kwon-do Călan s-a 
înscris în programul de 
promovare a talentelor.

INA JURCONE______________________
lna.jurcoM9lnformmedl1.ro

Călan - Mai mult de 800 de 
tineri sportivi au aplicat în 
cadrul programului pilot MOL 
„Pot ajuta? - Programul de 
promovare a talentelor” care 
a fost lansat la începutul toam
nei de MOL România. Pentru 
clubul din Călan, oferta firmei 
este un deziderat la care nu 
sperau. Cele peste 100 de 
titluri naționale și inter
naționale câștigate de mem
brii clubului, copii cu vârste 
cuprinse între 9 și 21 de ani, 
n-au fost suficiente pentru ca 
ei să poată beneficia de 
finanțări pentru competiții. 
Programul are ca scop spri
jinirea copiilor cu rezultate 
sportive deosebite, prin acor
darea de sprijin material pen-

Campionii de la Clubul Taekwon-do Călan duc lipsa echipamentului sportiv necesar (Foto: cb)

tru susținerea activităților re
levante pentru obținerea de 
performanțe. „Avem rezultate 
remarcabile. Dacă aș fi jucat 
fotbal, probabil că mă aștepta 
un Jeep la intrarea în scară, 
însă așa, sportul pe care îl 
practic ne aduce titluri, însă 
nu ne oferă condiții de lucru 
normale. Prin grija Primăriei 
Călan și a liceului beneficiem 
de spațiul de antrenament.

Am aplicat pentru „Pot ajuta”, 
în speranța că vom obține 
saci, palmare, ținte și echipa
mente sportive pe care le 
avem în acest moment con
fecționate artizanal de noi”, 
declară Cosmin Oprescu, cam
pion internațional. Aplicațiile 
vor fi evaluate de juriul de 
specialitate format din per
sonalități ale lumii sportive: 
Leonard Doroftei, Violeta

Beclea-Szekely, Simona Amâ
nar, Camelia Potec și Ema
nuel Gyenes.

în urma selectării, copiii 
vor beneficia de sprijin pentru 
acoperirea costurilor de trans
port către locația gazdă a unei 
competiții naționale sau inter
naționale importante, sau de 
sprijin pentru achiziționarea 
echipamentului sportiv de 
care au nevoie.

Asigurări pentru mineri
■ Contractul colectiv 
de muncă al minerilor 
din Valea Jiului va fi 
modificat.

INA JURCONE
lna.JurcoM0lnfonnmedla.ro

Petroșani - Contractul Co
lectiv de Muncă al minerilor 
de la Compania Națională a 
Huilei Petroșani va fi modifi 
cat prin adăugirea unor noi 
drepturi pentru angajați. între 
clauzele contractuale care vor 
apărea în noua formă legala 
între cele două părți se nu-
mără asigurarea colectivă de 
muncă în caz de deces sau 
accident.

„Este imperios necesar ca 
noul contract colectiv de 
muncă să cuprindă și asigu
rarea colectivă în caz de acci
dente sau deces. Chiar dacă

Minerii vor fi asigurați în caz de accidente

numărul accidentelor de mun
că a scăzut considerabil în ul
tima perioadă ca urmare a re
ducerii activității miniere 
prin concedieri colective, nu 
le putem exclude în totalitate, 
în momentul de față se pri
mește pentru decesul unui mi

ner, în cazul în care are asigu
rare de viață, doar 18.000 lei 
conform vechiului Contract 
Colectiv de Muncă. Sperăm să 
reușim să negociem o sumă 
mai mare cu o firmă de pro
fil”, declară Marian Holban, 
vicepreședintele LSMVJ.

Fuziune
București (I.J.) - Patru 

din cele cinci confederații 
sindicale, Blocul Național 
Sindical (BNS), Confed
erația Sindicatelor Demo
cratice din România 
(CSDR), CNSLR ■ Frăția 
și Meridian, vor fuziona 
până în martie 2007. 
Acțiunea va fi precedată 
de asocierea la nivel mon
dial a celor două organi
zații sindicale internațio
nale. „Ne-am inspirat din 
mișcările sindicale inter
naționale și este nevoie 
ca și în România să con
struim Confederația Ge
nerală a Muncii”, declară 
Marius Petcu, noul lider 
al formațiunii sindicale. 
Marius Petcu a fost lider 
sindical în cadrul CNSLR 
Frăția Hunedoara.

Febra înscrierilor
Deva (I.J.) - Managerii de 

spitale din județ au intrat 
deja în febra înscrierilor 
pentru ocuparea funcției, 
înscrierea se va încheia 
astăzi, urmând ca la 17 
noiembrie viitorii ma
nageri să susțină testul 
grilă de verificare a cunoș
tințelor. O primă rundă de 
examene a avut loc la 7 
noiembrie. în cadrul celei 
de-a doua runde de exa
mene s-au înscris cursanții 
de la Școala Națională de

Management. Pentru , a 
obține diploma de absol
vire, noii manageri nu vor 
da doar testul grilă, ci tre
buie să prezinte un proiect 
de management, o condiție 
obligatorie pentru înscrie
re. După testul grilă, până 
la data de 25 noiembrie, 
viitorii manageri își vor 
susține proiectul, o altă 
probă în cadrul concursu
lui. Tot în noiembrie, dar 
în 19, se va desfășura și 
examenul de rezidențiat.

învinuit de procurorii DIICOT
Petroșani (I.J.) - Ziaristul co

tidianului „Gazeta Văii Jiu
lui” care a dezvăluit că unele 
dintre documentele secrete ale 
poliției pot fi descărcate de pe 
Internet, a fost pus sub învi
nuire de procurorii DIICOT 
Hunedoara. Cătălin Docea, di
rectorul la ziarul amintit, a 
fost chemat pentru audieri la 
sediul devean al DIICOT, în 
calitate de învinuit. Lui i se a- 
duc acuze că ar fi încălcat pre
vederile unor articole din Le
gea 161/2003 privind asigura
rea transparenței în exercita
rea demnităților publice, a 
funcțiilor publice și în mediul

de afaceri, prevenirea și sanc
ționarea corupției. „Am lucrat 
legal și nu am motive să mă 
tem. Ideea este că, prin ceea 
ce am făcut, doream să de
monstrez ce sistem fragil de 
securitate are poliția hunedo- 
reană”, susține Cătălin Docea, 
care riscă 12 ani după gratii.

Cătălin Docea

Nu e bine deloc.
Produsele se tot 

scumpesc, dar mie de 
anul trecut nu mi s-a 
adăugat la pensie nici 
măcar un leu.

LAzArica Murșa, 
Deva

Nu-mi convine situ
ația, dar dacă e 

necesar atunci să le 
scumpească. Să spe
răm că de la anul, 0- 
dată cu aderarea, vom 
primi cu toții un 
salariu mai mare.
Romi Marina, 
Deva

Am o părerea destul 
de proastă. Acum 

rămâne de văzut dacă 
se vor mări și salari
ile odată cu scum
pirea pâinii și uleiu
lui.

Viorica Rișcan,
Deva

Eu mă gândesc că n- 
o să fie ultimul val 

de scumpiri. Vin 
altele după 1 ianuarie. 
Dacă s-a scumpit 
gazul și curentul cum 
să nu se scumpească 
pâinea și uleiul?
lOAN DUDAț, 

Deva

Suntem obișnuiți cu 
scumpirile. Sperăm 

ca aceste produse să 
nu se scumpească 
prea mult. Oricum 
după 1 ianuarie se 
vor scumpi și mai 
mult.
Apostol Ene,

lna.jurcoM9lnformmedl1.ro
lna.JurcoM0lnfonnmedla.ro
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Clasa a V-a B 
Școala
t»

Generală Nr. 4 
„Lucian Blaga" 

Deva
Georgiana Mariana Bălan Samuel Cătană

Marius Șandor Farcaș

Alexandra Maria Cicoș

Alexandru llie Gabor

Bogdana Raisa Chiria

Joaca este binevenită după fiecare oră de curși

Tania Maria Mărtinaș

Raul loan Sicoe

Cristian Florin Farcaș

Ștefan Râul Irinca

Diriginte Prof. Vasile Szanto

Andreea Pașca Alina Roberta Păvălean

Darius Socolan Kristian Szep

Clasa a V-a - un prag 
întru cunoaștere

Deva (S.B.) - Clasa a V-a 
B a Școlii Generale Nr.2 
„Lucian Blaga” din Deva, 
formată din 29 de elevi, se 
încheagă ca și colectiv, câte 
puțin în fiecare zi. Toți co
piii, care au intrat în anul 
școlar 2006-2007 sub „aripa” 
unui profesor căruia îi pla
ce cu adevărat să fie diri
ginte, vin din mai multe 
grădinițe ale Devei. Clasa a 
V-a i-a adus laolaltă, iar a- 
cum, după doar două luni, 
se înțeleg de parcă s-ar cu
noaște de o viață! în plus, 
profesorii care predau aces

tei clase simt foarte iubiți. 
Cât le place acestor elevi 
cartea nu am prea aflat, dar 
am observat că sunt dezlăn- 
țuiți în afara orelor! Nimeni 
nu-i mai poate opri de la 
joacă și din zarva pe care o 
fac! Dirigintele lor, profeso
rul de sport Vasile Szanto, 
este la a opta clasă de a V- 
a. Știe cum să fie alături de 
fiecare elev. Este prietenul 
lor oriunde și oricând și ei 
simt acest lucru. Copiii îl a- 
preciază și caută să vină la 
cursuri, să nu lipsească, 
mai ales la ...dirigenție.

Râul Sorin Haraga

Elevii clasei a V-a B, alături de diriginte și profesoarele lor 
preferate

Paul Petru Pleșoianu Marinela Rahela Sav

Lidia Tomuș Anamaria Alexandra Turcu

Silviu Constantin Lupu

4

Massimiliano Sica

Aleaxandru Laurean Vida



• Potec și Florea - lideri. Camelia Potec 
(Steaua) și Răzvan Florea (Farul Constanța), 
ambii medaliați olimpici, au ocupat locul I în 
clasamentul general individual stabilit pe ba
za tabelei internaționale de punctaj în urma 
rezultatelor obținute la CN de înot de la 
Hunedoara. Rezultatele complete ale CN de 
la Hunedoara în ziarul de mâine. (C.M.)

Culturiștii, sabotați de 
Primărie

Condamnați la retrogradare
■ învinsă și de UTA, 
Jiul a ajuns pe ultimul 
loc și are șanse minime 
să se salveze.

Arad (C.M.) - Jocul din de
plasare cu nou-promovata 
UTA, așteptat ca moment de 
reabilitare, n-a adus schimba
rea anunțată de antrenorul 
Marin Tudorache în jocul Jiu
lui, iar minerii au suferit o 
nouă înfrângere și au preluat 
astfel “lanterna roșie”. Tehni
cianul a renunțat la fostul că
pitan Paleacu și la Dulcea, ti
tulari sub bagheta lui FI. Ma
rin, dar n-a reușit să-i scăpe 
pe cei care au intart în teren 
de boala ineficacității și de re
flexul de a juca super-defensiv.

Debutul de meci este agitat, 
confuz, cu numeroase greșeli 
și infracțiuni. Portarul Jiului, 
Hotoboc, pare în formă și se 
remarcă la șutul lui Simion 
(18). Din păcate, tot Hotoboc

Deva (C.M.) - Clubul Sportiv Body Gim 
Deva are aprobată de către Consiliul Local, 
încă din luna septembrie, o finanțare de 

3.000 RON, însă 
până la această oră 
n-a încasat nici un 
leu din partea Pri
măriei Deva. Situ
ația afectează pre
gătirea culturiștilor 
de la acest club care 
se pregătesc în a- 
ceastă perioadă pen
tru participarea la o 
serie de concursuri 
internaționale în

Felicia Pop Germania și SUA.
„Toate celelalte aso

ciații și cluburi care au fost pe lista de 
finanțare aprobată de Consiliul Local și-au 
primit banii. Noi suntem însă tratați cu rea- 
voință, iar serviciul financiar al Primăriei 
tergiversează semnarea ordinului de plată. 
Este revoltător, cu atât mai mult cu cât la 
nivel de seniori suntem printre puținele 
cluburi din oraș care avem campioni națio
nali, iar Felicia Popa va reprezenta Româ
nia la europene în primăvară”, afirma 
acuzator Valentin Guță, președintele CS 
Body Gim Deva.

CN de Natație
Hunedora (C.M.) 

Campionatul Național de 
Natație în bazin scurt 
desfășurat pentru a patra 
oară consecutiv la Hune
doara a fost un succes. 
Sportivii, chiar și cei mai 
galonați, și reprezentanții 
Federației s-au declarat 
încântați de condițiile de 
concurs oferite de hune- 
doreni. Antrenorul fede
ral Octavian Tileagă sus
ține la rândul său că 
rezultatele sunt de nivel 
internațional, deși dintre 
cele 15 noi recorduri sta
bilite doar unul a fost la 
seniori (ștafeta de 4x50 m 
liber de la CSM Pitești), 
restul fiind la juniori. V

Portarul Hotoboc a greșit la două dintre golurile arădenilor

poate fi considerat vinovat la 
primul gol reușit de arădeni, 
pentru că a respins în față un 
lob a lui Sabin Die, iar Mara 
a deschis scorul cu un șut din 
afara careului mare. Jiul se 
bate cu disperarea celor care 
știu că înfrângerea le poate fi 
fatală și trece pe lângă egalare 
în minutul 45, când Pâcleșan 
a țintit bara, cu un șut de la

Patru medalii la sol și bârnă
■ Izbașa și Nistor au 
dominat cele două 
aparate la Cupa Mon
dială de la Glasgow.

Deva (C.M.) - Liderele lotu
lui olimpic de gimnastică de 
la Deva, Sandra Izbașa și 
Steliana Nistor, s-au aflat în 
prim-planul concursului de 
Cupă Mondială de la Glas
gow, cucerind patru medalii 
la aparatele lor favorite. 
Izbașa a ocupat, sâmbătă, pri
ma poziție în finala de la sol, 
primind nota de 15.300. în 
clasament, ea a fost urmată 
de rusoaica Elena Zamolod- 
cikova, care a obținut nota 
15.000 și de Steliana Nistor, 
cu 14.725. Steliana Nistor a 
câștigat finala la bârnă, ea 

22 de metri. Imediat după ce 
arbitrul a fluierat sfârșitul 
primei reprize, jucătorii 
gazdelor Hidișan și Balint s- 
au încăierat pe teren, însă 
lucrurile nu au degenerat, 
dovedind că și în tabăra 
arădeană meciul era consi
derat extrem de important. 
După pauză, tot UTA domină, 
dar S. Hie, Hidișan și Mara nu

Sandra Izbașa

obținând nota 15,425, în timp 
ce, în aceeași probă, Sandra 
Izbașa a ocupat poziția a 
treia, cu nota 15,025. Poziția 
secundă în finala la bârnă a 
fost ocupată de Dariya Zgoba, 
din Ucraina, cu nota 15,200. 
La egalitate cu Sandra Izbașa, 
pe locul trei s-a clasat și 
rusoaica Anna Pavlova. 

găsesc soluții la finalizare. 
Jiul replică prin C. Petre însă 
egalarea rămâne un vis. Totul 
se năruie apoi pentru mineri 
în doar două minute. Apostu 
(76), aflat la prima atingere de 
balon după intrarea pe teren, 
primește o pasă de la Simion, 
trece de toată lumea și majo
rează diferența. Faza golului 
aduce și eliminarea portarului 
Hotoboc (77) care a primit car
tonașul roșu, pentru că 1-â 
lovit pe Apostu, căzut la 
pământ. Cum antrenorul 
Marin Tudorache efectuase 
deja toate schimbările, în 
poarta Jiului a intrat atacan
tul Dulcea. Scorul a devenit 
3-0 în minutul 80, când 
Dănălache a marcat cu capul, 
la vinclu, după o lovitură de 
colț executată de Simion.

UTA - Jiul 3-0
Stadion: UTA; Spectatori: 

3.500.
Au marcat: Mara '29, Apos

tu '76 și Dănălache '80.

Lipsiți de șansă
Hunedoara (C.M.) - 

Corvinul 2005 n-a reușit 
decât o remiză albă (0-0) 
în derby-ul etapei a 15-a 
a Ligii a Il-a, cu ocupan
ta locului trei, Dacia Mio- 
veni, deși a fost superioa
ră ca joc adversarei sale. 
Prima repriză a fost echi
librată, iar în a doua Cor
vinul a dominat autori
tar, însă oaspeții au fost 
salvați de intervențiile 
excelente ale portarului. 
“Am fost peste ei ca joc, 
însă ne-a lipsit șansa. 
Sunt mulțumit de evolu
ția jucătorilor, chiar dacă 
n-am obținut decât o re
miză”, comenta Gabor, 
antrenorul Corvinului.

rdj.TEL

CORECȚIA VEDERII CU AJUTORUL LASERULUI...
Pentru a elimina

Tehnologie laser Bausch & Lomb 217 
Diagnosticare cu aparaturi de ultimi generație 
200 OOO de tratamente cu laser efectuate în Europa
Str. loan Plavoșin 13, Timișoara, tel. 0256-308.908, orar: Luni-Vineri 13-19, http://www.vistavision.ro Ref No. 001

http://www.vistavision.ro
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uni, 13 noiembrie 2006 cuvâîb

and ap. 2 camere (03)

• Dm, Bdiâ N. Bălcescu, etaj 2, decoman
date, bloc cărămidă, diverse îmbunătățiri; 
nu sunt agent Imobiliar. Tel. 0722/986723, 
0744/552472.(1/9.11)

• Sknerla, zonă centrală, etaj 1, circuit, bloc 
cărămidă, centrală termică, contorlzărl, 
neamenajat preț 850 milioane lei. Tel. 
260566.(7/10.11)

• Id Dacabal, et 3 ,dec, 2 balcoane, contorizări, 
preț 130000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• dec, CT, gresie, faianță, parchet ușă 
metalică, balcon închis, et 2, zona Zamflrescu, 
preț 1,250 mid, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• MnddK, rapartttoara, apometre, fără 
îmbunătățiri, zona Al. Armatei, preț 720 mil, neg, 
tel. 232060,0742/290024. (A3)
• Mttddac, CT, grelse, faianță, parchet laminat 
ușă nouă, amenajat st=54 mp, zona 
Kogălnlceanu, preț 35.000 euro, tel 232060, 
0742/290024 (A3)

MICĂ PUBLICITATE / g

• urgent confort 1, zona Miorița, contorlzărl, 
oreț 1,250 mid. lei. Tei. 223336. (T)
• (tecamindite, ST 60 mp, centrală termică, 
parchet termopane, et 3, lullu Manlu, preț 1350 
mid. negociabil, tel. 0742-019418. (Al)

( ■ drcuH, balcon, centrală termică, parchet 
gresie+fai anti, et 1, zona Bălcescu, preț 970 mil.

‘ lei negociabilei. 0742/019418. (Al)

• urgMt decomandata, et 2, zonă bună, ST 60 
mp, C.T., balcon mare închis, preț 123000 ron, tel.

. 0726-710903. (Al)
' • decomandate, C.T, parchet gresie, faianță, 

termopane, balcon închis, zona Carpațl, etaj 
Intermediar, preț 140000 ron, neg., tel. 0745- 
639022,0726-316796. (Al) ■
• Dada, parter, bale, bucătărie, semldec., CT, 
două holuri, preț 75D00 RON, tel. 0745/367893. 
(A2)
o Zamflrescu, et 4, acoperit cu tablă, hol șl 
bucătărie mărite, gresie, fălanță, termopane, Ci, 
preț 135000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Mki Manlu, et 8/10, dec., bale cu geam, 
parchet contorlzărl, balcon mare pe bucătărie 
fl sufragerie, preț 105000 RON, tel. 0745/367893.

• Alea Han, et 2, semldec., balcon închis, bale, 
amenajat apometre, preț 66000 RON, tel. 
0745/367893. (A2)
• MfMdidet 3/10, dec, băieți bucătărie, CT, 
balcon, preț 67000 RON, tel. 0745/367893. (A2)
• Carpațl, dac, balcon, centrală termică, 
termopan parțial, preț 130000 RON, neg, tel. 
221712,0724/305661. (A2)

• apartament 2 camere modificat din 3, gresie, 
faianță, parchet laminat ușă metalică, 
contorlzărl la apă șl gaz, zona Dacia, preț 790 
mil, neg, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• bucătărie modfcată, parchet gresie, faianță, 
ușă metalică, contorlzărl, zonă liniștită, lângă 
piață centrală, preț 99000 ron negociabil, tel. 
0725/251498,0788/165702. (A4)

■ ama KbgăbfcaMu centrală termică, parchet 
gresie, faianță, balcon mare închis, vedere pe 2 
părți, preț 115000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,232808. (A4)
• ama Uza Balcan, centrală termică, termopan, 
parchet gresie, faianță, spoturi, rlglps, ușă 
metalică, preț 77000 ron negociabil, tel. 
0723/251498,232809. (A4)
• atei Hanmdter, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, Instalații 
sanitare noi, modificări, preț 35000 euro nego
ciabil, tel. 0788/165703,0745/302200.  (A4)
• zona Dada, etaj 2, termopan, parchet gresie șl 
faianță, contorlzărl, cu convector, bloc de 4 
nivele, preț 70000 ron negociabil, tel. 0788165702, 
0723/251498. (A4)
• eta| 2, decomandate. 54 mp, bloc de cărămidă, 
DAJCOn njflTcr Cciiu&Ja termiCA, poTCnot uc SicIBT' 
gresie șl faianță, bine întreținut ocupabl I pe foc, 
zona Kogălnlceanu, preț 128000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol șl bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• ratai â, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabll azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232808. (A4)
• zona Trident ocupabll azi, contorlzărl, fără 

modificări, preț 68000 ron negociabil, tel. 
0723/251498 232808. (A4)

‘•11
1

• aid 3, centrală termică, faianță, se dă opțional 
cu mobilă, zona Scărișoara, preț 83000 ron nego
ciabil, tel. 0745/302206,0723/251498,232809. (A4)

• «tel 2, dec., centrală termică proprie, balcon 
închis, gresie, faianță, ușă metalica, Bălcescu, 
preț 95.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• etaj l centrală termică proprie, gresie, 
faianță, parchet balcon, Emlnescu, preț 110.000 
RON, neg., tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• circuit parchet bloc de cărămidă, balcon 
închis, repartitoare, B-du I Dacia, preț 984X10 RON, 
tel .223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, ceteniă termică proprie, parchet balcon 
închis, Minerului, preț 87.000 RON, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228.  (A5)
• atei 3> uși schimbate, contorlzărl, parchet 
zona gării, preț 120.000 lei, neg, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• Deva, zona Progresul, 57 mp, decomandate, 
parchet în camere, balcon, apometre, reparti
toare, merită văzut preț 115000 ron. Tel. 235208, 
0724/620358. (A6).
• zona Boldii, etaj 1, balcon închis, decoman
date, totul contorlzat suportă modificări, 55 mp, 
preț 125000 ron. Tel. 235208,0724/620358. (A6) 
zonă ultracentrală, ST - 55 MP, decomandate, 
totul contorlzat gresie + faianță, 2 balcoane, 
eta| Intermediar, merită văzut preț 135000 ron, 
tel. 235208,0724/620358. (A6)
• pe b<dul Decebal, dec., s«74 mp, vedere în 2 
părți, 2 balcoane, C.T., neamenajat preț 140000 
RON, neg., 0745/640725. (A7)
• pe Indnescu, aproape de Trident, et 3, dec, 
s=58 mp, parchet gresie, faianță, C.T, 
termopane, balcon mare deschis, preț 155.000 
RON, 0745/640725. (A7)
• In Dada, et. 2, convectorl, Instant apă caldă, 
bale amenajată, termopan, preț 70.000 RON, 
neg., tel. 0745/159608 (A7)
• pe Scărișoara, semldec., neamenalat C.T., et
4, acoperit cu tablă, preț 78000 RON, tel. 
0749/268830, (A7)
• bi Dada, semldec., et 3, neamenajat 2 holuri, 
parchet, contorlzărl, preț 68X100 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• pe Zamflrescu, dec., et. 2, parchet gresie, 
faianță, apometre, ocupabll Imediat preț 105X100 
RON, tel. 0749/268830. (A7)

S
’ IritetL dec., et 3, parchet laminat gresie, 

C.T., termopan, balcon, preț 135000 RON, 
1/268830. (A7)

• zona LBacuU, dec., et 3, ușoare îmbunătățiri, 
balcon închis, contorlzărl, s=50 mp, ocupabll 
Imediat preț 128.000 RON, tel. 206003,230324. 
(A7)
• zona Mațâ 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă, termopane etc., 
mobilat șl utilat preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578, (A8)
• zona Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorlzărl, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578 (AS)
• Aloes AimaH, 2 camere, bucătărie, bale, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72X00 Ron. 
tel. 0748779288 (A8)
• zona bncta, 2 camere, CT, parchet gresie, preț 
65000 Ron, tel. 0746/779288 (A8)
• zonă centrală, 2 camere decomandate, 
parchet repartitoare, balcon închis, et 5/7, preț 
120.000 Ron, neg., tel. 0746/779288 (A8)
• In dicult bloc de cărămidă, balcon închis, 
zona Dacia, preț 98,000 RON, neg., tel. 231800; 
0740/317314. (A9)

• dec, camere cu parchet, balcon închis, 
contorizări Integrale, etaj 1, zona Kogălnlceanu, 
preț 125.000 RON, tel. 231300; 0745/511.776. (A9)
• Berari, zonă centrală (zona A), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Brad, grade, faianță, parter, zona A, preț nego
ciabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490,
0788/158483. IA10'

Cumpăr ap.2 camere (04)

-aera r.-oiat.«1215212(Al)

Vând ap. 3 camere (05)

• proprietar, decomandate, parter, hol 
central, balcon cu pivniță, parchet, 
contorlzărl, zona Zamflrescu, Al. Crinilor, 
Deva, preț 37.000 euro. Tel. 0741/985970, 
0744/333518 (3/3.11)

• decomandate) balcon, parchet, contorizări, 
repartitoare, zona Miorița, preț 13 mid., nego
ciabil, tel. 0742-019418 (Al)
• aemktecomandate, otel intermediar, fără 
îmbunătățiri, zona Micro 15, preț 80000 ron neg., 
tel. 0745-639022,0726-316798 (Al)
• Dada, eL 3, centrală termică, amenajat, preț 
92.000 RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Boldii, et 2, circuit, faianță gresie, preț 145.000 
RON, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dorobanți, parter, 2 băl, living, centrală 
termică balcon închis, preț 190.000 RON, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• zona Patria, amenajat modem, centrală 
termică balcon, eL 2, preț 41.000 euro, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• zona Boldii, modernizări, balcon, etaj Inter
mediar, preț 125X100 RON, neg., tel. 0740/013971. 
(A2)
• dac, hol central, gresie, faianță CT, apometre, 
zona pieței, preț 1.400 mid., neg., tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• dec, CT, parchet fără îmbunătățiri, poate fl 
folosit șl ca spațiu comercial, cu Intrare din Str. 
Liliacului, preț 1.550 mid., tel. 232060, 
0742/290024 (A3)
• decomandate, 70 mp, contorizări totale, 
parchet balcon mare, 2 băi, preț 130000 ron 
negociabil, tel. 0723/251498 0788(165702. (A4)
• zona Uc de Muzică decomandate, contorizări 
total, termopan, parchet gresie, faianță 
bucătărie modificată balcon închis, bine 
întreținut, preț 45000 euro negociabil, tel. 
0745/302200,0788/165703.  (A4)

• bd. Dacabal, etaj Intermediar, decomandate, 
modificări în stil occidental, centrală termică 
preț 175000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
232808 (A4)
• atei L decomandate, 2 balcoane, 2 băi, 
contorlzărl total, parchet gresie, faianță zona 
Bălcescu, accept credit Ipotecar, preț 50000 euro 
negociabil, tel. 0745/302200,232809. (A4)
• dac, centrală termică proprie, living, 
bucătărie amenajată în balcon, beci, Dorobanți, 
MOOO lei, tel. 223400, 0724/169303, 

28 (A5)
• dac, centrală termică 2 băi, boxă st 98 mp, 
Carpai, preț 145.000 lei, tel. 223400,0724/169303, 
0742/006228 (A5)

3

organizează

>

I
Forma da licitația; „Licitație publică deschisă cu pre- 

selecțle"; oferta se prezintă în scris, în pilc închis sigilat.

Locul de desfășurare: Sediul Direcției Silvice Deva, str. 
Mlhal Viteazul, nr. 10, jud. Hunedoara.

Data HdtițM: 23 noiembrie 2006, ora 10.00.

Se licitează: * masă lemnoasă fasonată, în volum total 
de 2609,296 m.c., apațlnând următoarelor specii: - Cireș: 

76,714 mc - Fag: 1143,0 mc

- Gorun: 81,043 mc - Paltin: 14,164mc

- Frasin 2,50mc

- Brad: 30,0 mc

- Plop: 24,7 mc

- Diverse tari:

- Carpen: 40,0 mc 

-Tel: 20,772 mc

-Molid: 1150,825 mc 

25,578 mc

* masă lemnoasă pe picior în volum total de 782 mc, 
aparținând următoarelor grupe de specii:- Rășinoase: 256 

mc
- Fag: 526 mc

* prestări servicii de exploatare pentru un volum de 

masă lemnoasă de 1979 mc.
\________________________________________________________________

Licitația se va desfășura conform „Regulamentului de 
vânzare a masei lemnoase de către deținătorii de fond 
forestier proprietate publică către agențl economici", 
aprobat prin H.G. nr. 85/2004, modificat șl completat prin 
H.G. nr. 1174/2006. Documentația care Include caietul de 
sarcini șl listele de material lemnos fasonat șl de partlzl 
oferite la licitație poate fl consultată la sediul D.S. Deva, șl 
pe Internet la adresele: www.illvahd.rQ Și WWW.rosilva.rQ.

Nu vor fl acceptați la licitație agențl economici care au 
datorii față de D.S. Deva, și ocoalele silvice din subordine 
sau sunt nominalizați ca debitori față de Regla Națională a 
Pădurilor - Romsilva.

Preselecțla agențllor economici va avea loc la sediul D.S. 
Deva, în data de 20 noiembrie 2006, ora 10.00.

Taxa de participare va fi achitată în numerar la casieria 
unității, iar garanțiile pentru respectarea clauzelor contrac
tuale vor fi achiate în avans în contul nr. 
R017RZBR0000060001246149, deschis la Raiffeisen Bank 
Deva. Ofertele se vor depune la sediul D.S. Deva cu cel 
puțin o zi lucrătoare anterior datei anunțate pentru ținerea 
licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0254/225199, 
0254/224649, fax 0254/224599, 0254/222481.

1. Consilier IA - Serviciul Arhivă șl Informatică

Condiții de participare:

- studii superioare de lungă durată (specializarea 

Informatică, Automatică și Calculatoare, Electronică și 

Telecomunicații);

- vechime în specialitate - minim 9 ani.

2. Consilier IV - Biroul de relații cu publicul

Condiții de participare:

- studii superioare de lungă durată (specializarea 

Administrație publică);

- vechime în specialitate - minim 6 luni;

- cunoștințe operare calculator.

3. Referent IA - Serviciul de publicitate imobiliară 

Deva

Condiții de participare:

- studii medii;

- vechime în muncă minim 9 ani.

Dosarele se pot depune la sediul OCPI, până la data 

de 21.11.2006 și trebuie să conțină următoarele docu

mente:

- buletin de identitate (copie)

- certificat de naștere, căsătorie (copie)

- copie legalizată după actele de studii

- cazier judiciar

- copie după carnetul de muncă certificată de către 

angajatorul actual

- curriculum vitae - model european

- adeverință medicală

- recomandare

- copie după fișa de evaluare

- copii după cursuri de specializare/perfecționare în 

specialitatea avută pentru ocuparea postului

Informații suplimentare, tematica și bibliografia, la 

sediul OCPI Hunedoara-Deva, telefon: 0254/233560, 

214165.

(69405)

• etaj l balcon, parcnet, repartitoare, 
contorizări la apă și gaz, Al. Păcii, Gojdu, preț 
38.000 euro, tel. 223400,0724/169303,0740/914688 
(A5)
• zona împăratul Traian, Deva, etaj intermediar, 
decomandate, 2 băi, 100 mp, centrală termică 2' 
balcoane, termopane, gresie, faianță parchet, 
merită văzut, garaj sub bloc,, preț 80.000 euro. 
Tel. 235208,0724/620358. (A6)
• decomandate, zonă ultracentrală et 7, 
superamenajat, complet mobilat și utilat, preț 
150.000 Ron, neg., merită văzut, tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• dec, CT, ST 96 mp, hol central, zona Carpați, 
CT, merită văzut, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
235208,0729/018866. (A6)
• b-dul Decebal, et 1, dec., s=75 mp, contorizări, 
neamenajat, preț 160.000 RON, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• b-dul DecebaL dec., parchet, gresie, faianță 
C.T., zona Artima, preț 135.000 RON, tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe AL Streiului, semldec., et. 3 din 4, gresie, 
faianță, C.T., liber, preț 85.000 RON, neg., tel. 
0740213174. (A7)
• Dada, bucătărie modificată parchet, gresie, 
faianță contorizări, preț 88000 RON, tel. 206003, 
230324 (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băi, 2 
balcoane, parchet, gresie, faianță termopane, 
CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 82.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)

Societate 
comercială 
eu sediul In Deva,

(6SÎI51)

SC BERE MUREȘ 1
proprietar și operator al Hotelului Germisara Resort/SPA, selectează 

personal pentru ocuparea următoarelor posturi:

Cerințe: calificare conform

postului, experiență relevantă, 

cazier fără antecedente penale.

Candidații care îndeplinesc aceste 

criterii sunt rugați să trimită CV 

prin fax: 0256-328721.

Se oferă salariu atractiv.

Persoană de contact: director 

economic Rus Alexandru - la tele

fonul 0356-808810.

Vor fi contactați pentru interviu și 

procedurile de angajare numai 

candidații selectați.

(69192)

în mod natural contra ejaculării precoce
la ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru 

rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuala a bărbaților: disfuncția 
erectilă. Ceea ce este greu de crezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, 
o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge 
satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până 
acum de nici un produs farmaceutic.

Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au 
ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar intr-un 
număr mai mare decât disfuncția erectilă.

Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție 
sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați 
cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea soecialiștilor care 
tratează ejacularea prematură definesc această problemă 
ca fiind apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei 
doi parteneri sexuali.

La începutul unei relații ejacularea prematură este 
cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulate 
exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum 
vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori 
pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra 
depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea 
ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele 
secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja 
cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului. 
dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu 
menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, 
oare pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol 
financiar.

Fabrica de medicamente Zurich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: 
Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra 
anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.

Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat 
dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea 
funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate 
susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele 
cheie sunt: extractul de Passiffora, extractul de semințe de Griflbnia Simplicifolia, extractul de - 
fructe de Cislanche, Vitamina B6, Acidul folie. '

O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1-2 
comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un 
rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe 
informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați lanumerele de telefon: 0742 -1'41071 sau 
0742-141072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON (1.790.000 lei)+taxe poștale,

| 
în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43, parter

Acest produs este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul!

7 V

*

RFC1AMF

http://www.illvahd.rQ
http://WWW.rosilva.rQ
http://www.prematrol.ro
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ALEXANDRA
; VfeoTEI

EURevdion 2007!
Situat în stațiunea Geoagiu-Băi, din județul 

Hunedoara, Complexul Hotelier Alexandra 
poate fi ușor de recunoscut, oferind o imagine 
de lux asupra turismului hunedorean. Format 
dintr-un hotel și două vile, compatibile cu o 
clasificare de 3 stele, Complexul este o bună 
alegere pentru cei care se hotărăsc să petreacă 
clipe de neuitat la Geoagiu-Băi.

Hotelul are 30 de camere duble, iar vilele, încă 
16 astfel de camere, cu 2 paturi, sau pat matri
monial. Camerele sunt dotate cu un mobilier 
aparte, modern, televizor color, televiziune prin 

(Foto: cl) cablu și frigider.
Pe lângă spațiile de cazare, turiștii mai bene

ficiază și de parcare privată, sală de biliard, de 
mese de tenis, iar în curând vor avea parte și de 
o sală de fitness, dotată cu aparate de ultimă 
generație.

Punctul forte al hotelului îl reprezintă cele 2 
piscine cu apă termală, una pentru copii, iar 
cealaltă pentru adulți. Accesul la piscine este 
permis doar celor cazați, oferindu-le astfel o 
intimitate și un mediu propice relaxării.

Terasa superioară are 240 de locuri, este o 
locație elegantă, distinsă, iar orchestra este 

menită să asigure o ambianță distinsă, discretă.
Un segment aparte al dienților îl constituie 

grupurile organizate. Aproape săptămânal, sala 
de conferințe găzduiește reprezentanți ai 
firmelor care decid să-și trimită angajații, la 
cursuri, aici. Fiind dotată cu cea mai modernă 
aparatură, sala oferă un mediu adecvat studiului 
și dezbaterilor, de asemenea, poate găzdui și 
coktailuri, mese organizate, ședințe, seminarii, 
ședințe, traininguri și cursuri.

După cum se poate observa, suntem foarte 
atenți cu timpul și intimitatea dumneavoastră. 
Vă așteptăm să vă convingeți!

i

O piscină pentru fiecare

Sală de conferințe utilată modern (Foto: cl)

Confort și eleganță (Foto: CL)

ALEXANDRA
HOTEL

Vino să sărbătorești intrarea in primul an european 
la Hotel Alexandra!

Iți garantăm un sejur de neuitat, de 3 zile, 
"j alături de cei dragi! $

ELRevelioinil Hotel Alexanara cuprinde: /‘h
- cazare 3 nopți: 30 decembrie, 31 decembrie, 
1 ianuarie

- 3 mese / zi
- masa festivă din noaptea de revelion
- petrecere românească^! ianuarie 200?)
- tombolă, foc de artificii, formație și 
multe alte surprize!

Preț: 650 lei/ persoană*
! * oferta -al a ui la in intervaLltil 01.10.2006

(69049)

Raiffeisen Banca pentru Locuințe a început să acorde 
primele credite cu dobândă fixă de 6% pe an

Stăm de vorbă cu dl. Vlad Vasile, 
Director District în cadrul Raiffeisen 
Banca pentru Locuințe (RBL).

1. Activitatea Raiffeisen Banca pentru 
Locuințe din ultimele luni a fost una 
deosebit de dinamică. Ce noutăți aduce 
campania Raiffeisen Banca pentru 
Locuințe la sfârșit de an?

Vlad Vasile: Anul 2006 a fost, într- 
adevăr, un an al provocărilor pentru Rai
ffeisen Banca pentru Locuințe și astă 
pentru că am lansat activitatea de cre
ditare, un pas important pentru întreaga 
activitate Raiffeisen Banca pentru 
Locuințe.

Experiența de până acum a dovedit că 
ultimele luni ale anului sunt cele mai 
pline din punctul de vedere al numărului 
de persoane ce vin să economisească. 
Unul din principalele argumente este că 
se beneficiază de prima de stat. Astfel, 
toate persoanele care au economisit cu 
Raiffesen Banca pentru Locuințe în 2006 
beneficiază de prima de stat, 15% din 
valoarea economiilor, dar nu mai mult 
de 150 de euro.

Din acest motiv în perioada următoare 
dorim să inițiem o amplă campanie de 

■^marketing și imagine cu scopul de a 
susține vânzările.

2. Care sunt, concret, instrumentele 
de marketing și imagine pe care le 
pregătiți pentru acest sfârșit de an ?

Vlad Vasile: La fel ca în toți ceilalți ani 
vom lansa la sfârșitul anului pentru 
clienții Raiffeisen Banca pentru Locuințe 
„Săptămânile economisirii-creditării", 
proiect în colaborare cu agențiile și 

sucursalele Raiffeisen Bank. Prin această 
inițiativă vom încerca să atragem atenția 
și să facem ca un număr cât mai mare 
de persoane să intre în agențiile Rai
ffeisen Bank.

Strategia Raiffeisen Banca pentru 
Locuințe a avut ca obiectiv încă de la 
început apropierea de client. Atenția 
acordată clienților și calitatea serviciilor 
stau la baza dezvoltării și extinderii 
noastre. Aceste acțiuni de sfârșit de an 
vor fi dublate de o campanie agresivă 
mass-media și Tv prin care să ne facem 
produsul de economisire-creditare și mai 
cunoscut.

3. Ne puteți spune ce trebuie să facă 
un client pentru a obține un credit cu 
dobândă avantajoasă?

Vlad Vasile: Mecanismul produsului de 
economisire-creditare este foarte simplu: 
clientul nostru trebuie să economisească 
pe o perioadă de cel puțin 18 luni, 
jumătate din suma pe care dorește să o 
aibă la dispoziție la un moment dat. 
Această sumă pe care noi o numim 
sumă contractată poate fi, de exemplu, 
valoarea cheltuielilor de modernizare sau 
valoarea unui apartament.

în, plus, clientul trebuie să atingă un 
anumit scor impus de bancă care 
depinde de mai mulți factori printre care 
volumul economiilor, tariful ales și 
durata perioadei de economisire.

După îndeplinirea acestor condiții, 
clientul Raiffeisen Banca pentru Locuințe 
poate opta pentru un credit cu dobândă 
fixă de 6% pe an, la lei.

Pentru sumele economisite de client, 
banca plătește o dobândă de 3% pe an, 

iar statul oferă o primă de 15%, dar nu 
mai mult de 150 euro.

4. O noutate absolută ar fi că ați lansat 
activitatea de creditare. Ce înseamnă 
mai exact acest lucru?

Vlad Vasile: Raiffeisen Banca pentru 
Locuințe a început să acorde clienților săi 
care îndeplinesc condițiile impuse de 
bancă credite în lei cu dobândă fixă de 
6% pe an. Finanțările obținute pot fi 
folosite exclusiv pentru îmbunătățirea 
domeniului locativ.

5. De ce ar veni un client să 
economisească la Raiffeisen Banca 
pentru Locuințe ca mai apoi să solicite 
un credit cu dobândă mică ?

Vlad Vasile: Oferim o dobânda de 3% 
pe an în Lei la soldul economisit, clientul 
benenficiază de o primă de la stat pentru 
depunerile sale, se evită riscul valutar 
pentru că produsul de economisire-cre
ditare este doar în Lei, obținerea de 
credite cu dobândă avantajoasă, fixă, de 
6% pe an la Lei.

Mai mult, creditul poate fi folosit și 
pentru refinanțarea altor credite ipote
care sau imobiliare. Trebuie menționat 
că începând din 2007, clienții noștri 
beneficiază de deductibilități fiscale în 
limita a 300 de lei pe an. Acestea sunt 
doar câteva dintre avantaje.

6. Pentru ce poate fi folosit creditul 
Raiffeisen Banca pentru Locuințe?

Vlad Vasile: Banii pot fi folosiți la tot 
ce înseamnă îmbunătățirea situației loca
tive. De la cumpărarea de imobile cu 
destinație locativă (apartamente, case), 

la cumpărarea de terenuri, modernizare, 
renovare, finalizare imobile cu destinație 
locativă.

7. în general, cum poate ajunge 
clientul sau potențialul client la produsul 
de economisire-creditare?

Vlad Vasile: Se pot încheia contracte 
de economisire-creditare în rețeua de 
sucursale și agenții Raiffeisen Bank, 
aproape 240, unde agenții noștri special 
instruiți oferă informații și consultanță 
despre produsul de economisire-cre
ditare Raiffeisen Banca pentru Locuințe.

Informații suplimentare puteți obține 
de pe site-ul Raiffeisen Banca pentru 
Locuințe: www.railoc.ro sau la adresa 
de e-mail vlad.vasile@railoc.ro .

Vlad Vasile, Director District

♦ X Raiffeisen
Banca pentru Locuințe

(6
90

39
)

RECLAME

http://www.railoc.ro
mailto:vlad.vasile@railoc.ro
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Vând garsoniere (19)

• Deva, Gojdu, bl. 04, sc. 2, ap. 1, semimo- 
Pliată contorizărl, apă, gaz, repartitoare, 
preț 13.500 euro, negociabil. Tel. 
0723/926855,0721/075060. (3/9.11)

• teren Intravilan 2100 mp, preț 7 euro mp, 
zona Ferodee, satul BoMlna, pentru 
construcție casă de vacanță. TaL 
0766/356148 (11/1811)

1. auditori hotel și 
restaurant
2. casieri
3. ospătari
4. electrician
5. instalator
Condiții generale: calificare 
conform postului, expe
riență relevantă, cazier fără 
antecedente penale.

Se oferă pachet salarial 
atractiv, posibilitatea dez
voltării unei cariere într-o 
companie la standardele 
internaționale.
CV-urile și scrisorile de 
intenție se vor trimite prin 
fax la nr: 0725-541101 sau 
prin email:
razvan ■ ma resabe r..e: 
mmsLiQ.
Persoană de contact: 
director Răzvan Mareș - 
0725-541000. teem)

TOUR IMPEX GROUP vă oferă:
SCULE ELECTRICE, MOTOFIERĂSTRAIE, MOTOUNELTE, 

UTILAJE AGRICOLE, CENTRALE TERMICE,

(el unii flexibil SIS I I M Dl. R VII
I ari» < ARII IH Ml M \! DOBÂNDA 12.0'/

1. Deva, bd. Decebal. bl. I parter tel: 230310
2 Deva, bd. I, Maniu, bl. I patter tel: 230210
3. Hunedoara, bd. Corvin nr.9
4. Orăștie, str. Eroilor, bl.Cl part. tel: 244603 eStHTiafinanCe''
5. Brad, str. Avram Iancu, bl.43 p. tel: 612822 '

tel: 712592

Aprobare pig 
ioc.

• cursuri utilizare calculator și 
testări ECDL
• cursuri și testări de limba engleză 
TOEIC
• cursuri și testări de limba franceză 
TFI

3FGW SC 3F Graal SRL
Deva, Hunedoara
Aleea Plopilor bl. G1 ,ap 6
tel/fax.0254/234.125

ANGAJEAZĂ:- AGENT COMERCIAL (Pt. Deva și Petroșani)
- MAGAZIONER 
CONDITlIt - PERMIS CATEGORIA B.

- EXPERIENȚĂ ÎN VÂNZĂRI. 
CV-URILE SE DEPUN LA SEDIUL SOCIETĂȚII
SAU LA TEL./FAX 0254-234125 (65051)

TEAM CONSULTING I £22
th -i-

| VIJJmSm 
KU MAI M CU ZARUL......GAUTA HAR-ULI

ACUM • momentul pentru EVALUAREA ANUAL* A PERFORMANTELOR 
PERSONALULUI DIN FIRMA TAJ

Plat» concurăritltll «ancțlonaazA lip** performant»!!
Noi teiajutam a*Iți Identifici *1 ■« Iți «mxvolțl CAMPIONII!

Ccntacteox*-ne aeum la: «mailt anauaokOemart.r», tel-fax: 02S4 230717,
www.teamconaultlna.amart.ro

(65054)

Vi oferii cazate, masă și
transport pe o perioada de 
12 zile la numai 550 ron / 
persoană, doar în perioadă 
01.09 -30.11.2006 
inf Intel /fox. 0254/249,111S 

telefon. 0254/249.175 S

VBOvucfeAlcDonaW'j
T«LK54/2347I7, 

0742/030201,0749/551299

euro dus
euro dus-întors-15 zile ~
«rodus-înton-90 zilei

SUPER OFERTĂ!
Usi de interior PORTA DOORS

5

■ TAMF - PVC Șl ALUMINIU PROFIL! Ml 4)
■ ERAM TIRMOFAN ■ JALUZILIVIRTUALI ■ RULOURI
* 10% REDUCERE

» GRATUIT: măsurători, montaj, transport!

TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

FLORIDA 
IMPEX DEVA. str. Ion Creanga bl. 25, ap. 2

• zom L Creangă parchet, conto rl zări, st 78 mp, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• dac, camm cu parchet, contorlzărl, 2 băl, 
balcon, etaj 1, Bd. Decebal, preț 160.000 RON, 
neg, tel. 212.141. (A9)
• zonă cental», Brad, 2 băl, Îmbunătățiri, balcon 
Închis, preț negociabil, tel. 0254/613366,

(A10'

Vând ap. 5,6 camere (09)

Vând ap. 4 camere (07)

o Don, ( balcoane, 2 băl, scară Interioară 
centrala termică 130 mp, 240000 ron, tel. 0722- 
564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băl, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 (A8)

Vând case, vile (13)
• decomandate, zona Dorobanți, et 3, 2 
balcoane, 2 băl, garaj, C.T, aer condiționat, ST 96 
mp, frumos amenajat, preț 61500 euro, tel. 0726- 
710903.(Al)
• lemldec, pardwL apometre, et 3. zona 
Gojdu, fără îmbunătățiri, preț 1500 mid., neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță, beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, superame- 
najat, tel. 232060,0742/290024, (A3)
• dec, st 100 mp, contorizărl, Dorobanți preț 
46.000 euro, tel. 223400, 0720/3878986, 
0740/914688. (A5)
• etaj 2, centrală termică proprie, parchet, 
balcon, rolete exterioare, Al. Constructorilor, 
preț 155.000 RON, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• bloc cărămidă, zona Gojdu, CT, preț 45.000 
euro, neg, tel. 235208 0729/018866. (AS)
• pe B-dul 22 Decembrie, dec, et 3 din 4, modi
ficat living mare, 2 băl, 2 balcoane, C.T., ușă 
metalică, s= 102 mp, amenajat frumos, preț 
62.000 euro, neg, tel. 0745/640725. (A7)
• pe Dorobanți, et 4, acoperit cu tablă C.T., 2 
bal, balcon, neamenajat preț 48000 euro, 
tel.0749/268830. (A7)
• pe UIcmcu, et 2, semidec., bloc de cărămidă, 
contorizărl, parchet 2 băl, s=80 mp, preț 170.000 
RON, neg. .tel. 206003,230324. (A7).
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, Inst sanitare 
noi, parchet termcpane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (AS)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, 
gresie, faianță et bun, CT, 2 balcoane, parchet 
termopane, preț 49.000 euro, tel. 0746/779288 
(A8)
• zona L Corvin, 4 camere decomandate, gresie, 
faianță CT, 2 balcoane, parchet laminat 
termopane, sc 80 mp, preț 135000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
• doc, 2 băl (gresie, faianță), 2 balcoane, 
geamuri termopan, etaj 3, Bd. Decebal, preț neg, 
merită văzut! Tel. 231300,0740/317313. (A9)

• P+E+M, SC 240 mp, 2 Intrări, 5 camere, 2 băl, 2 
bucătării, garaj, C.T., 400 mp teren, 97000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al)
• nouă 14 km de Deva, 3 nivele, garaj, 800 mp 
teren, canalizare, apă gaz, curent 65000 euro, 
tel. 0722-564004. (Al) 1
• In Vețoi, 3 camere, bucătărie, bale, garai, 
anexe, teren 1600 mp, preț negociabil, tel. 0740- 
210780. (Al)
• zonă idbacantală casă modestă, 450 mp, 
acces auto, toate utilitățile (apă gaz, curent), fs 
15 m, merită văzută preț 250.000 ron. Tel. 235208 
0724/620358 (A6)
• zona BirHu, D+ P+l, 4 camere, 2 băl, 2 
bucătării, balcon, scară Interioară garaj pentru 
2 mașini, grădină, centrală termică, preț 200000 

euro, tel. 235 208,0724620358 (A6)
• ion» rontală 2 balcoane, centrală termică 
termopane, 2 băi, parchet tn camere, et 2, preț 
70000 euro, tel. 235208 0724620358 (A6)
• iom FMoum, P+l, construcție 2000, parter
2 camere, hol, bale, bucătărie, garai, la etaj: 3 
camere, hol, bale, bucătărie, pretabll 2 familii, 
curte, st=290 mp, preț 110.000 euro, neg., tel. 
0745/640725. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi,
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• conshucȘe 1910, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garaj, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent hi Deva, 3 camere, bucătărie, baie 
(gresie, faianță), piscină curte, ST 580 mp, zcna 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., 
tel.231300,0740/317313. (A9)
• ■rod, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613368 0788/048490,0788458483. (A10)
• Irod, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613368 
0788/048490,0788/158483. (A10)

CRISDEY CAR SRL
închiriază autoturisme, 

utilitare și autoturisme 

pentru taxi. 

Preț unic! 
Informații 

la tel. 0722/678.722.

S.C. DITEL NET S.R.L.
Deva, Str. B.Șt. Delavrancea 
Nr.9A
Tel: 0254 217402
Tel/Fax: 0254 243000
Mobil: 0744118773 
E-mail: edmis@smartro

DITEL NET vă oferă produse, 
servicii și soluții profesionale complete 
în domeniul telecomunicațiilor:
- rețele telefonice fixe și wireless
- centrale telefonice, telefoane și faxuri
• sisteme de alarmă antiefracție
■ echipamente de telecomunicații
- consultanță și secretariat

(64978)
REALIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII

• Dorobanți, usi metalică balcon închis, 
contorlzări, preț 73000 ron, tel. 0726-710903. (Al)
• romldecomandată contorizărl, parchet, 
gresie, faianță balcon închis, zona Ștrand, preț 
53000 ron, tel. 0745-639022,0726-316796. (Al)
• confort L dec., bucătărie faianță + gresie, 
contorizărl, zona N. Bălcescu nou, preț 82.000 
RON, tel. 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dec, bucătăria baie, contorizărl, etaj interme
diar, zona Mărăști, preț 75.000 RON, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• 2 camaro, contorlzări, etaj Intermediar, zona 
Gojdu, preț 60.000 RON, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• dec, contorizărl, etaj A zona Bejan, preț 55.000 
RON, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, contorlzări, parter, zona Gojdu, preț 
21.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. (A2)
• urgent, wnildcc, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mărăști, preț 670 mii., neg., tel. 232060, 
0742/290024.(A3)
• zona Dorobanți, decomandată Izolată termic 
șl fonic, parchet, gresie, faianță riglps, spoturi, 
modificată stare bună ocupabilă imediat, preț 
75000 ron negociabil, accept credit ipotecar, tel. 
0723/251498 0745/302200,232808. (A4>
• zona M. Viteazul, balcon închis, igienizată 
ocupabilă Imediat, accept credit ipotecar, preț 
22000 euro negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• m vinde garsonieră parchet, faianță, 
apometre, gaz 2 focuri, zona Progresu, stare 
foarte buna, sau la schimb cu apartament 2 
camere + diferență In zonă centrală, accept 
credit Ipotecar, preț 67000 ron, tel. 0745/302200, 
232808. (A4)
• zona Dtcebal, decomandate, parchet, 
termopan, contorlzări totale, stare bună 
ocupabilă imediat, preț 85000 ron negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0723/251498,232808. 
(A4)
• •toJL dec., gresie, faianță termopane, ușă 
schimbată beci, balcon, Dorobanți, preț 95.000 
RON, tel. 224300,0720/38796,0742/005228 (A5)
• «ta|ă dea, contorizărl, repartitoare, parchet, 
balcon închis, Al. Crinilor, preț 78.000 RON, neg., 
tel. 223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• dac, Namenajată st=40 mp, contorizărl, 
balcon, Dorbanți, preț 80.000 RON, neg., tel. 
223400,0720/38796,0742/005228 (A5)
• zona M. Eminescu, dec., et. 3, ocupabilă 
imediat, preț 52.000 RON, tel. 235.208, 
0729/018866. (A6)
• zona Progroaul, bloc cărămidă parchet 
vedere la stradă contorlzări, preț 68000 RON, 
neg, tel. 235.208 0724/620358 (A6)
• zona Miorița, balcon mare, contorizărl, 
ocupabilă imediat, preț 75.000 RON, neg., tel. 
2352080729/018866. (A6)
• zona Piață et. 2, contorizărl, balcon, parchet 
preț 235208 0724/620358 (A6)
• urgent In zona Gojdu, etl, 2 camere, s=27 mp, 
contorizărl, parchet preț 61.000 RON, neg., tel. 
0749/268830. (A7)
• zona Emlnticu, et3, semidec., s=26 mp, 
neamenajată zugrăvită curată contorlzări, preț 
55.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
■ pa b-dul I. Maniu, et 2, dec., neamenajată 
ocupabilă imediat s=30 mp, preț 85.000 RON, tel. 
0745/640725. (A7)
• In zona Miorița, semidec., s=30 mp, parchet 
apometre, neamenajată liberă etaj 8, preț 
71.000 RON, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• to Dorobanț» parter, dec., s=27 mp, gresie, 
faianță rolete exterioare, contorlzări, I iberă, preț 
69.000 RON. neg, tel. 0745/640725. (A7)

< i» t zona Dacia, dec., et bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578 (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet gaz contorizat 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288 (A8)
• dec, suprafață mare (41,5 mp), cameră cu 
parchet contorizărl, balcon, amenajată (gresie, 
faianță), boxă zona Dorobanți, preț 95.000 RON, 
neg., tel.231.800; 0740/317314. (A9)
• dec, cameră cu parchet contorizărl integrale, 
etaj intermediar, S 43 mp, Bd.22 Decembrie 
(zona Liceul Auto) Deva, preț negociabil, tel. 
212.141 Sau 231.800. (A9)

• urgent Intavlan, st=5000 mp, fs 20 m, 2 
parcele, acces din DN 7, zona Săntandrei, ideal 
pentru hale industriale, preț 15 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024.(A3)
• Intavlan, 5700 mp, fs 30 m, facilități: apă gaz. 
curent, zona Sântuhalm, preț 25 euro/mp, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent gridnă + construcție casă livadă 
fântână curent st=1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• Intavlan, st=i550 mp, fs 18 m, facilitări^
curent apă gaz, zona Săntandrei, preț r . 
euro/mp, tel. 232060,0742/290024 (A3) *
• Intavlan, st=22 ari, fs 22 m, facilități: apă 
curent, preț 6 euro/mp, zona Almașu Sec, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• In Deva, zona, Eminescu, ST- 17000 mp, 
parcelat de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună Ideal pt 
Investiție, construțle casă acte la zl, preț de la 10 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0788/165703. (A4)
• Intravilan, la DN 7, între Deva șl Simerla, 2 
parcele alăturate, a 3600 mp, flecare, utilități în 
zonă preț 23 euro/mp, neg., tel. 223400, 
0724/169303,0740/914688. (A5)
• 1 parcate de 800 mp, 20X40 metri, intravilan, 
utilități în zonă loc drept șl panoramă superbă 
preț 18 euro/mp, neg., tel. 223400.07243/169303. 
0740/914688. (A5)
• Intravilan, ai 1258 mp, front stradal 30 m, 
utilități în zonă. Zăvol-Sadoveanu, preț 39 
euro/mp, tel. 223400,0724/169303,0742/005228 
(A5)
• Intavlan, st 1100 mp, front stradal 33 m, toate 
utilitățile, împrejmuit, în apropierea bisericii de 
pe Eminescu, loc drept, stradă asfaltată preț 95 
euro/mp, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• st 5538 mp, front stradal 15 m, utilități în 
apropiere, între Sănthalm șl Macon, preț 15 
euro/mp, neg., tel. 223Ă00, 0724/169303, 

0742/005228. (A5)
• zona Zăvoi, 1000 mp, fs 15 m, toate utilitățile, 
ideal construcție casă panoramă superbă preț 
40 euro mp. Tel. 235208,0724/620358 (A6)
• Intravilan, Deva, Prelungirea Vulcan, st 700 
mp, preț 15 euro/mp, neg., tel. 235208, 
0729/018866. (A6)
• Intavlan, la DN 7, st 3041 mp, fs90m.cunr.de 
casă, certificat de urbanism, gaz, apă curent, 
toate cu proiect și branșament pe teren, avize 
pentru construcție, preț 35 euro/mp, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Deva, Intravlan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, ideale 
pentru birouri și depozit preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578 (AS)
• krtravlan In Deva, zona Zăvoi, SiOOO mp, FS 
18 utilități în zonă preț neg., tel. 212.414 sau 
231300. (A9)
• S 500-1000 mp, zona Bejan Deva, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• Brad, grădnă + garai, st 350 mp, curent 
trifazic, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Irod, gridlnă st 300 mp, preț negociabil, tel.
0254/613366.0788/040.490.0/88/158483. (A10) <

Cumpăr teren (22)

• extravilan minim 1 ha, In zona Deva. 
Informării la teL 0722/792209. Nu sunt agent 
<15/8.111

• 5 hectare, intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat tel 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)

• 125 mp, Ula, str. kă Viteazul, bL AL sc A, 
parter; momentan tn Indntă funcționează 
Filiala CEC, chiriaș, cu poifcWtatea de a 
prelua contractul da închiriere; perooană 
de contact Cărmăzan Dorinei TeL 
0722/211359.(11/841)

Vând terenuri (21)

F""TJ'"1 3JO8I5 - D • V aI Tal./Fix : 0254/213510
l—<kaLadl «-foaîî: •Umprodertaltnk.Te

StamproH 79,99ron/set*
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•Pentru diametrul de 24 mm|

• 3000 mp. intravilan, intrare în Simerla dinspre 
Deva, DN 7, fs 84 m, PUD, Certificat de urbanism 
spațiu comercial P + l, avize, branșamente de 
utilități (curent apă gaz) pe teren. Tel: 0723- 
230204. (T)
• loc de casă Hunedoara, 3516 mp, fs 22 m, apă 
gaz, curent, loc drept zonă liniștită parcelabll. 
Tel. 0723/005657,0747/191372. (T)
• Deva, zonă Rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcelă FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela, 0722-564004. (Al)
• In Șolmuș, S.T. 4600 mp, F.S. 70 m, preț 20 
euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780 (Al)

• Deva, P +1,150 mp + teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă gaz, 82000 euro, tel. 
0722-564004. (Al)
e hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședințe, poduri rulante, cale ferată 
rampă teren st=6700 mp, zona Devă preț nego
ciabil, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• hală Industrială st=800 mp, compartimentat 
în 2, apă gaz, curent și teren st=6800 mp 
construcție nouă Deva, tei. 232060,0742/290024. 
(A3)
■ st=290 mp, H=4,5 m, curent trifazic, CT, birou 
renovat, zona Devă preț 140.000 euro, neg, tel. 
232060,0742/290024. (A3)
• urgent, In zonă bună cu acces direct, spațiu 
comercial avizat, 140 mp, birouri, magazie, 2 
grupuri sanitare, nu necesită mari investiții, preț 
43000 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Măritori, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578 (A8)

Vând alte imobile (27)

■ Brad, carmangerie, abator, anexe, st 400 mp, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)

CELEBRA TĂMĂDUITOARE LAVINIA 

care lucrează cu al 6-lea simț se află acum în Deva la 
cerința oamenilor care se confruntă cu probleme de 
genul: cununii legate, 
alcoolism, impotență, 
aduce spor în casă și în 
afaceri, și altele.
Mihai din Brad: mulțu
mesc d-nei Lavinia pentru 
că mi-a reîntors soția 
acasă după o lungă pe
rioadă de despărțire, v-o 
recomand cu încredere.
Tel.: 0740-870747, 0722- 
426390. (68963)

RECLAME

http://www.teamconaultlna.amart.ro
fs90m.cunr.de


MICĂ PUBLICITATE /liluni, 13 noiembrie 2006 own®
• Brad, 6 locuri de veci (criptă), preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AID)

imobile chirii (29)

• ofer de închiriat pe termen lung apartament 2 
camere decomandate, ultracentral, centrală 
termică, mobilat și dotat, chirie și garanție în 
avans, fără intermediari, 0722/779379,212580. CD

• oier ipn tocNrim ipafki de produdle, 
NO mp, preț 14 euro mp, negodablL Tel. 
0760/356141 (10/1041)

Calculatoare si accesorii 
(51)

| f» îo nr 58/Jfl fr/ 0.Î54 405002

' 1 BENE international

calcula toare
monitoare 

imprimante 
accesorii pc

• apartament* iau garsoniere, (NE)mobilate, 
zona Gojdu, B-dul Decebal, piață, M. Eminescu, 
ofer prețul pieței în funcție de condițiile oferite, 
tel. 235208,0724-620358,0729-018866. (A6)
• apartament 4 camere, zona Liliacului, etaj 
Intermediar, de lux, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, complet 
mobilat și utilat, merită văzut, preț negociabil, 
tel. 235208,0724-620351 (A6)
• amendată ii mobilată Integral, CT, zonă bună, 
Deva, tel. 231300,0740/317314. (A9)

Auto românești (36)

Comemorări (76)

• Brad, dependințe (garaj P+1), 50 mp, curte 
mare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/151483. (A10)

________________________ .
• ganonlerâ, Dove, complet mobilată, 80 
euro/lună, tel. 215212. (Al)
• ganonlerâ moMlatâ, centrală termică, preț 
130 euro, tel. 0740-210780. (Al)
• Deva, 70 mp + 130 mp, depozit termopane, 
centrala termică, toate utilitățile, 800 euro/lună, 
tel. 215212. (Al)1
• apartament 2 camere, zonă centrală, mobilat 
modern, preț 170 euro/lună, tel. 0740/013971. 
(A2)
• ganonlerâ, zonă centrală, mobilat, preț 110 
euro/lună, tel. 0740/013971. (A2)
• apartament 2 camere, zona Bălcescu, mobilat 
modern, centrală termică, preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat și 
utilat, totul nou, CT, aragaz, frigider, TV, mașină 
de spălat, superamenajat, zona Al. Neptun, preț 
350 euro/lună, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 3 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, contorizări la apă șl gaz, preț 
100 euro, zona T. Maiorescu, tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
• ofer pentru închiriat ap. 4 camere, mobilat, 
aragaz, frigider, CT, renovat, zona 22 Decembrie, 
preț 300 euro, tel. 232060,0742/290024. (A3)
• apartament 2 camere, circuit, et 3, contorizări 
la apă și gaz, nemobllat, zona Miorița, preț 120 
euro/lună, tel. 223400,0724/169303,0742/005221 
(A5)
• caaă mare, 3 dormitoare, 3 băi, living, garaj, 
curte, zonă semlcentrală, liniștită, preț 1000 
euro, tel. 223400,0720/387896,0740/914681 (A5)
• zona MărAfti, apartament 3 camere (living șl 2 
dormitoare), termopane, centrală termică, 
podele laminate, tv color, gresie, faianță, mobilat 
șl utilat, preț 300 euro/lună. Tel. 235201 
0729/018866. (A6)

• vând Dada 1410 L, af 1998,38.500 km rulați, 
stare excepțională, Farcaș Dumitru, Vata de Sus. 
Tel. 0726/220796,0WW„ (Ț)

Auto străine (37)

• vând BMW 5251, af 1981 Impecabil, preț 4300 
euro. Tel. 0726/392739. CT)
• vând VW Passat 1 O, 1500 cmc, 5 trepte, 
consum 5 litri, VT 2001 roșie, 4+1 uși, turelă, 
cârlig, piese rezervă, 1200 euro sau variante. Tel. 
0720/575832. (T)

Utilaje, unelte, industriale si 
agricole (40)

• vând 2 tractoare U 650 in atare foarte 
bună al elte utBaJe agricol*, prafuri nego
ciabile. Tel 248342,0721/53401.0/811)

Mobilier și interioare (47)

• vând donmză una persoană, 35 ron, șl 
recamler două persoane, cu arcuri duble, 160 
ron. Tel. 0254/215325. (D
• vând haină din picioare Karakul, neagră, 

mărimea 50, șl cuvertură tip covor, țesută 
manual. Tel. 0254/215325.0)
• vând iigenl șl negociabil set canapele pluș 3, 
2,1, toate extensibile șl canapea stofă exten
sibilă, vitrină cameră tineret, toate stare foarte 
bună. Tel. 0745/138706,0744/624867. (T)

Electrocasnice (56)

Matrimoniale (69) • vând cenbilâ termică murală cu tiraj 
forțat, Buderus. Informații la tel. 
0723/458183 sau 0254/218831 (1/10.11)

Altele (61)

Astăzi 13 noiembrie 2006 se 
împlinesc 4 ani de când moartea 
nemiloasă l-a luat dintre noi pe 
iubitul nostru soț, tată și bunic

MĂGUREANU 
ALEXANDRU

din Hațeg, lăsând un gol și durere în 
suflet. Nu te vom uita niciodată.

Dumnezeu să te odihnească 
în pace.

Soția Olga, copiii și nepoții

• Conferință de deschidere a cursului de Yoga 
integrală în ziua de marți 14.11.2006, ora 17, la 
Institutul Multimedia Româno-Elvețlan Deva, 
situat în cartierul Gojdu în spatele Dispensarului 
2 pe Aleea Viitorului, nr. 2 A Intrare liberă. Cursul 
de yoga se desfășoară săptămânal. Prima lună 
de curs este gratuită. Informații la tel. 
0728780279. (12/10.11)
• vând maelnâ de pufuleți, preț avantalos. Tel. 
211883, după ora 17. (87.11)

• vând cântar electronic șl mașină de 
măcinat cafea, pentru magazin alimentar, 
preț negociabil. Tel. 0720/368510, 
0747/095560.(7/7.11)

Pierderi (62)

• che a găsit un câine de culoare galben roșcat, 
mare, cu o pată albă la ceafă șl un ham roșu este 
rugat să sune la tel. 0729/110627. Răspunde la 
numele de Max.(T)

Matrimoniale (69)

(8022617/7.11)

• transport peruane Kalla ■ Germania ■

Oferte locuri de muncă (74)

• Internațional Job Expert ■ agenție acreditată
angajează asistenți medicali în unități sanitare 
din nordul Italiei. Se oferă cazare șl întreținere 
gratuită, salariu 1435 ■ 2000 euro. Relații la 
0257/281818 0741/115527, 0724/497851,
www.expertlob.ro,internationaisexpertjob.ro. 
(69168)
• producător tricotele angajăm cusătoare cu 
experiență în domeniu pentru atelierul din 
Slmerla; decontăm cheltuielile de transport. 
Informații tel. 0723/687218 (9/7.11)
• societate comordalâ cu profil farmaceutic 
angajează asistent de farmacie șl farmacist cu 
normă întreagă In Deva; pachet salarial atractiv. 
Informații la tel. 0726/301378 (4/7.11)
• acar, Lupani, 1 post, data limită 17.11. Tel. 
213244, orele 9-16
• administrator, Humdoara,l post, data limită
21.11. Tel. 213244, orele 9-16
• agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită
27.11. Tel. 213244, orele 9-15
• agent comercial, Petrlla, 1 post, data limită
30.11. Tel. 213244, orele 9-16.
• agent contractări șl achiziții, Călan, 3 posturi, 
data limită30.11. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• agent de pază în Incinte, Călan, 11 posturi, 
data limită 30.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază în Incinte, Călan, 2 posturi, data 
limită 31.12. Tel. 213244, orele 9 ■ 15
• agent de pază în Incinte, Petroșani, 1 post, 
data limită 15.11. Tel. 213244, orele 9 -16.
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 10 posturi, data limita
15.11. Tel. 213244, orele 9-15
• agent de pază control acces, ordine șl 
Intervenții, Hunedoara, 2 posturi, data limită
31.12. Tel. 213244, orele 9-15

• Adrian, 33 de ani, fără vicii, obligații, stare 
materială bună, doresc să cunosc o fată 
serioasă pentru prietenie sau căsătorie. Tel. 
0740/907657. (T)Matur italian, în Deva, fără 

obligații și prejudecăți, caut 
parteneră de viață de preferat 
între 18-35 de ani, restul 
vedem noi. Contact prin bip, 
mesaj, apel la 0721-491740.

(69380)

Promoție:
LAPTOP ASUS la 1899 ron (TVA hkIus), 

2 am garanție

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând pord 100 ■ 190 kg, asigur condiții de 
sacrificare. Tel. 0729/042742. (3/7.11)

Prestări servicii (72)

Redacția mhșt asumă respon
sabilitatea pentru conținutul

• ofer pentni montă mascul Ciobănesc mioritic, 
talie foarte mare, 73 cm în greabăn, diplome în 
expoziții „Green” șl mascul Ciobănesc 
caucazian, preț rezonabil. Tel. 0720/575832. CT)

• vând porci ecologici talie mare, calitate extra, 
Mărtinești, nr. 1. Tel. 0723/286212. (446092/10.11)
• vând poid mari de 190 • 200 kg șl purcel de 50 
■ 70 kg, rasă de came. Tel. 210900,0744/611145. 
CT)

• Fundația Mundi Deva organizează la cele mal 
mici prețuri cursuri de calificare în meseriile: 
brutar ■ patlser ■ produse făinoase, tâmplar, 
tapițer, lucrător social, operator calculator, 
operator radio tv, ospătar, lucrător comercial, 
zidar, sudor, secretar, limbi străine. Tel. 216138, 
0722/358138(1/8.11)

• transport persoane: Italia, Germania, Franța, 
Spania, Portugalia, la destinație. Tel. 
0745/568861,0742/121148 0749/037604. (65282)

Pote-Mix - puterea bărbăției
SC MARIAN ROMSPED SRL ORADEA

33% din români au probleme de erecție - compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
farsa:

Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, 
nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții 
normale, în loc de una-două.

Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele 
de circulație cauzate de modul de viață stresant. să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate 
reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs 
natural nu are efecte secundare.

membră a grupului de firme

AAARIAN WIEN
Vă oferă un NOU SERVICIU la standardele de 

calitate cu care ați fost deja obișnuiți:

Punctele forte ale produsului

Produsul Pote-Mix poate fi administrat și 
fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardio
vasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte 
secundare, poate fi administrat și de către persoane 
care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în 
stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării 
produsului se poate consuma alcool.

Pote-Mix conține în mod exclusiv substanțe 
naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu 
conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe 
lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul 
de alimente. Compușii cei mal importanți ai 
tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, 
urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de 
dovleac.

Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod 
regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, 
în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și în
acest fel efectul dorit se va manifesta în termen dc două luni. Tabletele se vor administra 
dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală fără acid carbonic. O cutie 
Jhâține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.

Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe 
termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 
3 luni continuu.

Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.potemix.ro sau sunați la numerele de 
telefon 0742 - 141 071 sau 0742 - 141 072. Prețul unei cutii de Poie-Mix este 149 RON 
(1.490.000 lei)+taxe poștale.

CURIERAT RAPID EXTERN 
(PACHETE, CORESPONDENȚĂ) 

«AAkra* ' KI

Mp DIN TOATE ȚĂRILE UNiyNII EL

ORA DEA 24 H VJENA
24-72 H

EUROPA

în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului, Bl. 43. parter

Acest produs este un supl iment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

Apelâhdla serviciile noastre de curierat, veți obține:
- rapîdiditate •

- siguranță
- satisfacție deplină

- la cei mai bun raport calitate - preț 
Informații și comenzi la:

TIMIȘOARA
Tel/fax: 0256 200.398
Tel/Fax: 0259-200.396
Mobil: 0744-641.316

ORADEA
Tel: 0259-470.060
Fax: 0259-456.391
Mobil: 0744-788.002

BAIA- MARE
Tel: 0262-491063 
Mobil: 0720-600512

Mobih0720-529899
Mobil:0724-851657

(64970)

internationaisexpertjob.ro
http://www.potemix.ro
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• La concurență. Noul dispozitiv muzical 
lansat de Microsoft, Zune, va ieși mâine pe 
piața din Statele Unite, în același timp cu un 
nou website de download-uri de muzică, 
Zune Marketplace, scopul declarat fiind de 
a concura cel mai popular model din lume 
la acest capitol, iPod-ul rivalului Apple.

Acuză religiile organizate
■ Muzicianul Elton John 
acuză religiile organizate 
de instigare la ură față 
de homosexuali.

• Jagger în doliu. Tatăl liderului trupei 
Rolling Stones, Mick Jagger, a murit la spital 
în urma unui atac de pneumonie, la vârsta 
de 93 de ani.

Londra (MF) - Elton John (59 
ani) a declarat publicației Ob
server că ar vrea ca toate 
religiile organizate să fie in
terzise, acuzândurle de instiga
re la ură față de homosexuali.

Muzicianul crede că religi
ile organizate sunt lipsite de 
compasiune. El nu merge prea 
departe cu negarea utilității 
religiei, spunând că își 
amintește cu drag de lecțiile 
de religie din școală, cu aju
torul cărora a aflat despre Isus 
Hristos. Elton John cosideră, 
totodată, că nu trebuie negli
jat faptul că există mulți

în carnaval
deschis sâmbătă,

A devenit tată
Los Angeles (MF) - 

Actorul Tobey Maguire 
și logodnica sa, Jennifer 
Meyer, designer de biju
terii, au devenit părinții 
unei fetițe, a declarat o 
sursă apropiată cuplului, 
citată de People. Jen
nifer a născut pe 9 
noiembrie primul ei 
copil. „Acesta este cea 
mai fericită perioadă a 
vieții mele”, a declarat 
ea publicației USA 
Today. „Simt că plutesc. 
Mă căsătoresc, îmi înte
meiez o familie și am 
parte de cea mai bună 
companie”, a mai spus 
femeia în vârstă de 29 
ani, care le numără 
printre clientele ei pe 
Jennifer Aniston, Kate 
Hudson, Lindsay Lohan 
și Nicole Kidman. Cuplul 
nu a anunțat încă o dată 
a nunții.

Captivă
Washington (MF) - O 

căprioară din Michi

gan, care a rămas pri

zonieră îhtr-o găleată 

de plastic vopsită în 

culorile Halloween- 

ului, ar putea muri de 

foame sau de sete, 

scrie presa locală. 

Redpientul, în formă 

de dovleac, destinat 

primirii de bomboane 

pentru copii în noap

tea de Halloween, . 

este blocat pe capul 

animalului de șase zile. 

Acesta pare a se fi 

agățat de urechile sau 

cornițele căprioarei, 

care are mai puțin de 

un an, împiedicând-o 

să bea sau să 

mănânce. Respon

sabili ai asociației de 

protecție a animalelor 

au încercat fără succes 

să anestezieze 

căprioara pentru a-i 

scoate redpientul.

In familie Afiați ia
filmări în India, Angeli
na Jolie și Brad Pitt au 
fost fotografiați ieri, în 
Bombay, împreună cu i 
copiii înfiați, Zahara și |
Maddox. (Foto: EPA) '

' S._J

homosexuali care își iubesc 
religia. Aceste comentarii au 
apărut într-o ediție specială 
dedicată homosexualilor a 
publicației Observer Music 
Monthly Magazine, unde 
starul britanic a fost inter
vievat de Jake Shears, mem
bru al trupei Scissor Sisters.

Concluzia muzicianului a 
fost aceea că religia organizată 
trebuie interzisă, chiar dacă 
există și părți bune ale aces
teia. Elton John amintește de 
homosexualii din țări din fos
tul bloc sovietic, care au avut 
probleme pentru că biserica a 
sprijinit mișcările anti-gay. 
Cântărețul a făcut un apel 
către liderii religiilor pentru 
a se întâlni și a discuta soar
ta lumii care se apropie de 
„un al treilea război mondial”.

Marele pariu
Londra (MF) - Producătorii 

noului film din seria James 
Bond, „Casino Royale”, vor 
afla săptămâna viitoare dacă 
pariul lor demn de orice cazi
nou din lume, făcut pe seama 
actorului britanic Daniel 
Craig, va fi unul câștigător sau 
nu. Inspirat de primul roman 
cu James Bond, filmul va avea 
premiera joi și vineri.

înainte de verdictul pu
blicului, posesorii licenței 
James Bond, Barbara Broccoli 
și Michael Wilson, beneficiază 
de laudele crtfâcilor în privința 
rolului făcutBe Craig.

Atunci când Daniel Craig, în 
vârstă de 38 de ani, a fost ales 
pentru a interpreta rolul celui 
mai faimos spion din lume, 
criticile au fost numeroase și 
necruțătoare. Actorul a fost 
considerat prea necioplit, prea 
blond sau prea urât pentru a 
da viață acestui personaj.

„Showgirl", din nou pe scenă

Observator Maimuțica-veveriță urmă
rește de sus vizitatorii grădinii zoologice din 
Zurich. (Foto: EPA)

■ Cântăreața Kylie 
Minogue și-a făcut o 
revenire spectaculoasă 
pe scenă, la Sydney.

Sydney (MF) - Starul pop 
Kylie Minogue a apărut pe 
scenă îmbrăcată într-o rochie 
de pene roz, la primul ei con
cert după ce a învins cancerul 
la sân.

„Bună seara, Sydney!”, a 
strigat cântăreața australiană 
de pe o platformă ce s-a ridicat 
în mijlocul scenei. Kylie 
Minogue (38 ani) și-a reluat ast
fel turneul mondial „Show
girl”, pe care l-a suspendat 
când a aflat că suferă de can
cer, în mai 2005. Ea are pro
gramate acum 20 de concerte 
în Australia, iar în ianuarie va

Kylie Minogue își continuă turneul „Showgirl" (Foto: epa)

Parodie a Anului Mozart
Viena (MF) - Viena a oferit în acest week

end un spectacol autoironie, „I hate Mozart” 
de Michael Sturminger, parodie a microcos
mului muzical vienez, dedicată celor care 
se consideră saturați de Mozart. în anul în 
care Viena sărbătorește 250 de ani de la 
nașterea geniului muzicii, această piesă de 
teatru muzical aduce pe scenă coșmarul unui 
șef de orchestră celebră care îl masacrează 
pe Mozart, încercând să monteze „Flautul 
magic” cu muzicieni, caricaturi ale lumii 
muzicale vieneze. Scenariul, plin de ironie, 
umor și limbaj vulgar, amestecă universul 
artistic cu cel al vieții reale: o soprană care 
cântă sub duș, o tânără solistă care are o 
relație cu șeful de orchestră, o divă care 
vorbește la telefon în camera sa de hotel, o 
conferință de presă cu critici de complezență 
etc.

Annette Bening (Foto: epa)

ajunge în Marea Britanie. Câte
va schimbări au fost făcute în 
regia show-ului pentru că vede
ta nu este complet refăcută, 

încă o stea pe
Los Angeles - Actrița 

Annette Bening a primit o stea 
pe Walk of Fame la Hollywood, 
la doar câțiva metri de locul 
în care soțul el, Warren Beat
ty, și-a lăsat amprentele în 
ciment. „Soțul meu este per
soana căreia îi sunt cea mai 
recunoscătoare, pentru că 
întotdeauna a văzut lucrurile 
în perspectivă”, a explicat 
actrița după ce a primit steaua 
cu numărul 1.324 pe celebrul

„Mă bucur că revin pe scenă. 
Aștept cu nerăbdare acest 
moment de mult timp”, a spus 
ea. „Simt pregătită, atât cât pot

Walk of Fame
bulevard Walk of Fame. „îmi 
iubesc munca, îmi place ceea 
ce fac și am impresia că sunt 
în mijlocul acestei experiențe”, 
a adăugat Annette Bening (48 
de ani).

De trei ori nominalizată la 
Oscar, recompensată cu Globul 
de Aur în 2005 pentru 
„Adorable Julia”, Annette Ben
ing se află acum pe afișul fil
mului ’’Running with Scis
sors”.

fi în condițiile date, dar nu 
sunt sigură că voi putea face 
tot ceea ce făceam înainte - nu 
că nu m-aș mișca în continuu 
pe scenă, dar schimbările 
bruște sunt problematice”.

în ciuda grijilor pe care și 
le-a făcut, Kylie a oferit un 
spectacol plin de energie și a 
schimbat o mulțime de cos
tume, create de mari designer! 
precum Dolce e Gabbana. Kart 
Lagerfeld, Emilio Pucci și John 
Galliano.

Ea a interpretat piese din 
toată cariera ei de 20 de ani, 
inclusiv „In Your Eyes”, 
„Shocked” și „Better The De
vil You Know”. De asemenea, 
concertul a inclus un cântec 
nou, „White Diamond”, com
pus împreună cu Scissor Sis-

I Venezuela. Concursul a |
l avut loc sâmbătă, la Bei- ; 

ling. (Foto: EPA) ’

Miss internațional
2006 a fost încoronată | 

i Daniela Di Giacomo din


