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Pe alocuri se vor semnala ploi, mai 
ales în cursul dimineții. Europa dă în fumători
dimineața la prânz t seara

• Dezbatere. Astăzi, 23 ianuarie, începând cu ora 11.00, în Sala „Spiru Haret" a Inspectoratului Școlar al Județului Hunedoara, se va derula dezbaterea cu tema „Proiectul pentru reforma educației timpurii". Participă reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, directori de școli, primari și inspectori școlari. (S.B.)

■ Firmele românești 
pot refuza să angajeze 
o persoană doar pen
tru că fumează.Deva (C.B.) - Din cauza înăspririi legislației antifumat care are loc în acest an în toate țările europene, au de

suferit și românii. Dacă până acum fumătorii care doreau să se angajeze nu întâmpinau nici o rezistență din partea legii în ceea ce privește consumul de tutun la locul de muncă, din acest an situația se modifică. Potrivit reglementărilor UE, începând cu 1 ianuarie 2007 firmele româ

nești pot respinge cererea de angajare a unei persoane pe motive de... viciu. Fumătorii își vor găsi mai greu de lucru pentru că patronii sunt protejați de o lege „europeană”. Țările din UE au legi stricte care-i vizează pe fumători și, în consecință, România este nevoită să se conformeze aces

tor reglementări. în țara noastră, potrivit statisticilor, 32,3% dintre bărbați și 10,1% dintre femei sunt atinși de viciul consumului de tutun. Noua măsură este întâmpinată cu plăcere de unii patroni din județ, însă cei „viciați” care doresc să se angajeze regretă aderarea lâ UE. /p.3

Din nou împreună! Colegiul director al PD a respins, ieri, prin vot, varianta ieșirii de la guvernare a partidului, /p.2 (Foto: cl>
 

Cartea, pericol public?
Deva (C.B.) - Considerată a fi principalul mijloc de educare și cultivare, cartea poate constitui un veritabil pericol pentru cei care citesc scrieri nerecomandate categoriei de vârstă din care fac parte. Bombardat de mesaje diverse menite să „ațâțe” imaginația, cititorul poate fi prins intr-un univers fals din care nu mai poate ieși fără ajutorul unui psiholog. Seria Harry Potter și Codul lui Da Vinci sunt două cărți care pot „deteriora” prejudecățile unor cititori mai „slabi de înger”. Psihologii susțin că viitorul mental al unui cititor care nu reușește să depășească stadiul Harry Potter, este incert, /p.3

EiCVII de la Colegiul Tehnic „Transilvania” din Deva învață ABC-ul muncii de jurnalism la ziarul Cuvântul Liber. Timp de o săptămână ei vor fi „ucenicii” ziariștilor profesioniști ai ziarului, îi vor însoți pe aceștia în documentare și vor redacta o versiune „școlărească” a Cuvântului Liber. /p,6 (Foto: CI.)
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A demisionat din PNTCD
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■ Fostul șef al Poliției, 
generalul (r) Ion Pitules- 
cu, a demisionat din 
organizația județeană.

Deva (M.S.) - Nemulțumit de discuțiile referitoare la o eventuală politică de alianțe a țărăniștilor, consilierul județean Ion Pitulescu a preferat să părăsească organizația județeană a PNȚCD, înainte

de congresul extraordinar al acestei formațiuni politice. El a refuzat să ofere, pentru moment, mai multe detalii, dar a precizat că motivele demisiei sale vor fi făcute cunoscute vineri în cadrul ședinței în plen a CJ Hunedoara. El nu a exclus posibilitatea de a se înscrie în alt partid politic. Emil Danci, președintele PNȚCD Hunedoara, a preferat să nu comenteze deci

zia fostului său coleg de partid. „Conducerea PNȚCD locală nu a avut nici o discuție în contradictoriu cu generalul Pitulescu. Domnia sa este un om de onoare”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PNȚCD Hunedoara, Nicolae Sântim- breanu. Pitulescu a fost ales în funcția de consilier județean pe listele PC, la alegerile locale din 2004, și s-a înscris în PNȚCD în aprilie 2006.

Mort în spital
Ruda-Brad (M.H, M.F.) - Un copil de trei ani, din satul Ruda-Brad a murit ieri la Spitalul Orășenesc din Brad. Copilul avea o malformație congenitală de cord, iar medicii apreciază că ar fi avut nevoie de un control medical permanent, lucru care, din păcate, nu s-a întâmplat. /p.3

GfaSsa: Cuvântul Ittet. suna: AJOFM Hunedoara

Mini-bursă de job-uri
■ La finele săptămânii 
se va desfășura prima 
bursă a locurilor de 
muncă din acest an.

Deva (C.P.) - AJOFM Hunedoara organizează vineri, 26 ianuarie, mini-bursa locurilor de muncă. Acțiunea se va desfășura în Brad, Ilia, Deva, Simeria, Hunedoara, Orăștie, Călan, Hațeg, Petroșani, Petri- la, Lupeni, Vulcan, Aninoasa, între orele 9 și 13. „Bursele locurilor de muncă reprezintă

cea mai bună ocazie de angajare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, acestea având ocazia să se întâlnească în mod direct cu angajatorii. La bursele organizate de Agenție în 2006 au participat 9982 de hunedoreni, 3014 dintre aceștia reușind să se încadreze în muncă”, declară Vasile Iorgovan, directorul AJOFM Hunedoara. Firmele din județ pot face oferte de locuri de muncă vacante, până vineri, la AJOFM Deva.
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A depus jurământul Comisarii europeni Leonard Orban și Meglena Kuneva au depus jurământul, ieri, la Luxemburg, în fața președintelui CE, JoseManuel Barroso, și a judecătorilor Curții Europene.Ceremonia de la Luxemburg a fost ultimul pas al formalizării instalării românului Leonard Orban în funcția de comisar european pentru multilingvism. (MF)
„Talibanul din 
Bremen"

Berlin (M.F.) - Ministrul german de Externe, Frank-Walter Steinmeier, a fost somat, la sfârșitul săptămânii trecute, să dea un răspuns informațiilor potrivit cărora ar fi contribuit la blocarea eliberării unui turc de origine germană, deținut cinci ani fără a fi pus sub acuzare.Presa germană a scris că fostul Guvern de la Berlin, condus de social- democrați și ecologiști, din care a făcut parte și Steinmeier a încercat să împiedice eliberarea lui Murat Kurnaz supranumit „talibanul din Bremen”, arestat în Pakistan, în 2001, care a fost ulterior trimis la închisoarea de la Guantana- mo.
Expresii 
licențioase

Caracas (M.F.) - Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, s-a adresat secretarului de Stat american Condoleezza Rice cu apelativul .fetița mea”, transmițând Washingtonului „să se ducă dracului”, după ce Statele Unite au contestat decizia de acordare a puterilor depline șefului statului venezuelean.Chavez a lansat o campanie de consolidare a puterii prin naționalizarea industriei, asumarea de puteri executive depline și posibilitatea de a candida la președinție de câte ori dorește.Departamentul de Stat califica deciziile ca fiind „anormale într-o democrație”.

Terry Davis
(Foto: EPA)

Trecut 
reciclat 
Strasbourg (M.F.) - 
Secretarul general al 
Consiliului Europei, 
Terry Davis, a 
declarat că rezul
tatele alegerilor le
gislative din Serbia 
arată că majoritatea 
cetățenilor sârbi „pre
feră un viitor mai 
bun decât un trecut 
reciclat", potrivit unui 
comunicat oficial al 
organizației.
„Sunt încurajat de 
modul în care s-au 
desfășurat alegerile. 
sârbe și de numărul 
mare de persoane 
care au votat. Rezul
tatele arată că 
majoritatea 
cetățenilor sârbi pre
feră un viitor mai 
bun decât un trecut 
reciclat", a explicat 
el.
„Acum provocarea 
constă în formarea 
unui Guvern stabil și 
eficient care să fie 
operațional cât mai 
repede posibil. Tim
pul este prețios, 
deoarece Serbia va 
prelua președinția 
Consiliului Europei în 
mai", a adăugat 
Davis.

hakian, pe fondul îngrijorărilor că un 
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Rămân împreună la guvernare
■ Nici un membru al 
Colegiului Director al PD 
nu a votat pentru ieșirea 
de la guvernare.

București (M.F.) - Colegiul Director al PD a respins, ieri, prin vot, varianta ieșirii de la guvernare, nefiind înregistrat nici un vot „pentru”, ci doar 5 abțineri, între care ale Elenei Udrea și Liviu Negoiță.Celelalte abțineri au aparținut secretarului executiv Dumitru Moinescu, vicepri- marului Capitalei, Răzvan Murgeanu, și senatorului Ma- rius Marinescu.„Colegiul Director al PD confirmat poziția BPN cu H —............ ..................................

Emil Boc

privire la rămânerea la guvernare. Am discutat cu colegii noștri această temă și nu am găsit motive temeinice pentru a ieși de la guvernare”, a anunțat președintele partidului, Emil Boc. El a precizat că „democrații nu au putut găsi răspunsuri credi- . bile” la întrebarea referitoare la ieșirea PD de la guvernare. „De ce să ieșim de la guver

Premierul a gre- 
șit. trebuie să-și 
asume responsa 
bilitatea pentru 
greșeala pe care 
a făcut-o

Emil Boc îl întreabă pe Adriean Videanu de ce tocmai Elena Udrea s-a abținut de la vot

Senatorul democrat Hillary Clin- 
ton (Foto: EPA)

nare, pentru că miniștrii PD și-au făcut datoria?”, a întrebat Boc.„Premierul a greșit, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru greșeala pe care a făcut-o și, în consecință, fiecare trebuie să răspundă pen

tru faptele proprii”, a adăugat liderul democrat. El a afirmat că democrații nu vor să rămână la guvernare cu orice preț și că, „atunci când axele politice aie PD vor fi afectate iremediabil”, atunci când o temă majoră cu impact pen-

(Foto: FAN)tru cetățean îi va despărți de cetățean, nu vor ezita să facă pasul în opoziție pentru a nu abandona promisiunile pe care le-au făcut în campania electorală, în programul de guvernare, în lupta antico- rupție.
Hillary Clinton, favorită la prezidențiale
■ Senatorul democrat 
Hillary Clinton are șanse 
mari pentru a deveni 
candidatul la președinție.

Washington (M.F.) - Senatorul democrat Hillary Clinton are un avans considerabil în fața contracandidaților săi în alegerile interne pentru desemnarea candidatului democrat la alegerile prezidențiale, se arată într-un sondaj publicat de cotidianul The Washington Post, în ediția electronică de luni.Senatorul de New York este favoritul a 41 la sută dintre democrații interogați, pe locul doi aflându-se senatorul statului Illinois, Barack Obama, potrivit cotidianului The Washington Post.Foșțul senator John Ed- wards, nominalizat în 2004 în funcția de vicepreședinte al Statelor Unite, se află pe cel

de-al treilea loc, obținând 11 procente, urmat de fostul vicepreședinte Al Gore, cu 10 procente. Senatorul de Massa- chussetts, John Kerry, candidat la alegerile prezidențiale din 2004, a obținut opt procente.Sondajul a fost realizat înainte ca Hillary Clinton să-și anunțe candidatura, duminică. Obama a intrat marți în cursa pentru președinție, în timp ce Edwards și-a anunțat intenția pentru candidatură cu o lună în urmă.Potrivit sondajelor, fosta primă doamnă a Statelor Unite „l-a devansat cu mult pe senatorul de Arizona, John McCain, și chiar pe fostul primar al New York-ului, Ru- dolph Giuliani”.Hillary Rodham Clinton a declarat recent că dorește să devină președinte al Statelor Unite, deoarece „este în

grijorată în legătură cu viitorul țării”. Fosta primă doamnă, care a vizitat o clinică din Manhattan, pentru a promova asigurările pentru copii, s-a aflat în fața unui grup de jurnaliști, pregătiți să o interogheze cu privire la campania sa istorică, aceea de a fi prima femeie- președinte din istoria Statelor Unite.Și guvernatorul democrat t al New Mexico, Bill Richard- son, și-a anunțat candidatura duminică. în cazul în care ar fi ales, el ar fi primul președinte american de origine hispanică.Sondajul, realizat de The Washington Post în colaborare cu postul ABC News, a fost realizat în perioada 16-19 ianuarie, pe un eșantion de 1.000 de persoane adulte, printre care 561 de democrați, cu o marjă de eroare de trei procente.
Demisii la Direcția ConsularăînBucurești (MF) ■ Petre Catrinciuc, director general al Direcției Generale Afaceri Consulare și Liviu Lucian Avram, director adjunct al Direcției Afaceri Consulare au demisionat, iar consulul român în Liban a primit sancțiune disciplinară, în ancheta privind circumstanțele legalizării procurii trimise de Hayssam.Purtătorul de cuvânt MAE, Corina Vințan, a declarat că cei doi directori din Direcția Consulară și-au depus demisiile la începutul lunii ianuarie, însă nu a dat mai multe detalii despre sancțiunile disciplinare aplicate consulului român în Liban, Ian- cu Mihai.

urma verificărilor declanșate de ministrul de Externe cu privire la respectarea prevederilor legale în cazul supralegalizării documentelor prin care Omar Hayssam își manifesta acordul în vederea deplasării copiilor săi la Istanbul, în perioada 15 decembrie 2006 - 15 ianuarie 2007, însoțiți de mama lor, Adela, s-a constatat că procedura consulară a supralegalizării a fost făcută de consulul Iancu Mihai fără a stabili calitatea de mandatar al lui Hayssam a persoanei care a adus declarațiile la secția consulară, lucru impus de prevederile legale. Astfel, s-a decis sancționarea disciplinară a acestuia.

Liderul UDMR este scepticCluj-Napoca (M.F.) - Președintele UDMR, Marko Bela, și-a exprimat scepticismul în legătură cu adoptarea unor legi în Parlament, din cauza scandalurilor din coaliție, transmite corespondentul ME- DIAFAX.„Sunt sceptic în ceea ce privește șansele noastre de a impune proiecte foarte importante în Parlament. Trebuie să încercăm acest lucru, dar suntem un guvern minoritar și o coaliție minoritară și suntem și o coaliție care mi este solidară. Va fi foarte greu să

Marko Bela (Foto: EPA)ajungem în Parlament la un vot pozitiv”, a declarat Marko Bela, luni, într-o | conferință de presă la Cluj- Napoca.El a spus că, după încheierea vacanței parlamentare, ar trebui să existe o mai mare preocupare printre politicieni privind prioritățile legislative.
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pescvbt
• Furt. O femeie a rămas fără geanta cu bunuri și bani, în valoare de 1.500 lei, după ce i-au fost furate, în noaptea de duminică spre luni, în timp ce călătorea cu trenul, pe ruta Arad-Deva. Mărie Jeanne Bulmela a anunțat Poliția TF Deva, care în scurt timp l-a identificat pe Că- praru llie, din Bumbești-Jiu. (M.H.)

Q----------------------------------

Guvernare cu 
bilețele portocalii

Tiberiu Stroia_____________
tlberiu.stroia@informmedia.ro

I a ritmul în care apele politichiei dâm- 
Lbovițene sunt tulburate de bilețele 

pline cu „indicații prețioase", ai impresia 
că fiecare ales al neamului poartă în buzu
nar un bilet cu care, la momentul oportun, 
îi va da la gioale adversarului. Lucru oare
cum adevărat, având în vedere că tipii 
ăștia se cunosc de ani buni, timp în care 
au „nășit", la greu, afaceri de tot genul. 
Interesant este însă faptul că, în spatele 
acestui circ ridicol, se ascunde un adevăr 
cutremurător. Meseriașii ăștia, gen 
Tăriceanu și Băsescu, care agitau pompos 
șmecheria aia cu Dreptate și Adevăr și care 
ne-au explicat, nouă, românilor, cum vor 
da de pământ cu sistemul ticăloșit, nu au 
făcut altceva decât să-l preia cu cățel și 
purcel și să-l vopsească în portocaliu.

Când alcoolul conduce taxi-ul
■ Din cauza unui taxi- 
metrist beat, doi tineri 
au ajuns în stare gravă 
la spital.

Manuela Hrițac______________
Mihaela Tâmaș
niihaela.tani as@infofmmedia.ro

Cristur - Doi tineri au fost grav răniți în urma unui accident de circulație petrecut în noaptea de duminică spre luni, în localitatea Cristur. Tinerii aflați în taxi au scăpat ca prin urechile acului, după ce mașina s-a rostogolit de câteva ori pe șosea, oprindu-se în afara părții carosabile. Accidentul s-a petrecut din cauza taximetris- tului care era băut. „Con

Avem bilețele despre sisteme oli
garhice care gravitează în jurul lui 
Tăriceanu și bilețele despre afaceri 

oneroase prezidate de mariner. Și ăsta nu e 
decât vârful aisbergului. Pentru că 
bilețelele astea care au apărut zilele trecute 
sunt cele mai inofensive. Cât despre 
adevăratele bilețele compromițătoare, ele 
nu vor fi scoase niciodată. Prietenii priete
nilor lor știu de ce. Restul e... istorie și va 
intra la capitolul... Dragă Traiane!.

Se simt discriminați de UE
■ Angajații nu sunt 
prea bucuroși de legile 
antifumat. Patronii însă 
da.

CĂLIN BlCĂZAN___________________________

Mădălin Croitoru____________
Bogdan Cârciumaru

Andrei Balasz Alexandru Miheț

Deva - Consumul de tutun începe să ridice probleme nu doar sănătății, ci și... carierei. Riscul de a nu mai găsi un loc de muncă din cauza viciului îi face pe deveni să condamne legea impusă de Uniunea Europeană. „Nu este bine și nici normală această

Au scăpat cu viațăBăcia (M.T.) - Cinci persoane, printre care și un copil de trei ani, au scăpat cu viață în mod miraculos, după ce mașina în care se aflau a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Accidentul s-a ■^produs ieri seară, pe drumul național 66, la câteva sute de metri de intersecția cu DN7, spre localitatea Băcia. Conducătoarea mașinii, Cristina B., de 52 de ani, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a derapat și s-a răsturnat în afara părții carosabile. în urma accidentului conducătoarea mașinii și pasagerele: Anna K., de 68 de ani, din Caransebeș, Elena R., de 36 de ani, din Sibiu, și fiica acesteia de 2 ani au scăpat cu răni ușoare fiind transportate la Spitalul Județean Deva, pentru investigații. Pentru eliberarea victimelor dintre fiarele contorsionate ale mașinii a fost nevoie de ajutorul unei echipe de descarcerare. f .

lege impusă de U.E. Nu înțeleg de ce angajatul nu are dreptul să fumeze? Mi se pare că avem de-a face cu o discriminare. Eu nu sunt fumător, am colegi care fumează, dar nu mă deranjează cu nimic dacă cineva își aprinde țigara în timpul serviciului”, afirmă Alexandru Miheț. „Această măsură impusă de U.E. este discriminatorie, dar dacă tot am
Copil de trei ani ucis de neglijență
■ Medicii spun că 
băiatul avea nevoie de 
un control medical per
manent.

Manuela Hrițac______________
MAdălina Furca

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.

Ruda-Brad - Copilul Petru Șamu s-a născut cu o malformație de cord, în urmă cu trei ani, în satul Ruda-Brad, situat la doi kilometri de municipiul Brad. Vineri, în jurul orei 16, părinții copilului au observat că starea băiatului s-a agravat și au solicitat ajutorul paramedicilor. Potrivit părinților, ambulanța a ajuns abia după o oră. Băiatul a fost transportat de

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

și scurte comentarii, însoțite de nume.

CVVÂjfltf. Vot prin 
SMS 

întrebarea săptămânii: Credeți că 
modernizarea Cetății este un 

câștig pentru municipiul Deva?

Pericolul numit carte magică
■ în librării, cărțile care 
altădată se cumpărau 
bine sunt căutate tot 
mai puțin.
CĂLIN BlCĂZAN____________________________

Mădălin Croitoru____________
Bogdan Cârciumaru

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

comentarii, însoțite de nume.
Puteți vota prin SMS 

i până miercuri, ora 15.

Deva - în epoca modernă lecturarea unei cărți nu mai pare o simplă relaxare. Dacă în trecut părinții își îndemnau copiii să citească cât mai mult, în ziua de azi ar trebui să se gândească de două ori la 

ducătorul autoturismului Dacia Logan, Florentin B., de 45 ani, din Hunedoara, aflân- du-se sub influența băuturilor alcoolice, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. într-o curbă, a pierdut controlul autovehiculului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Fiind testat cu aparatul eti- lotest, conducătorul auto, avea o concentrație alcoolică în aerul expirat de 0,50 mg/1”, declară purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, subinspector Bogdan Nițu. în urma accidentului, Mihail L., de 19 ani, și A. D., de 17 ani, din Hunedoara, au fost răniți grav și transportați de urgență la spitalul din Hunedoara. Taximetristului i-a fost 

aderat trebuie să acceptăm legile impuse de ei. Dacă tot au dat legea asta ar trebui ca, la locul de muncă, fiecare patron să amenajeze locuri speciale pentru fumat”, este de părere Andrei Balasz. Unii patroni susțin, însă, că măsura e binevenită din cauză că fumatul poate afecta randamentul în anumite meserii. „La firma mea nu aș angaja orice fumător. Dacă acela

Rudele nu au permis autopsierea copiluluiurgență la spitalul din Brad, unde i-au fost acordate primele îngrijiri medicale. în timpul nopții, starea de sănătate a micuțului s-a înrăutățit, motiv pentru care mama acestuia a solicitat să fie transferat la Spitalul Jude
acest lucru. Asta pentru că în librării subconștientul copiilor este amenințat de cărți care ridică în slăvi magia. Psihologii spun că societatea și părinții trebuie să își ajute copiii să treacă peste stadiul magiei promovat de seria Harry Pot- ter. „Copiii depășesc în general acest tip de probleme o- dată cu vârsta. Dacă rămâne ancorat în universul imaginar, atunci situația se înrăutățește. Aceste cărți nu sunt totuși un pericol pentru copii. Prin faptul că-i pune să citească e un lucru bun din

Taxi-ul s-a răsturnat pe o latură (Foto: Antena Dîntocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și pentru vătămare corporală din culpă. Polițiștii continuă cercetările pentru a 

care solicită angajarea fumează vreo trei pachete de țigări pe zi am să refuz să-l angajez pentru că în momentul exercitării meseriei va cere pauză de fumat din cinci în cinci minute. în plus, măsura va fi binevenită pentru nefumători, care vor lucra astfel într-un mediu mai curat”, susține B. Dumitru, patron al unei firme de construcții.

țean din Deva. „Sâmbătă dimineață am văzut că băiețelului meu îi este tot mai rău. Mă temeam că va muri în brațele mele și am vorbit cu medicul să-l transfere la spitalul din Deva. Din cauza faptului că transporta un alt 
start, dar copiilor trebuie să li se explice diferența dintre real și imaginar și nu trebuie lăsați să se dezvolte într-un univers fals”, explică Dan Oltean, psiholog în cadrul IȘJ. Fenomenul Harry Potter care a luat amploare în toată lumea pare că se stinge încet-încet prin faptul că volumele „magice” se cumpără tot mai puțin în librării. La Deva, seria Harry Potter rămâne nevândută de peste două luni. „Publicul s-a săturat de aceeași tematică. Aceste cărți nu-i afectează pe copii, din contră, 

stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut
Vezi alte fotografii pe V *
www.huon.ro

www.huon.ro

Nemulțumiri 
studențeștiPetroșani (C.B.) - Studenții din Petroșani continuă să-și manifeste nemulțumirile după discuțiile recente ce au avut loc la București în compania ministrului Dumitru Miron. Ei solicită Ministerului Educației și Cercetării ca subvențiile de cazare în cămin să nu mai vină la student prin intermediul facultății, ci direct pe cârdul acestuia. Studenții care fac cursuri de mașter au rămas surprinși când au aflat că nu mai beneficiază de reducere pe transportul feroviar, mai ales că această decizie nu a fost făcută publică. „MEdC a greșit pentru că a luat această hotărâre fără să se consulte cu reprezentanții studenților din județe”, spune liderul studenților din Petroșani, Dacian Ciodaru.

pacient, ambulanța nu a ajuns la timp, iar copilul a murit la Brad, în spitalul > unde a fost internat, sâmbătă, în jurul orei 17”, a spus, dis- ■ perată, mama micuțului decedat, Tereza Șamu. După ce au constatat decesul copilului, medicii au cerut efectuarea autopsiei, însă părinții nu au fost de acord. „Copilul suferea de o malformație de cord încă de la naștere, însă r părinții nu l-au dus la timp la control. Nu am putut stabili cu precizie diagnosticul pacientului, deoarece părinții au refuzat ca micuțul să fie supus autopsiei”, a declarat directorul Spitalului municipal din Brad, doctor Viorel Bold.

Loredana Bușteale dezvoltă imaginația. îi afectează ce văd la televizor, nu cărțile”, spune librarul Lore-

mailto:tlberiu.stroia@informmedia.ro
mailto:as@infofmmedia.ro
http://www.huon.ro


1783 - S-a născut Stendhal (Mărie HenH Beyle), seri* 

itor francez (m. 1842).
| 1832 - S-a născut pictorul impresionist francez Edouard

Manet (m. 1883)___________
1898 - S-a născut Serghel
Mihailavici Eisenstein, regizor 

rus («Crucișătorul Potiomkin») 

(m. 1948).________________________

1899 - S-a născut actorul
Humphrey Bogart: («Casablan- 

ca») (m. 1957).__________________

1928 - S-a născut scriitorul
Mircea Horia Simionescu._____________ , ______________
1928 - S-a născut actrița franceză Jeanne Măreau.
1989 - A murit pictorul suprarealist Salvador Dali (foto) 

(n. 1904).

VREMEA
Prognoza pentru astăziPe alocuri ploi (dimineață). Maxima va fi de 12°C, iar minima de 5°C.
Prognoza pentru două zile
Miercuri. Ploaie slabă. Maxima va fi de 9°C, iar minima de 1°C.Joi. Lapovită. Temperatura maximă va fi de 6°C. Minima va fi de circa - 4°C.

Calendar Creștin-Ortodox_______________________________
Sf. Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel.

Calendar Romano-Catolic_______________________________
Sf. Emerentiana; lldefons.

Calendar Greco-Catolic___________________________________

Sf. Clemente, ep. și Agatanghel.

I Energie electrică

Astăzi, furnizarea energiei electrice va fl întreruptă între 

orele:
i 8.30-15,00 în Deva: cartierul Dada, bl.6; str. I.L Cara- 

giale, Piața Azur (chioșcurile dinspre I.L. Caragiale) șl

I pe str. G. Coșbuc.

Gaz

i Astăzi, furnizarea gazului metan va fi întreruptă în 
Deva, între orele:
9.00 - 15.00 pe str. Dragoș Vodă, bl 28; Depozitelor, 

la SC Agromec și SC Metalo Auto Com.

Apă
Astăzi, furnizarea apei potabile va fi întreruptă in Deva, 

între orele:
8.00 - 15.00 pe str. I.L. Caragiale.

RETETAZILEI

Orez cu fasole verde
Ingrediente: 160 g orez, 50 g brânză Gorgonzola, 

fasole verde, supă de legume (sau un cub de supă fiert 

în apă).
Mod de preparare: Se pune la călit o mână de păstăi 

de fasole verde spălate și tăiate mărunt (5 mm) în 1- 
2 linguri de ulei cu un praf de sare. La foc mic și 
acoperite cu capac. Separat se pune la fiert apa cu un 

cub de supă, sau supa de legume. Când, fasolea s-a 

înmuiat puțin, se adaugă orezul curățat și spălat (160 

g pentru 2 porții). Se lasă să se călească ușor și se 

toarnă cu polonicul din supa care fierbe la foc mic în 

paralel. Când e gata se stinge focul și se adaugă brân

za Gorgonzola. Orezul se amestecă bine ca să se 

topească brânza și se servește.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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Soluția Integramel din numărul precedent: C - TIC - M - FUGA - US0R - NUCA - 

ARO - CIL - PISICA - CEATA - OD - TURN - CUVE - LEGA — Rl — SI — OASE - L - 

CIR - ACRA - LUNAR - HAS - LC - FRICA - STIL - USUI - GRIPA - AVIZ

INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
tn perioada 9 - 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea să-l 
demonstrezi cit de ușor te pojl Juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integramele apărute în această 
perioada, realizează o colecție ;l trlmlte-o alături de 
talonul completat, pe adresa redacției: Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, sau la OP1, CP 3, Deva, sau 
depune-o în cutiile speciale Cuvântul liber, până în 6 
februarie.
Extragerea va avea loc tn 7 februarie. Iar numele 
câștigătorului va fl publicat în ediția din 8 februarie.

CUVÂNTUL liber te vrea câștigători

Informații suplimentare la nr, 0254-211275, Ini 8806. 
Persoană de contact Magdalena Șerban

50 RONM CÂȘTIGAT!

| Nume..........................................
I Prenume....................................
J Adresa.................... . .................
i ...............................Tel........................  î
■ ij Localitatea ............  |
! Sunteți abonat la Cuvântul liber? I

DA □ NU □

I CUVÂHB IEaHaI i
Regulament: ,
La acest concurs nu pot participa angajațil Inform Media șl nici rudele acestora de gradele I și II.

ANTENA 1

Berbec

&
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Dimineață luați o hotărâre prin care vă schimbați tot pro
gramul zilei. Este posibil să vă întâlniți cu câțiva prieteni și 
să "ncepeți pregătirile pentru □ petrecere.

Taur ,,..... : ..................... . . _______ _______

Sunteți plin de entuziasm și pus pe schimbări, Acum este 
momentul să vă faceți planuri de viitor. Este o zi prielnică 
pentru Investiții, afaceri și călătorii în interes personal.

Gemeni I

Vă îmbunătățiți considerabil situația financiară. Luați bani’ 
atât de la serviciu, cât șl dintr-o afacere. Aveți ocazia să 
faceți o investiție rentabilă, pe termen lung.

Rac

Aveți încredere in forțele proprii și dați dovadă de spirit 
de aventură. Vă sfătuim să nu riscajl prea mult. Este o zi 
favorabilă călătoriilor în interes de familie.

Leu

Astăzi dați dovadă de mult curaj în afaceri. Vă sfătuim să 
țineți seama de sfaturile unei rude mai în vârstă. De aseme
nea vă recomandăm să nu vă enervați.

Fecioară

Re plan financiar, se pare că nu parcurgeți o perioadă prea 
bună. Căutați noi surse de venituri! Spiritul de aventură șl 
optimismul vă vor determina sa vă asumați riscuri.

Balanța
Treceți mal ușor peste grijile cotidiene, grație entuziasmu
lui șl optimismului cu care începeți ziua. După-amiază faceți 
planuri pentru o călătorie mal lungă.

Scorpion
Vâ sfătuim sa acordați mai multă atenție celor apropiați, 
pentru că s-ar putea să ui se reproșeze că sunteți indife
rent Este cazul să fiți mai prudent.

Sigetator

Aveți succes Intr-o călătorie de afaceri. Vă recomandăm 
să fiți atent cu persoanele care vă însoțesc. Dupâ-amiazâ 
puteți să rezolvați o problemă de natură sentimentală.

Capricorn

Dimineață sunteți foarte activ șl sociabil și vă înțelegeți bine 
cu toată lumea. Reușiți să vă păstrați optimismul, în duda 

’ ' »• problemelor sentimentale care vă frământă.

Vărsător

Aveți suficientă energie pentru a începe noi activități pen
tru familie și casă. Partenerul de viață și familia vă spri
jină.

Pești ........ ...

Dimineață sunteți apreciat pentru entuziasmul de care dați 1 
dovadă, Vă simțiți bine la o întâlnire cu prietenii și este 
posibil să fiți Invitat la @ petrecere.

7:00 Jurnalul TVR. Sport

Meteo
B:00 Justiție militară (s). j 
0Cu: David James

Elliott
8:55 Eunovision 2007. Dru- 1 

mul spre Helsinki. 
Videodlpuri

9:10 Dis-de-seară (r) 
10:15 Design - designeri

(doc. Franța, 2003) î 

10:30 Profesioniștii (r) 
1130 Sănătate pentru toții

(r)

1230 Ne vedem la... TVRI j
Talk-show, Transmiși- ’
une directă

13:00 Hannah Montana (ep. :
11, comedie, SUA) i

1330 Desene animate 
14:00 Jurnalul TVR 
15:00 Delidile bucătăriei î

(doc. Anglia, 2005) J
1530 Oglinda retrovizoare !
1630 Kronika 

17:00 Jurnalul TVR 1
17:15 Atom. Mâine este

acum! 
17:45 Dis-de-searâ 

1840 Eurovision 2007 
1900 Jurnalul TVR

2020 între bine și râu.
Transmisiune directă 

21:50 Anatomia lui Grey (ep.
03, dramă, SUA, 2005) i 

22:45 J .1 TVR 

23:15 Dinastia (ep. 15) 
2345 Arhiva de senridu 
23:50 Celebritățile timpului

0tău (1 episod) 
2400 Viața ca-n filme (ep.

036, comedie, SUA, 

1990). Cu: Brian Ben- 
ben, Denny Dillon. R.: 
David Crane, Marta 
Kauffman

035 Telegrafistul (dramă,

13 Danemarca/Norvegia, 
1993). Cu: Bjom 

Floberg
225 Jurnalul TVR (r) 

330 Dănutz SRL (r) 
4:50 Design - designeri (r) 
Sxffi Dinastia (r) 

535 Atom (r)
605 Delidile bucătăriei (r) 
630 Celebritățile timpului 

tău (1 episod)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Om sărac, om bogat
(r)

11:15 Dispăruți fără urmă (r) . 
12:15 La Bloc (r) 
1300 Știrile ProTv
13:45 Marele cutremur din t 

Los Angeles (partea I) 
(dramă, SUA, 1990).
Cu: Dean Abston, Lind- { 
say Frost, Joe Spano. 
R.: Larry Elikann 

1600 Tânăr și neliniștit (s).

3 Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- ’ 
son, Peter Bergman 

17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac; om bogat

0 (serial, comedie). Cu: J 
Horia Brenciu, Șeitan 
lonescu, llinca Goia, ‘ 

Cristina Deleanu
18:55 Știrile sportive 
1900 Știrile ProTv. Sport

Vremea

2030 Jaful
O (acțiune, SUA, 2002). 

Cu: Dean Cain, Erika 
Eleniak, Roman Pod- 
hora, Richard Year- 
wood, Eric Roberts. R.: 
Charies RobertCamer 

22:15 la Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTv. Spoit 
23tC Prietenie pe muchie 

0de cuțit (ep. 10, SUA, 
2003). Cu: Dylan 
Walsh, Julian McMa- 
hon, John Hensley, 
Valerie Cruz

0:45 La Bloc (r) 
1rii0 Omul care aduce 

cartea (reluare)
1:15 Știrile Pro Tv 

2:15 Prietenie pe muchie 
de cuțit (reluare)

330 Pro Motor (r) 
430 Parte de carte (r) 
5® Apropo Tv

(reluare)
630 StU Oana Cuzino 

(reluare)

NA 1 DEVA
600 In gura presei cu 

Mircea Badea. Revista 
presei

7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos 
9:00 în gura presei (rj 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vrvere(serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
1300 Observator cu Simona 

Gherghe
13:45 0 rablă de colecție 

O (comedie, Franța, 

1981)
16:00 Observator
16:45 9595, te învață ce să 

fad

180 Vocea inimii 
(film serial, dramă, 
România, 2006). 
Cu: loan Isaiu, Toma 
Dănilă, Olga Delia 

Mateescu, Cezara 
Dafinescu, Ion 

Dichiseanu, Marius 
Bodochi 
1900 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport Meteo

2030 Din dragoste 

(divertisment)
2230 Animat Planet 

(divertisment)
23:00 Observator cu 

Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

2400 Pollock (dramă

13 biografică, SUA, 2001) 
Cu: Ed Harris, Marcia 
Gay Harden, Jennifer 
Connelly, Val Kilmer, 
Tom Bower. R.: Ed 

Harris
Filmul prezintă viața si 
cariera pictorului Jack- 
son Pollock, care a 

trăit între anii 1912 - 
1956, lăsând în urmă 

numeroase capodopere 
ale curentului expre
sionist.

230 Concurs interactiv 
330 Observator (r) 
«15 9595

(reluare)

800 Lecția de... știință. Ochiul 
științei (doc.) 8:30 Poveste 
fără sfârșit (r) 9:00 Dinotopia 

J (r) 10:00 Tonomatul DP2 
11:30 Lege și ordine (r) 1225 

j Populații străvechi (doc., r) 
' 13:00 Zestrea românilor (r) 
* 14:00 ABC... de ce? 1430 

Poveste fără sfârșit (ep. 25) 
! 1500 împreună în Europa 1 

16:00 Jurnalul TVR (r) 1630 

Tribuna partidelor paria-; 
mentare 17:00 Dinotopia (s) 
18:00 Lecția de... geografie. 
Amazonia (doc.) 1835 Lege și 

J ordine (s) 19:25 Școala 
< părinților (doc.) 20:00 Jobbing 

2030 Arta supraviețuirii 2100 
J Ora de știri 22:10 Jean de

Florette (dramă, Franța, 1986) 
0:20 Campionatul de comedie 

’ (r) 0:50 Familia mea dementă 
« (d. a.) 120 Jurnalul Euronews

530 Rebelde (r) 730 Iubire de 
mamă (r) 930 Culoarea păca
tului (s). Cu: Reynaldo Gianec- 
chini, Giovanna Antonelli 
11:00 Pariul iubirii (s). Cu: 
Patricia Manterola 1330 Ju
rământul (s) 1530 Iubire de 

mamă (s, Mexic/SUA, 2005) 
1730 Poveștiri adevărate 
1830 Rebelde (s) 2030 Iubire ' 
ca în filme (s, r) 21:30 SOS, 
viața mea! (s, Argentina, ’ 
2006). Cu: Natalia Oreiro 
2330 Jurământul (r) 1:15 Po
veștiri adevărate (r) 2:15 Iubire 
ca în filme (s, r) 3:15 Lori (di
vertisment) (r) 430 Amy, fetița 
cu ghiozdanul albastru (s)

0630-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

HBO

PRIMA TV

NAȚIONAL
630 Parker Lewis (s, SUA. 

! 1990) 7:00 Poză la minut (s) ]
800 Malcolm și Eddie (s) 900 

! Dimineața cu Răzvan și Dani

11:00 Raven (s) 12:00 Look 
who is winning 1300 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
13:20 Look who is winning 

< 1430 Miezul problemei (r)
1630 Bărbatul din vis (r) 
1730 Naționala de bere 1830 
Știri 20:00 Țara Iu' Papură 

Vouă (divertisment) 20:15 Trei 
ceasuri... 22:00 Miezul pro
blemei 24:00 Cabin Boy 
(comedie, SUA, 1994)

11:15 Calea misterelor (r) 
12:15 Verdict: Crimă! (r) 13:15 

Taz-Mania (sj 13:45 0 fami- 
* lie ciudată (s) 14:15 Walker, 

polițist texan (r) 1530 Small- 
ville (r) 1630 Prietenii tăi (r) 
17:00 Calea misterelor (s) 
18:00 Verdict: Crimă! (s) 
1930 Walker, polițist texan (s) 
20:00 Entertainment News 
20:20 Ele spionează (s, 
acțiune, SUA, 2002) 2130 Pri
etenii tăi (s) 2230 Cu mafia 

pe urme (acțiune, SUA, 2000) 
2430 Schimbul trei (s)

830 Conan aventurierul (ep. 
14) 930 Al 7-lea cer (s, r) 
11:00 Tele RON 12:30 Play 
14:10 Dragoste și putere (s) 
14:45 Minciuni și înșelăciuni 
(dramă, SUA/Can., 2005) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 j 
Dezastre în lumea sportului 
(special/doc.) 18:00 Focus 

19:00 Camera de râs 19:20 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 19:45 Celularul (s, Ro
mânia, 2006) 2030 Secre
tul fericirii (comedie, SUA/ 
Can., 1996) 22:00 Totul de-: 
spre sex (s) 2230 Focus Plus 
2330 Celularul (s, r) 23:45 
Trădați în dragoste (r)

1340 ( scându-l pe Wayioo 

(comedie, SUA, 2004). 15:10 
Femeia mereu deasupra (ro
mantic, SUA, 2000). 1645 Cat- 
woman (aventuri, SUA, 2004). 
1830 Expresul Polar (animație. 
SUA, 2004). 20:10 P; p 

COffi (dramă, SUA, 2005). 215fi 
Figuranți (Ep. 10, comedie, 
Marea Britanie, 2006) 2230 
Deadwood (Ep. 24, dramă, 
SUA, 2005). 2330 Animalul 
(dramă, SUA, 2005). 040 De 
dragul aparențelor (comedie, 
SUA, 2004). 220 Alexandro 

(aventuri, SUA 2004).

REALITATEA
11:40 Fabrica 12:00 Reali

tatea de la 12:00 13:20 EU, 
România 1430 Realitatea de 
la 14:00 14:50 Realitatea bur
sieră 15:20 Fabrica 16:50 
Marfă 1730 Realitatea de la 

17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 17:10 Tu 
faci Realitatea 18:50 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan 
Dumitrescu 21:50 Prima ediție 
22:05 100% 23:00 Realitatea 
de la 23:00 23:15 Realitatea 

all-indusive 2430 Realitatea 

de la 24.00

DISCOVERY
930 Euromaxx 10:00 Docu
mentar: Euroblitz - Oamenii și 
politica 1030 Euroblitz - Arta 
(doc., r) 1130 Ne privește. Cu 

Alina Stancu 1230 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Un nou 

început (r) (doc.) 1335 Emi
siune religioasă (r) 1430 Tele
shopping 1435 Lumea cărților 

1535 Euroblitz - Oamenii și s 
politica (doc., r) 1630 Nașul. 
Talk-show cu Radu Moraru (r) 
1830 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2030 By 

Monica Columbeanu 22:00 
Nașul. Talk-show cu Radu 

Moraru 2430 61 Vine presa! • 
(reluare)

930 Automobile americana 
recondiționate: Chevy Low Ri- 
der '591030 Motociclete ame
ricane 11:00 Curse 1230 
Tehnologie extremă 1330 Cel 
mai mortal sezon din lume 
1430 Ray Mears și tehnicile 
indigenilor 1530 Cum se fa
brică 1630 Mașini pe alese 

1730 Automobile americane 
recondiționate 18:00 Motoci
clete americane 1930 Vânătorii 
de mituri 20:00 Tehnologie 
extremă 21:00 Băiatul care 

avea o tumoare în loc de față 
2230 Dr. G, medic legist 2330 
Constructorii de motociclete 
2430 Ultimele 24 de ore
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Au venit restricțiile!A
UN SITE PE El:

www.pcforum.ro
Deva (E.PJ - Site-ul include știri legate de securitatea 

informatică și comerțul online. Puteti afla în această 

secțiune ce trebuie făcut atunci când calculatorul este j 

virusat, dar și ce alte amenințări informatice ne mai ] 

pun la încercare PC-urile.

.'yy’y yyy y yy yw y w y w y y yy y w y y' y-y:w'y:<y-yy <wV’v v■v y y vl» V y V LX V •• 
1 euro______________________________ 3,3796 lei

1 dolar american 2,6099 lei

1 gram aur 53,2632 lei

TELEFOANEUTILE
Dispecerat apă rece    227087
Dispecerat'apă caldă_________________ 212225'
Dispecerat Electrica_______________ 829
Dlspecerat gaz 227091
Informații CER 212725
Urgențe........................................ 112'
Pompieri___________________________________981
Jandarmerie________________________________956
Poliție________________________ 955
O.J.P.C. HD 214971
Deranjamente lift____________ . . . 235090
Direcția Sanltar-Vefer.. ~~ >221145

***'*.

Aiuuanțc mani . „............. .....
r
' Consiliul Județean Hunedoara:

Petru Mărginean, vicepreședinte 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean:
Maior loan Anca, adjunct al comandantului

pentru ordine publică 12.00-14.00

ma Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță
V Bîrcea Mare

Inspector-șef principal Emanoil Bota, 
director 08.30-11.00
Inspector-șef principal Marcel Mara, 

director adjunct 11.00-14.00
Șef tură 14.00-16.30

Primăria Municipiului Orăstie

losif Blaga, primar 10.00-11.00

Poliția Municipiului Deva
Comisar-șef Nicolae Petruș, adjunctul 
șefului Poliției Minicipiului Deva 10.00-12.00

11

Reguli:

în fiecare 

bloc sunt 

câteva cifre 

între 1 și 9, 

stabilite 

dinainte. 

Acestea tre
buie com
pletate cu 

cifrele lipsă, 

în așa fel 
încât fiecare 

număr să 

figureze o 

singură da

tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 

la 9 trebuie 

să figureze 

o singură 

dată atât pe 

rândurile 

orizontale 

cât și pe 

coloanele 

verticale ale 

celor nouă 

blocuri luate 

împreună.

t» tt <1 4 »'l i « » i i'C vJ>*MjOXl»

începători

8 5 3 6 9
1 2 3

9 3
..

8 4 1
6 9 1 3

7 3 9 6 4
7 6 4 8 1

5 ■ 2 3 1
3 4 1 2
6 9 7 8

AVANSAȚI

8 7 4 5
1 8 6

2 4 9
.. ,

6 5 8 2
2 3 7

4 2 7
1 9 3
9 6 8 7

6 2 ■ 3

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

ncepători

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

Avansați

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

■ Normele UE îi 
vizează în mod special 
pe țăranii care cresc 
până la 20 de animale.

Clara Păs___________________
clara.pas@iinlormmedia.ro

București - Potrivit unui ordin al Autorității Sanitar- Veterinare, începând cu 27 ianuarie, micii producători nu mai au voie să comercializeze carne sau produse de carne în afara comunei de unde provin. Normele sanitare prevăd că producătorii trebuie să aibă un certificat din partea autorității sanitar- veterinare. Sunt slabe spe

ranțe ca micii producători să primească astfel de certificate.
Pe propria răspundereDacă în gospodărie sunt până la patru porci, înseamnă că sunt crescuți doar pentru familie și țăranii nu au voie să vândă nici un produs obținut de pe urma creșterii animalelor. Dacă sunt între 4 și 20 de animale, reglementările sanitare permit vânzarea doar în comuna de proveniență, dar animalele trebuie tăiate în abatoare autorizate. Dacă se dorește tăierea animalului în curte, așa cum se practică în multe sate, totul e pe propria răs

pundere a celui în cauză. Se are în vedere posibilitatea ca la nivelul comunei să se înființeze un punct de sacrificare - unde țăranii să-și poată tăia animalele în condiții de igienă. Cei care vor să crească peste 20 de porci, adică să aibă o fermă, trebuie să întocmească un dosar de autorizare, care înseamnă o cerere-tip, o schiță a spațiului pe care doresc să-l autorizeze, amplasarea fată de vecinătăți, fată de drumurile publice, fată de spatiile de locuit.începând cu luna iulie vor intra în vigoare și restricții privind zona în care pot fi vândute produsele lactate și mierea. Ceea ce se anunța de mult 
devine lege... animalele se vor 
crește după norme UE

Implementarea normelor europene se va reflecta și în evoluția viitoare a mediului de afaceri românesc. Ministrul delegat pentru Comerț, Iuliu Winkler, președintele Consiliului Regional al întreprinderilor Private Mici și Mijlocii - Hunedoara, Lucian Moldovan, și directorul CCI Hunedoara, Călin Pogăciaș, încearcă să ofere o imagine a evoluției pe termen scurt a afacerilor autohtone.
Cum va evolua mediul de afaceri 
românesc pe termen scurt, acum 

după aderarea la UE?

Cum trebuie să se implice 
autoritățile locale pentru a per
mite dezvoltarea economică a 
unui județ, respectiv regiune?

Cât de informați considerați că 
sunt agenții economici români cu 
referire la legislația comunitară?

Ce notă acordați managementului 
românesc și managerilor 

autohtoni?

Nu cred că alianța DA va continua pentru că prea se ceartă între ei! Aș dori să fie schimbați toti și să fie aduși la conducerea tării oameni capabili, chiar și din străinătate - din Finlanda... deoarece la noi nu sunt oameni cinstiți. 
Horvat Adrian,
Deva

Iuliu Winklerîntreprinderile vor beneficia de avantajele competitive ale racordării la noile cerințe de funcționare. Adăugând accesul pe Piața Internă, precum și asistența financiară, se poate estima că România are asigurate premisele unei convergente relativ rapide cu UE.
Importantă va fi dezvoltarea unui corp al funcționarilor publici profesionist, neutru din punct de vedere politic și stabil, care să aibă o capacitate crescută de absorbție a fondurilor comunitare.Din păcate, reprezentanții celor peste 600.000 de firme românești nu au avut suficient timp la dispoziție pentru a-1 dedica sistemelor de informare și formare antre- prenorială.
Managementul românesc și managerii autohtoni nu sunt cu nimic inferiori ca potențial și competentă celor din alte țări ale UE.

Lucian MoldovanNu vor fi schimbări majore. Oamenii de afaceri cunosc deja, de aproape doi ani, oportunitățile și dezavantajele de a fi pe piața UE. E drept însă că noi nu suntem pregătiți la capitolul tehnologie și resurse umane.
Să facă un milion de proiecte! Să le câștige, dar mai ales să le respecte. Să ofere facilități investitorilor: economice, sociale și culturale.
Legislativ, nu știu exact ce este prioritar, pentru că există domenii unde se va aplica legislația românească și zone Unde se trece la legislația comunitară.
în ambele cazuri notele ar fi de 9 sau 10, pentru că managerii în România sunt obligați să ia decizii într-un mediu foarte complicat.

Călin PogăciașMediul de afaceri va suferi modificări ca structură a activității economice și ca dinamică a firmelor. Cele care și-au identificat un segment de piață vor alege să-și consolideze poziția, restul trebuie să se reorienteze și în unele cazuri există și vari- anta falimentului.
Prin proiecte clare de dezvoltare a infrastructurii de afaceri și prin atragerea de finanțări în unitățile admi- nistrativ-teritoriale.
Majoritatea nu este infor- mată în legătură cu legislația europeană, dar firmele care sunt lidere în domeniul lor au făcut eforturi mari în această direcție și în scurt timp vor sta suficient de bine la acest capitol.
Nu-mi place să dau note, dar pot să le dau nota 10 managerilor pentru consecventă și curajul de a conduce o afacere în România.

Crede# că Alian/a PNL-PD va mai rezista la guvernare?
i J j 'j j- J- j J y y' J vJv yyyyyyyyyyyyy y yy'yyyyyyj"y'y

Este foarte greu de spus cine și de ce este mai bun! Eu nu cred că președintele* Traian Băsescu este foarte vinovat! El doar încearcă să amelioreze situația. Cu toate acestea, pentru ceea ce se întâmplă între politicieni, este de vină.
Hodor Gheorghe, 
Deva

Nu cred că alianța va mai rezista!Trebuie schimbați toti și înlocuiti prin organizarea de alegeri anticipate. Cred că situația ar fi alta dacă relația dintre președinte și premier ar fi mai bună, dar asta nu se va întâmpla niciodată!
Indrea Eugen,
Deva

I*n situația de fată, această guvernare nu mai este posibilă. Părerea mea este că tuturor politicienilor de astăzi ar trebui să li se interzică să mai ocupe a doua oară o funcție pe care au detinut-o și chiar să mai facă politică!...

Sunt convins că alianța DA se va destrăma. Iar în contextul acestor dispute se va ajunge la alegeri anticipate. Ceea ce se întâmplă nu ar trebui să aibă loc într-o tară proaspăt membră a Uniunii Europene.
Popovici AndronicA, 
Deva

Dumitru Cioflăngeanu, 
Deva

http://www.pcforum.ro
mailto:clara.pas@iinlormmedia.ro
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• Accident. Un muncitor de la o firmă de prelucrarea lemnului din localitatea Bârcea Mare a suferit ieri un accident de muncă în timp ce curăța rumegușul de pe o bandă transportoare. Victima are brațul fracturat. (M.S.)
• Semnături. PNȚCD Hunedoara va începe strângerea semnăturilor necesare pentru ca partidul să-și poată depune liste de candidați pentru alegerile europarla- mentare. Se apreciază că unul dintre candidați va fi din Regiunea Vest. (M.S.)

Cer suspendarea lui Băsescu

Preselecție 
soliști

Deva (H.A.) - în data de 30 ianuarie, la Casa de Cultură „Drăgan Muntean” din Deva, va avea loc o preselecție de tineri soliști vocali și/ sau instrumentiști. Pre- selecția este organizată în vederea cooptării de colaboratori în cadrul cercurilor artistice ale Casei de Cultură Deva.
La cererea 
publicului

Deva (H.A.) - „Calvarul unei inimi pribe- ge” este titlul sub care va fi prezentat, sâmbătă, 10 februarie, ora 18.00, concertul extraordinar susținut de binecunoscutul cantautor Tudor Gheorghe la Deva. Acesta se va derula pe scena Casei de Cultură „Drăgan Muntean”. Acompaniamentul va fi asigurat de o orchestră simfonică dirijată de Marius Hris- țescu, iar piesele prezentate publicului devean provin „...din dorul nebun al vremurilor trecute, refrene nedrept uitate ale Bucureștiului interbelic”. Prețul biletului este de 35 de lei. Biletele vor fi puse în vânzare la Casa de Cultură Deva.

întâlnire 
de tineret
Deva (C.B.) - în urma 

unei întâlniri desfășu

rate la inițiativa dir. 

Direcției Județene 

pentru Tineret Hune
doara, Szell Lorincz, 

la care au participat 

reprezentanții a 14 

organizații 
neguvernamentale 

de tineret, s-a con

statat că Fundația 

Județeană pentru 

Tineret Hunedoara 

(FJTHD) funcționează 

ilegal, neavând un 

președinte și un 

Consiliu Director le
gal ales. S-a stabilit, 

de comun acord, ca 

organizațiile care do
resc să facă parte 

din Fundația reorga

nizată să depună la 

sediul FJTHD actele 

ce dovedesc legali

tatea juridică și fi

nanciară precum și 
activitatea din ultimii 

2 ani. „E important 

ca tot ceea ce a ră
mas din fostul patri

moniu al UTC în ju

dețul Hunedoara, 
clădirea situată pe 

strada M.Eminescu, 
să fie administrat de 

reprezentanții de 

drept ai tinerilor din 

județ, pentru elabo

rarea, organizarea și 
-finanțarea de pro

grame specifice și 
instruirea, educarea 

și formarea tineretu

lui în spiritul tradiții
lor umaniste", a spus 

dir. DJT Hunedoara, 

Szell Lorincz.

„Bani aruncați de pe cetate"
Deva (S.B.) - Primele trei păreri apărute pe forumul site-ului nostru, www.huon.ro, ce fac referire la articolul „Cetatea Devei - viitor Mall cultural”, publicat de Cuvântul Liber, prin care a fost prezentată inițiativa edililor deveni de a reabilita Cetatea Deva prin realizarea unui proiect futurist, ni s-au părut extrem de interesante.1. Autor: Anonim 22.01.2007 10:12:Extraordinar proiect! Nu se gândesc că în Deva de astăzi copiii nu au locuri de joacă amenajate, iar unde au fost locuri de joacă unii s-au gândit să le și distrugă, aviz Profi!!!! De locuri de parcare nici nu mai vorbim. Ce mai, o să facem zid la cetate că doar ăla îi mai important. Dar vin ele alegerile...2. Autor: Anonim 22.01.2007 07:22:Nu suntem de acord cu un asemenea proiect. Dacă tot se vrea reconstruirea cetății, ar trebui refăcută în forma sa originară și transformată într-un muzeu, nu într- un parc de distracții. Cetatea Devei este un patrimoniu cultural, istoric și natural inegalabil. Opriți distrugerea ei!3. Autor: Anonim 20.01.2007 03:50:Pozele prezentate sunt o mare prostie!Un copil, (al cui?) apare obsedant de des în câteva poze, un primar, niște oameni și în rest, parcă ar fi un acoperiș de aeroport din viitor! Nimic cu cetatea care nu se mai vede nici din avion! Bani aruncați pe geam, pardon, de pe cetate! Lăsați-o așa cum este! Căutați alte metode, mai simple!

Un posibil viitor al Cetății Deva!?

■ Liderul PC Hunedoara 
va solicita acest lucru în 
ședința Biroului Politic 
care se va ține astăzi.Deva (M.S.) - Conservatorii hunedoreni susțin declanșarea procedurilor de suspendare din funcție a președintelui României, Traian Băsescu, a anunțat președintele filialei Partidului Conservator (PC) Hunedoara, Petru Mărginean. „Voi propune o întâlnire a grupurilor parlamentare pentru declanșarea procedurilor legale în vederea suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu pentru problemele de imagine create României în fața Uniunii Europene. Chiar dacă procedura nu va reuși, noi dorim să tragem un semnal de alarmă asupra unui președinte care atacă democra-
Brățări dacice în tară

t»
■ Ministrul culturii
susține că unele brățări 
dacice ar putea fi în 
colecțiile unor români.

Deva (M.S.) - Brățări dacice din aur ar mai putea fi descoperite și în România, a declarat ieri ministrul culturii și cultelor, Adrian Ior- gulescu, la finalul festivității dedicate expunerii celor patru brățări dacice la Muzeul Național de Istorie a României. „Am putea să mai găsim alte brățări la colecționarii români”, a spus ministrul. Contactat de ROMPRES, A- drian Iorgulescu a declarat că organele competente, Poliția și Procuratura, efectuează o
Cuvântul Liber scris de elevi

Deva (S.B.) - Redacția cotidianului „Cuvântul liber” este, pentru o săptămână, gazda unei grupe de elevi ai clasei a Xl-a C de la Colegiul Tehnic „Transilvania” care efectuează un stagiu de practică în jurnalism. Prezenți în redacție încă de la prima oră, conduși fiind de profesorul Claudiu Diniș, elevii deveni, ce studiază în liceu specialitatea de tehnician - operator procesare text și imagine, au fost repartizați redactorilor. Apoi, a urmat „botezul" în munca de jurnalist. Fiecare a plecat să documenteze, să ia contact cu oamenii, pe stradă

Petru Mărginean prezintă și o altă variantă a celebrelor bilete roz (Foto: t Mânu)ția”, a afirmat liderul PC Hunedoara, care este și membru în Biroul Politic al partidului. Președintele PC Hunedoara a avertizat că în județul Hunedoara se lucrează la „com
!>anchetă legată de acest subiect, deoarece „există informații că s-ar mai afla pe teritoriul României astfel de brățări, care nu au fost trecute peste graniță”. Ministrul culturii a refuzat să comenteze însă alte „speculații” legate de identitatea posibililor deținători ai unor asemenea prețioase podoabe.

Brățară dacică din aur

sau în diferite instituții, să intre în miezul unor probleme ce fac parte din cotidianul societății românești. întorși la redacție, „învățăceii” au trecut la munca de redactare a unui text, îndrumați atent de „profesorii” lor pentru o săptămână.La finele unei zile destul de solicitante, dar care le-a plăcut și le-a trezit interesul pentru jurnalism, unii mai obosiți, alții relaxați, au constatat că munca de jurnalist este „super”, „incitantă” sau „interesantă”. în ziarul de astăzi le-au apărut primele semnături. 

promiterea unor oameni politici”, prin „dosare fabricate” în perspectiva alegerilor europene din acest an, dar și pentru alegerile programate anul viitor. „Unii dintre a-
Viituri subterane

Lupeni (M.S.) - Speologii hunedoreni avertizează turiștii că topirea zăpezilor crește pericolul producerii unor viituri subterane pe râurile care traversează peșterile din Valea Jiului.„în județul Hunedoara sunt mai multe peșteri active, prin care trec râuri subterane. Când zăpezile se topesc, apa pătrunde prin masivul din calcar, iar debitele râurilor cresc, uneori chiar se dublează. Există pericolul formării unor viituri care îi pot surprinde pe turiștii impru- denți, care se află în vizită

cești politicieni locali fac parte din Alianță, iar alții din opoziție. Mă număr și eu printre ei. Eu sunt însă un luptător și voi merge mai departe”, a adăugat Mărginean.
într-una dintre aceste peșteri”, a declarat Ștefan Mi- litaru, președintele Secțiunii de Speologie Rhinolo- phus Lupeni, ce aparține «. de Fundația Salvamont Lupeni.El a recomandat turiștilor interesați să exploreze peșterile din Bazinul Superior al Jiului să amâne pentru câteva zile acest gen de excursii. Peșterile vizate sunt „Șura Mare” - din Masivul Șureanu, „To- plița” - din zona Câmpu lui , Neag, Masivul Retezat și^ „Alunii Negri” din Munții Vâlcan.

Erika Ada Adela Bățălan

Bogdan Budușanu Bogdan Cârciumaru

Andreea Gabor Alina Hakia Manuda Hritar rv».

http://www.huon.ro


CIAW Satul Măriei Cioncan în doliu
SPORT ■ Mama atletei spune 

că anul 2007 urma să 
fie ultimul an competi- 
țional pentru fiica sa.

• Cel mai bun an. Anul care a trecut a fost cel mai bun din istoria sportului din Valea Jiului. S-au cucerit 457 de medalii, din care 148 de aur, 149 de argint și 160 de bronz. Evenimentul cel mai important a fost participarea lui Cosmin Chetroiu la Jocurile Olimpice de iarnă de la Torino. (V.N.).
• Meciuri amicale. Jiul Petroșani (Liga I) va susține în această săptămână două meciuri amicale de verificare. în primul, programat în 24 ianuarie, adversara echipei antrenate de Marin Tudorache va fi echipa de Liga a lll-a, Minerul Uricani, iar în al doilea, în 27 ianuarie, minerii vor juca cu Retezatul Hațeg. (C.M.)
Deva (V.N.) -Rezultatele etapei a lll-a, din 20 ianua

rie a.c.: Rodostar Deva - Magic Geoagiu 5-3; Avanta

je Deva - ETI Dual Deva 9-7; EFC Anonimii Deva - Po- 
wer Brad 5-7; Electro Conat Deva - City Taxi 5-4, 

Clasament

1. AvantajeDeva
2. Power Brad
3. Rodostar Deva'

4. Electro Conat

5. Anonimii Deva
6. Magic Geoagiu
7. ETI Dual Deva"'

București (MF) - Mama Măriei Cioncan își aștepta fata acasă, la Maieru, județul Bistrița-Năsăud. întregul sat natal al atletei a intrat în doliu, când a aflat vestea morjii ei. Ana Cioncan, mama Măriei, este ultima care a vorbit cu atleta. “M-a sunat aseară (n.r. - sâmbătă seara) pe la ora 8. Se întorcea dintr- un cantonament în Grecia. Mi-a spus că dimineața urmează să ajungă la granița cu Bulgaria, unde să se odihnească mai multe ore și apoi să vină acasă. Aici vroia să stea câteva zile, înainte să plece la un concurs la Moscova”, a povestit Ana Cioncan.Mi-a spus că dorește să mai concureze anul acesta, să mai câștige niște bani să-și facă un

viitor. “La anul nu mai știu dacă o să mai pot să mai alerg, că am îmbătrânit și eu, de aceea anul acesta vreau să mai câștig câteva concursuri», spunea ea.Durerea femeii e cu atât mai mare cu cât nu a aflat încă ce s-a întâmplat cu fata ei. „Noi nu știm nimic exact, numai ce am aflat de la televizor. Am vorbit și cu antrenorul, dar și el este în stare de șoc și nu ne-a putut povesti”, spune mama Măriei.întreaga comună Maieru deplânge dispariția atletei. “A fost o fată simplă, de la țară, care a muncit enorm să ajungă unde a ajuns. Era foarte ambițioasă, voia să scape din sărăcie. E așa cum a declarat când a luat medalia, că a ieșit din opinci și a intrat în pantofi”, povestește un localnic.Sătenii își amintesc că Maria era o fată foarte modestă, deși medalia olimpică o

Maria Cioncan (dreapta), medaliată cu bronz la JO de la Atenatransformase într-o persoană foarte cunoscută. Tablouri cu medaliile și diplomele Măriei Cioncan stau pe pereții sălii de sport din Maieru, unde va fi depus trupul atletei pentru ca întreaga comună să își poată lua rămas-bun de la ea.în 28 august 2004, imediat după ce a obținut bronzul la JO de la Atena, în proba de 1.500 de metri, Maria a izbucnit în plâns. “Am scăpat de sărăcie. Nu voi mai purta opinci niciodată”, spunea ea.

Momentele dificile prin care au trecut împreună de-a lungul anilor i-au apropiat atât de mult pe antrenorul Ștefan Beregszaszi și pe Maria Cioncan, încât sportiva îi spunea tehnicianului “tati”, iar soției acestuia, “mami”. “Domnul profesor a avut grijă de mine încă de la început. îi spun «Tati» pentru că s-a comportat cu mine ca un părinte. Lui îi datorez toate rezultatele pe care le-am obținut”, spunea atleta.

Cupa Mondială de PopiceDeva (V.N.) - Dorin Virgil, component al echipei de popice Inter Petrila, va reprezentata România, la proba individual masculin,■ la Cupa Mondială de popice din Austria, întrecerea va avea loc în perioada 9-11 februarie a.c. De remarcat faptul că sportivul din Vale va fi însoțit de antrenorul său Marcel Dobrin, iar deplasarea în Austria va fi suportată de Federația Română de popice. „Trebuie să spunem că este pentru prima oară când forul de specialitate se implică și ajută sportivii cu bani. Echipa noastră a reprezentat România în diferite competiții, dar nu a primit nici un ban. Este de lăudat că acum s-au gândit să finanțeze participarea la acest important eveniment”, a declarat Dumitru Răscolean. Sportivul din Valea Jiului are ca obiectiv la Cupa Mondială clasarea pe primele trei locuri. Oficialii echipei din Petrila au declarat că au mare încredere în Dorin Virgil pentru că este un sportiv talentat.

La CM de popice din Austria, România va fi 
reprezentată de un sportiv din Petrila

Fericit că a scăpat de Jiul
■ Adrian llie spune că 
se bucură că pleacă de 
la clubul din Petroșani 
care e neserios.Petroșani (C.M.) - Teleno- vela despărțirii Jiului de fundașul Adrian llie s-a finalizat, întrucât fundașul urmează să semneze un contract pe un an și jumătate cu echipa Poli Iași. Jucătorul și-a acuzat, ieri, fosta echipă, spunând că se bucură că a scăpat de Jiul Petroșani, o formație pe care o consideră neserioasă. în plus, fotbalistul susține că a renunțat să-i mai pretindă patronului Alin Simota restanțele financiare din lunile octombrie și noiembrie. “Nu mai vreau nici un ban de la Jiul, mai ales că
Amicale

Lupeni (V.N.) - Aflată în pregătiri pentru cantonamentul centralizat de la Băile Felix, echipa de liga secundă Minerul Lupeni a răspuns invitației unui joc amical cu Universitatea Craiova. Iar în partida de la Băile Herculane, echipa olteană a câștigat greu, cu scorul de 1-0, prin golul înscris de Danaiasa în minutul 88. Minerul a folosit întregul lot aflat în pregătiri, inclusiv pe nou-veniții Marius Rus (portar) și Bulzan de la Pân- cota, Tîlvan de la „U” Cluj și Spanoche, de la Inter Petrila. Următorul meci amical al Minerului Lupeni are loc azi, 23 ianuarie, de la ora 11:00, la Vulcan, în compania echipei locale CS Vulcan.
Nu! itatutof'mH iM?3ETC X-^ MI

Jiul Petroșani și-a făcut o imagine de club neseriospatronul a spus că acei bani nu-i voi primi din cauză că toți jucătorii au fost penalizați. Mă bucur că am scăpat de la Petroșani pentru că Jiul nu este o echipă serioasă”, a afirmat llie.Fundașul a răspuns și criticilor făcute de Simota, care afirmase că va încerca să scape de „jucătorii cu fițe, accidentări fictive și gel în

păr” precum Adrian llie. „Nu sunt de acord cu cele afirmate la adresa mea. Atât cât am jucat consider că mi-am făcut datoria fața de Jiul și am fost trimis la echipa a doua pe nedrept. Dar acum nu mai contează. Mă bucur că am reușit să scap de acolo și să vin la Iași unde mă înțeleg foarte bine cu Ionuț Popa”, a menționat llie.

Lipitor la JiulPetroșani (C.M.) - Portarul Valentin Lipitor va semna în zilele următoare un contract cu clubul Jiul Petroșani pentru o perioadă de trei ani și jumătate, a afirmat Marin Tudorache, antrenorul minerilor. “Prin transferul lui Lipitor vom încerca să acoperim golul lăsat de plecarea celor doi portari, Cătălin Mul- țescu și Dumitru Hoto- boc”, a explicat Tudorache. Tehnicianul a adăugat că speră ca oficialii clubului să îi legitimeze și pe jucătorii Alexandru Gristea și Gabriel Apetri până la plecarea în cantonamentul din Antalya.

Vrei ca CL să-ți educă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:
S.1II '.-(II I

prnltu t munca la in gospodărie* sa fie m«ii ușoara, sau pcnlm ta după '•> nhalnu, t 11 •.igui.ihM ai ranuts
I i' i h.im1 lă ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-|i actualul abonament cu minim o luna și participă la 
•.om.ur-, cu copia după chitanța până in 26 februarie. Cu CI, 2007 a început câștigători
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„Bestia" și-a păstrat titlul• Calificare. Benfica Lisabona, adversara formației Dinamo București în 16-imile Cupei UEFA, s-a calificat în optimile Cupei Portugaliei, după ce a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formația Uniao Leiria. (MF)

• In turul doi. Perechea Petru-Alexandru Luncanu/Thomas Fabbiano (România/ Italia), cap de serie numărul 2, s-a calificat, luni, în turul doi al probei de dublu juniori de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. (MF)
Anchetă

București (MF) - Autoritățile din Plevna anchetează acuzațiile conform cărora poliția locală ar fi cerut mită pentru a chema ambulanța la locul accidentului rutier soldat cu moartea a- tletei Marla Cloncan. Bi- sser Ivanov, șeful comisiei de investigație internă, a declarat că se Îndoiește că polițiștii bulgari ar cere mită într-o situație așa de gravă. Antrenorul Ștefan Beregszaszy afirma la puțin timp după producerea accidentului că agenții de poliție bulgari i-au cerut bani pentru a chema ambulanța.
Putință

București (MF) ■ An- trenorul-jucător al echipei FC Argeș, Dorinei Munteanu, a declarat, luni, că atât timp cât mai poate să joace, va „trage’' de el, fiind interesat să aibă „cât mai multe meciuri In picioare”. „Mă interesează să am cât mai multe meciuri în picioare. Nu este un secret, este vorba de pregătire temeinică și de plăcerea de a juca”, a spus Munteanu.

Ron Dennls
(Foto: EPA)

■ Din cauza unei acci
dentări, americanul 
McCIine a abandonat 
în runda a treia.

București (MF) - Pugilistul rus Nikolai Valuev și-a păstrat titlul mondial la categoria grea, versiunea WBA, după ce a câștigat lupta împotriva americanului Jameel McCIine, care a abandonat la finalul celei de-a treia runde, din cauza unei accidentări.Lupta dintre Valuev și McCIine a avut loc în Sala Saint-Jacques, din Basel, în fața a 9.000 de spectatori, care au primit cu nemulțumire decizia de a-1 declara pe Valuev câștigător, deoarece se așteptau la meci nedecis. Vic-
Interdicție
București (MF) - Pa
tronul echipei 
McLaren, Ron Den
nls, le-a interzis pilo- 
ților săi să bea al
cool, pentru sezonul 
2007 al Campionatu
lui Mondial de For
mula 1. „Nu văd nici 
un motiv pentru care 
piloții să bea în tim
pul sezonului", a de
clarat Dennis, în coti
dianul Daily Mirror. El 
s-a declarat plăcut 
surprins de disciplina 
atleților olimpici, 
alături de care piloții 
și Inginerii de la Mc 
Laren s-au aflat în 
pregătire fizică, în 
Finlanda, în urmă cu 
două săptămâni. 
„Atlețli se antrenează 
în baza unui regim 
foarte strict în încer
carea de a câștiga o 
medalie de aur și nici 
măcar nu primesc 
banii pe care îi au 
piloții", a spus Den
nis.

Jucătoarea fran
ceză Amelie Mauresmo, 
cap la serie numărul 2, 
a fost eliminată in opti
mile de finală ale Aus
tralian Open.

(Foto: EPA)

Turneu de polo
București (MF) - Municipiul Cluj-Napoca va găzdui, in perioada 15-18 februarie, un turneu de polo la care vor participa campioana olimpică a Ungariei, care revine în România după 29 de ani, Croația, Germania, Grecia și reprezentativa antrenată de Vlad Hagiu.Programul meciurilor ce vor avea loc la Piscina Olimpică din Cluj este următorul:Joi: România-Germania (ora 17.00), Croația-Ungaria (18.30), Grecia stă.Vineri: Grecia-Ungaria (10.00), Croația- Germania (11.30), România stă. România- Croația (17.00), Grecia-Germania (18.30), Ungaria stă.Sâmbătă: Germania-Ungaria (17.00), Gre- cia-România (18.30), Croația stă.Duminică: Croația-Grecia (10.00), Ungaria- România (11.30), Germania stă.După desfășurarea turneului de la Cluj, naționala României va participa la unul similar, la Debrecen, competiția din Ungaria reprezentând ultimul test înaintea par- - ticipării la Campionatul Mondial din Australia, din luna martie.

Maria Șarapova, principala favo

Măsuri doar după tragedie!?
■ ANS recomandă fe
derațiilor limitarea 
deplasărilor la pregătire 
cu mașinile personale.

București (MF) - Agenția Națională pentru Sport recomandă federațiilor și cluburilor să reglementeze și să limiteze deplasarea la și de la cantonamente și competiții a sportivilor cu mașinile personale, pentru ca incidente precum cel în care a fost implicată Maria Cioncan să fie evitate.„Tragicul eveniment rutier care a avut ca urmare decesul atletei Maria Cioncan, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, îngrijorează profund Agenția Națională pentru Sport, ținând cont
Echipe mari la Cluj Napoca

rită, s-a calificat, luni, în sfer
turile de finală de la Australian 
Open, primul turneu de Grand 
Slam al anului.

(Foto: EPA) 
k.

București (MF) - Cluburile Portsmouth, Lazio și Benfica Lisabona au fost invitate pentru a participa la centenarul grupării CFR Cluj, care va fi sărbătorit în luna iulie. Conducătorii clubului CFR au trimis invitații către șase cluburi europene cunoscute. Președintele feroviarilor, Iuliu Mureșan, a enumerat trei dintre cluburile care ar putea a- junge în iulie la Cluj: Benfica Lisabona, din Portugalia, Portsmouth, din Anglia, și Lazio, din Italia. „Cu reprezentanții Benficăi ne vom întâlni

Valuev (dreapta) este la a 46-a victorie McCIine nu mai poate continuatoria de sâmbătă este a 46-a pentru Nikolai Valuev, supranumit „Bestia din Est”, care se află, astfel, la numai trei meciuri distanță de egalarea
Chivu, într-o poziție inedită
■ După câteva partide 
mai puțin reușite, Chivu 
a „făcut un meci per
fect" ca mijlocaș.

București (MF) - Fundașul Cristian Chivu a fost desemnat de presa italiană unul dintre cei mai buni jucători în meciul pe care echipa AS Roma l-a terminat la egalitate, duminică, în deplasare, scor 1-1, cu formația Livorno, în etapa a XX-a a campionatului Italiei. Cotidianul II Giornale i-a acordat internaționalului român cea mai mare notă, 6,5, la fel ca și coechipierilor săi Max Tonetto, Philippe Mexes, Simone Pe- rrotta, Francesco Totti, Chris- tian Panucci și Christian Wil- helmsson. „Folosit într-o poziție inedită, cea de mijlocaș la închidere, românul a dat satisfacție și a făcut uitate evoluțiile mai slabe din ultima perioadă”, a notat II Giornale, în timp ce goal.com a

- un semnal de alarmă?Tragedia Măriei Cioncan (mijloc) de modalitatea prin care s-a asigurat deplasarea sportivei pentru stagiul de pregătire. Având în vedere cele întâmplate, precum și alte cazuri asemănătoare, Agenția Națională pentru Sport recomandă tuturor federațiilor și cluburilor să adopte măsurile necesare pentru a reglementa și limita deplasarea la și de la 
în 21 februarie, la hotelul Mar- iott și vom da publicității un comunicat comun”, a spus Mureșan. Marți, va ajunge la Cluj un manager al clubului Portsmouth, pentru a vedea care simt condițiile oferite de CFR. „De regulă, e greu să vină nume mari la un astfel de turneu, dar se pare că avem audiență la cluburile europene. Sunt surprins plăcut”, a a- firmat Mureșan. El l-a rugat pe antrenorul Cristiano Bergo- di să-i convingă pe conducătorii fostei sale echipe, Lazio Roma, să vină în vară la Cluj. 

recordului de 49 de victorii în tot atâtea meciuri, stabilit de Rocky Marciano. Din palmaresul lui Valuev face parte și un meci încheiat fără de

Chivu este din nou pe val .scris: „Chivu s-a achitat bine de sarcinile de mijlocaș defensiv. A fost atent, iar în partea secundă, după înlocuirea lui Ferrari, a revenit în linia defensivă. A făcut un meci perfect”. Agenția Datasport 

cantonamente și competiții a sportivilor cu mașina personală, astfel ca asemenea incidente să poată fi evitate”, se arată intr-un comunicat al ANS. De asemenea, ANS va cere Federației Române de Atletism să analizeze condițiile în care a fost pregătit și urmărit cantonamentul sportivei Maria Cioncan. 

Atletul chinez Liu Xiang, campion olimpic în proba
de 110 metri garduri, a vândut o pereche de ghete cu 
autograful său pentru suma de 14.500 de euro, în cadrul 
unei gale in scopuri caritabile ce a avut loc la Beijing.

(Foto: EPA)

cizie. în momentul încheierii celei de-a treia runde, în care a dominat lupta, McCIine s-a accidentat la genunchi și nu a mai putut continua lupta.

(Foto: EPA1̂ .,-■f •* l-a notat cu 6,5 pe Chivu, dar l-a considerat pe suedezul Wilhelmsson cel mai bun fotbalist de pe teren. „A fost foarte sigur pe el și a închis toate culoarele spre poarta lui Doni”, a scris Datasport.
Nemulțumiri

București (MF) - Directorul executiv al FC Dinamo, Cristi Borcea, a declarat, luni, că nu este mulțumit de condițiile turneului de pregătire din Portugalia, din cauza distanțelor mari pe care trebuie să le parcurgă echipa pentru a disputa meciurile amicale. „Red- nic ceruse să nu ne deplasăm Ia mai mult de 50 de kilometri de baza de cantonament”, a declarat Borcea. Dinamo a pierdut, cu scorul de 0-1, primul meci amical disputat, duminică, în cadrul turneului de pregătire din Portugalia, în compania formației Vito- ria Guimaraes.

goal.com
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Vând ap. 2 camere (03)

• semidecomandate, etaj 3, str. Cioclovina, 
Deva, superamenajat, contorizări, 
termopane, centrală, preț la vedere, fără 
intermediari. Tel. 0748/125353,0742/032283. 
(11/22.01)

• semidecomandate, zonă ultracentrală, etaj 1, 
bloc cărămidă cu 4 etaje, balcon mare, gresie 
sau schimb cu Timișoara, preț 42.000 euro. Tel. 
0254/222398. CD
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă gaz, preț 130.000 ron. Tel. 0254/223336. CD
• urgent, decomandate, Deva, B-dul luliu Maniu,

parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
Son mare închis, preț 135 000 ron, tel. 

0/26/710903. (Al)

• Gojdu, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)
• modificat, centrală termică termopan, 
parchet, gresie + faianță SȚ 50 mp, balcon 
închis, zona Bălcescu, preț 980 mii, negociabil, 
tel. 0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, balcon, et 4/10, B- 
dul luliu Maniu, preț 130 000 ron, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (Al)
• urgent, zona T. Maiorescu, etaj intermediar, 
balcon, contorizări, preț 130.000 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona I. Corvin, etaj 2, dec., balcon, 
centrală termică, preț 130.00 ron, tel. 
0740/013971. (A2)
• iigent, zona Sala Sporturilor, etaj intermediar, 
contorizări, preț 72.000 ron, tel. 0740/013971. (A2)
• Dacia, parter, bucătărie, baie, semidec., CT, 
două holuri, amenajări, preț 75.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, el 4, acoperit cu tablă hol și 
bucătărie mărite, gresie, faianță termopane, CT, 
preț 135.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Aleea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. Dada, et 1, circuit, balcon închis, parchet, 
contorizări, preț 105.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• Gojdu, et 2, semidec., centrală termică 
amenajat, preț 135.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• urgent dec, living, bucătărie stil bar, CT, 
gresie, faianță parchet, termopane, et 1, zona 
Eminescu, preț 38.000 euro, tel. 0740/290024. (A3)
• dec, repartitoare, apometre, balcon închis, 
st=60 mp, zona loan Corvin, preț 1,15 miliarde, 
tel. 0740/290024. (A3)
• arcuit gresie, faianță parchet cabină de duș, 
balcon închis, et. 2, zona Dacia, preț 1 miliard, 
tel. 0740/290024. (A3)

SI MAI APROAPE DE TINE PRIN PROGRAMELE SALE LOCALE:

• semidec, gresie, faianță parchet canalizare 
separată zona Al. Teilor, preț 650 mii., neg, tel. 
0740/290024 (A3)
• semidec, jpesie, faianță parchet reparti
toare, et 2, zona Al. Moților, preț 980 mii. neg, 
tel. 0740/290024. (A3)
• zona piață, decomandate, etaj intermediar, cu 
balcon, centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță modificări, amenajat, - liber - preț 
39500 euro negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (A4)
• decomandate zona Bejan, cu balcon, centrală 
termică parchet gresie, faianță ușă metalică 
ocupabil repede, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)
• decomandate, etaj bun, zona piață ■ 
Kogălniceanu, cu parchet balcon mare închis, 
fără modificări, bine întreținut, • urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Decebal, vedere la stradă etaj interme
diar, centrală termică termopan, parchet, 
gresie, faianță bine întreținut, - urgent ■ preț 
105000 ron negociabil, tel. 0723/251498, 
0788/165703. (A4)
• zona Hotel Deva, bun pt. locuit sau firmă 
poziție bună fără modificări, contorizat gaz 2 
focuri, repartitoare, preț 118000 ron negociabil, 
tel. 0745/302200,0788/165703. (A4)
• zona Trident parter mai înalt fără amenajări, 
sau modificări, bloc de 4 nivele, liber, ocupabil 
imediat preț 70000 ron negociabil, tel. 0730 
474275,0740 535095. (A4)
• Bd. Dada, etaj 1, cu intrări separată balcon, 
parchet faianță gaz 2 focuri, repartitoare, bine 
întreținut igienizat vedere la stradă liber, preț 
108000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, parter, 59 mp, hol central, 
parchet de stejar în camere, hol și bucătărie, 
zona piață, preț 120000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498, 232808. (A4)
• etaj 3, decomandate, 2 balcoane, închise cu 
termopan, zona Decebal, gaz 2 focuri, parchet 
mici modificări, ocupabil azi, preț 36000 euro 
negociabil, tel. 0788/165703,0745/302200. (A4)
• decomandate, zona Lido - Densușeanu, etaj 
bun, balcon, contorizări, fără amenajări, sau 
modificări, preț 118500 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095,232809. (A4)
• Aleea Armatei, contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• Aleea Constructorfior, Gojdu, balcon închis, 
beci, parchet contorizări, preț 120.000 lei, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• dec, etaj intermediar, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță ușă metalică parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Trtu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg., tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec., boxă 
C.T., preț 155.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec., etaj 4, 
acoperit cu tablă, neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zona Lic Auto, dec., et 3, C.T., parchet laminat 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 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)
• zona Gojdu, sdec, multiple îmbunătățiri 
(gresie, faianță geamuri termopan, CT, parchet 
laminat, vedere pe 2 părți), etaj 3, preț nego
ciabil, tel. 0740/317.314. (A9)
• zona Bd. Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel.
231.800. (A9)
• sdec, amenajat modern (CT, termopan, aer 
condiționat), integral mobilat și utilat (totul 
nou), balcon deschis, etaj intermediar, vedere 
spre B-dul 1 Decembrie, preț 160.000 Ron, tel.
231.800. (A9)
• în Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158.483. (A10)
• în Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, gresie, faianță parter, zona A, preț 
negociabil, tel. 0254/613366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)
• urgent, Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând ap. 3 camere (05)
• Gojdu, etaj 1, balcon, parchet, contorizări 
complete, preț 136 000 ron, tel. 0726/710903. (Al) 
semidecomandate, centrală termică 
termopane, parchet, gresie + faianță zona 
Mărăști, preț 28000 euro negociabil, tel. 
0742/019418 (Al)
• Progresul, et 1, dec., 2 băi, parchet, apometre, 
repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 221712, 
0724/305661. (A2)
• dec, CT, 2 balcoane, bucătărie modificată 
gresie, faianță parchet, boxă zona Dorobanți, 
preț 70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)' ‘

• dec, 2 băi, 2 balcoane, termopane, gresie, 
faianță parchet, garaj, boxă zona împ. Traian, 
preț 70.000 euro, neg, tel. 0740/290024. (A3)
• semidec, parchet, apometre, repartitoare, 
balcon închis, zona Gojdu, preț 13 miliarde, tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 160 mp, etaj 1, cu 3 balcoane, 2 
băi, centrală termică, gresie, faianță parchet, 
beci, opțional, și cu garaj, zona Bld. 22 Decem
brie, preț 80000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
• decomandate, etaj 3, termopan, gresie, 
faianță parchet, hol central, bucătărie modi
ficata, zona Minerului, preț 115000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809.  (A4)
• decomandate, boxă, garaj, zona împăratul 
Traian, bloc nou, etaj 2, modificări, 2 balcoane, 
termopan, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, preț 80000 euro nego
ciabil, tel.0730/474275,0740/535095,232809.  (A4)
• decomandate, zona Șc. Gen. nr. 6, cu 2 
balcoane, centrală termică parchet, gresie, 
faianță bine întreținut, ■ liber ■ preț 140000 ron 
negociabil, tel. 0730/474275,0740/535095,232809. 
(A4)
• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

LEGENDA AGENȚII IMOBILIARE: 

A1 - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom

Cititorii 
Cuvântul liber: 

Oameni bine 
informați! 

Ziarul familiei
tale!

snuimn

• etaj 3, centrală termică proprie, mobilă 
modernă gresie, faianță multiple îmbunătățiri, 
Al. Streiului, preț 95.000 ron, tel. 223400. 
0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona Gojdu, semidec., et.l, neamenajat, 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminat, ușă 
metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet laminat, 
gresie, faianță termopan, ușa metalică preț 
120.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec., balcon 
închis, beci, termopane peste tot. parchet 
laminat, 2 băi amenajate, ușă metal, C.T., 
ocupabil imediat amenajat la cheie, s=78 mp, 
preț 65.000 euro, tel. 0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt balcon închis cu 
termopan, C.T., ușoare amenajări s= 72 mp, preț 
46.000 euro, tel. 0745/159.608. (A7)
• B-dul Dacia, et. 1, în circuit, balcon închis, 
parchet, gresie, faianță, contorizări, s=7C mp, 
preț 47.000 euro, neg., 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)
• zona L Creangă parchet contorizări, st 78 mp, 
pretabil pentru birouri sau locuit preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona împăratul Traian, dec., 2 băi, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec., baie cu gresie, 
faianță termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Progresul, Deva, dec., hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg., tel. 231.800. (A9)
• zonă centrală Brad, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613.366,. 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• zona B, Brad, 2 terase închise, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă indiferent de amenajări, 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• dec, gresie, faianță parchet, CT, garaj, boxă 
et. intermediar, zona împăratul Traian, preț 
70.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, CT, 2 băi, boxă 2 balcoane, st=U2 mp, 
et. intermediar, zona pizzeria Veneția, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• dec, Iving, faianță gresie, 2 băi, 2 balcoane, 
bucătărie modificată et. intermediar, zona 
Banca Transilvania, preț 70.000 euro, neg., tel. 
0740/290024. (A3)
• decomandate, 100 mp, 2 băi, 2 balcoane, 
centrală termică ușă metal, zona spital, ultra
central, boxă fără modificări, parchet, gresie, 
faianță termopan, bine întreținut, poziție 
deosebită preț 80000 euro negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808. (A4)
• et L dec., 2 balcoane, CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, et3, centrală termică proprie, living, 2 
bă, 2 balcoane, st■102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• AL Laleteor, termopane, CT proprie, bucătărie 
mare, cămară în balcon, preț 45.000 euro, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0740/914688 (A5)
• zona parc, dec., etaj 1, s= 120 mp, amenajat, 
C.T., preț 115.000 euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• str. Carpațl, dec., etaj 1, neamenajat, liber, preț 
175.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Miorița, dec., C.T., etaj 4, acoperit cu 
tablă neamenajat preț 50.000 euro, neg., tel.
206003,230324. (A7)
• zona L Creangă 4 camere decomandate, et 
bun, gresie, faianță CT, 2 balcoane, inst sanitare 
noi, parchet, termopane, ușă metalică preț 
207.000 ron, tel. 0746/779288 (A8)
• 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 135.000 ron, tel. 
0746/779288 (A8)
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Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică, 130 mp, 240000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578 / AS)

Vând case, vile (13)
• Deva, 2 camere, bucătărie, baie, cămară hol, 
terasă, boxă, pivniță, zonă centrală, încălzire 
centrală necesită amenajări interioare, posi
bilități mansardare, posibilități extindere, nego
ciabil. Tel. 0254/260526. (T)

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

Pentru că suntem numărul 1 in județ, 
te ajutăm să fii și tu numărul 1!
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• casă in Deva, sau schimb cu apartament 3 
camere, poziție centrală etaj 1, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• 3 camere, bucătărie, baie, piscină curte și 
grădină 500 mp, zonă centrală, preț 140000 euro 
negociabil, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• urgent, 4 camere, baie, bucătărie, curte și 
grădină st=1.500 mp, apă curent sobăteraci 
zona Cristur, preț 1,8 miliarde, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
• irgent, 2 camere, hol, bucătărie, cămară beci, 
bucătărie de vară anexe, apă curentă curent 
trifazic, livadă s=2000 mp + 2000 mp teren lângă 
casă zona Geoagiu, preț 25.000 euro, neg, tel. 
0740/290024. (A3)
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• casă nouă, D+P+M, living, bucătărie, baie, 3 
camere, toate utilitățiile, st 380 mp, zona 
Dorobanți, preț 350.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• 3 camere, 2 băi, 2 bucătării, dec., CT proprie, 
termopane, teren aferent st= 500 mp, Deva, zonă 
semicentrală, preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară, garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă, 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină, st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003', 
230324. (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)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă garai, CT, teren 440 mp, preț 
80.000 euro, neg., tel. 0745/786578 (A8)
• urgent, casă în Deva, zonă centrală 3 camere, 
baie-bucătărie-hol-terasă, încălzire centrală, 
garaj, curte, piscină, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
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Locuri limitate - înscrieri până în data de 05 lebrnarie 2007

Informații: 0354/408.007 (Casa de Cultura,

• urgent, In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță piscină curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317313. (A9)
• zona Pare Deva, (D+P), 6 camere, 2 băi, 
camere cu parchet, 2 centrale termice (pe gaz și 
pe lemne), garaj, anexe, ST - 800 mp, preț 190.000 
euro, neg., tel. 212.141. (A9)
• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, comuna Bucureșci, 4 camere, 2700 mp 
teren, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• zona A, Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, apă curentă posibil priva
tizare, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)

• zona B, Brad, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

Cumpăr casă (14)
• urgant, casă cu grădină Deva sau Simeria, 
raara imeoiar. tel. 215212. i Al)

Vând case la țară (17)
• casă In comuna Unirea, lângă Hațeg, preț 
negociabil. Tel. 0727/386660. (T)

33OO25 - D»»a
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• casă 2 camere, bucătărie, baie, centrală 
termică lemne, parchet, gresie, faianță 
termopane, toate condițiile, plus anexe, 
livezi, pădure, la 12 km de Geoagiu, preț 
37.000 euro, negociabil. Tel. 0728/735828

• casă In comuna Vorța, compusă din 2 camere, 
anexe și 65 ari grădină preț negociabil. Tel. 
0254/232133. (T)
• casă In satul Bretea Mureșană preț nego
ciabil. Tel. 0254/215795. (T)

Case de vacanță (15)

• cabană de lemn, dimensiuni 6x6, 
mansardă Tel. 0722/437730. (2/19.01)

• zona Blăjenl, Brad, cabană din lemn, 60 mp, 
mobilată, curent, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.07M/040490.07RR/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)
• semfeteconundata, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Dacia, preț 5&000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• samklac, bucătăria, baie, faianță gresie, etaj 
intermediar, Daciă preț 61.000 RON, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• stmldtc, bucătăria, bale, faianță, gresie, 
balcon, CT, ocupabllă imediat, Dacia, preț 60.000 
ron, tel, 0741/154401,227542 seara. (A2)
• dac, bucătăria, baie, faianță gresie, balcon, 
CT, mobilat, Bd. Decebal, preț 30.700 euro, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• semldec, Bafan, parter, preț 56.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• dac, bucătăria, bale, faianță gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 ron, tel. 
0741/154401,227542 seara. (A2)
• urgent, zona M. Eminescu (Micro 15), dec, 
balcon, modernizări, preț 56.000 ron, neg, tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent zona Dacia, etaj Intermediar, balcon, 
modernizări, centrală termică preț 17.000 euro, 
neg, tel. 0740/013971. (A2)
• 22 Decembrie, dec, et 4/8, s=46 mp, balcon, 
amenajat, contorizări, termopane, preț 100.000 > 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
a Goțdu, et 1, bucătărie, bale, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Zamfirescu, parter, contorizări, preț 22.000 
euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dada, et 3, deci, contorizări, amenajat, preț 
67.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
a semldec,, zona Mărăștl, preț 65.000 RON, tel. 
0740/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță parchet, CT, bucătărie 
modificată zona Dorobanți, st=40 mp, tel. 
0740/290024.(A3)
• Urgent semldec, parchet, gresie, faianță 
repartitoare, mobilată balcon închis, zona 
Mârăști, preț 670 mii, neg., tel. 232060, 
0742/290024. (A3)
e decomandată, 38 mp, cu balcon, parchet, 
gresie, faianță apometre, repartitoare, gaz 2 
focuri, zona Dorobanți, stare foarte bună preț 
31000 euro negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• zona Decebal - I. Maniu, etaj intermediar, 
decomandată parchet, contorizată stare bună 
ocupabilăîn 7 zile, preț 85000 ron negociabil, tel. 
0740/535095,0730/474275,232808 (A4)
• garsonieră, decomandată, cu balcon, parchet 
gresie, faianță apometre, repartitoare, mobilă 
zona Zamfirescu, stare bună se poate da și cu 
chiriași, preț 75000 ron negociabil, tel. 
0745/302200,0723/251498 (A4)
• zona Carpațt etaj Intermediar, parchet, 
faianță gresie, poziție bună bine întreținută 
ocupabilă foarte repede, preț, 75000 ron nego
ciabil, tel.0740/535095,0730/474275,232808 (A4)
• et 1, parchet balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228 (A5)
• et 3, gresie, faianță contorizări, Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400, 0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dec, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228 (A5)

• urgent 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 48000 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)

• zona Zamfirescu Deva, dec, amenajată 
(parchet laminat gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg, tel. 231.800, 
0740/317314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec, amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68000 Ron, neg, tel. 
23UW0.0740/117314(49)

Vând terenuri (21)
• 1100 mp teren, în Hunedoara. Relații tel. 
0747/124741.(1/19.01)

SC 
TRANSILVANIA 

Building SRL 
angajează 
muncitori 
calificați și 

necalificați în 
domeniul 

construcțiilor. 
CV-urile se vor 

trimite la tel./fax 
232392, până în 

data de 
29.01.2007.

(74896)

• două terenuri de 6.000 și 24.700 mp, localitatea 
Totești Hațeg, lângă canton, acte în regulă titlu 
și cf, preț negociabil. Tel. 0254/212272, 
0723/732560. (T)
• loc de casă Hunedoara, 3500 mp, fs 21 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț nego
ciabil. Tel.0723/005657,0747/191372. (T)
• Intravilan, Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 
740 mp/parcela, FS 22 m, facilități, 20000 euro 
'parcela, tel. 0722/564004. (Al)

• Intravilan, In Șoimuș, ST 4600 mp, FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)
• urgent teren intravilan, st=3.519 mp, fs=20 m, 
zona Bârsău, preț 1,5 euro/mp, acces din drum, 
tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st=2.750 mp, fs=20 m, 
facilități: apă curent, gaz, zona Sântandrei, preț 
15 euro/mp, tel. 0740/290024. (A3)
• teren Intravilan, st= 5.700 mp, fs=30 m, 
facilități: apă gaz, curent, zona Sântuhalm, preț 
20 euro/mp, neg., tel. 0740/290024. (A3)
• zona Deva, Mintia, Vețel, Șoimuș, Bâlata, 
Hărău, Bîrsău, Simeria, Sîntandrei, deal pt. 
investiție, parcelare, construcție casă, pt. firme, 
etc., preț 1 negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095,232809. (A4)
• fel Deva, zona Eminescu, ST -17000 mp, 
parcelat, de la 500 mp, la 800 mp, teren plan, 
formă dreptunghiulară poziție bună, ideal pt. 
investiție, construcție casă, acte la zi, preț de la 
13 euro, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 
0723/251498,0740/535095,0788/165703. (A4)
• la DN7, între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel.223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st ■ 1.000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228 (A5)
• st« 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• tiran Intravfan, st=2000 mp, la strada Arc h ia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228 (A5)
• Intravilan, la DN 7, st 3041 mp, fs 90 m, cu nr. 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)
• Diva, Intravilan, 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. (A8)
• Intravilan In Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă preț neg., tel. 212.141 sau 
231300. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
• în satul Dudeștl, Brad, 1000 mp, pt. construcție 
vilă (Dealul Mare), preț atractiv, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10).
• Brad ■ Deva, 1800 mp, intravilan, acces la 
șosea, certificat de urbanism, preț negociabil, 
tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(A10)
• Intravilan zona B, Brad, 1 ha, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, 03 ha+pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• zona B, Brad, 1350 mp, intravilan, preț nego
ciabil, tel "TWBnw 0788/040.490. (A10)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 150 mp, P +1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• urgent hală de producție, 5 birouri, rampă 
poduri rulante, curent trifazic, CT, teren aferent 
4800 mp, zona industrială Deva, tel. 0740/290024, 
0254/232060. (A3)
• zona MârâștI st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 231300, 
212.141. (A9)
• clădire P+2, construcție nouă sc 320 mp, 
amenajată pretabilă pentru laborator, birouri, 
CT, Deva, preț 210.000 euro tel. 0740/317.314. 
(A9)

«mobile chirii (29)

• cedez contract de închiriere restaurant- 
bar, super dotai plus terasă Simeria. Tel 
0723/395906.

• ofer spre închiriere garsonieră mobilată zona 
M. Eminescu; nu sunt agent imobiliar. Tel. 
0741/253795. CD

• ofer spre închiriere In Deva, str. Horea, nr. 
143 A, casăX demisol parter, etaj), In 
suprafață de 240 mp, pretabil pentru sediu 
firmă depozit sau locuință TeL 
0729/16580L (2/1801)

• garsonieră Deva, complet mobilată 100 
euro/lună tel. 215212. (Al)

ȘOFER DISTRIBUȚIE

• apartament 2 camere, mobilat complet, 150 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 3 camere, complet mobilat și 
utilat, centrală termică preț 300 euro negociabil, 
tel. 0740/210780. (Al)
• Deva, ultracentral ST 136 mp, la bulevard, vad 
excelent, tel. 0726/710903. (Al)
• ST 120 mp, vitrină 15 m, grup social, zona Lido, 
preț 16 euro/mp negociabil, tel. 0742/019418. 
(Al)
• garsonieră mobilată aragaz, frigider, zona 
Mărăști, preț 110 euro, neg., tel. 0740/290024. (A3)

• apartament i camere dec., mobilat complet, 
aragaz, frigider, zona Piață preț 150 euro/lună, 
tel. 0740/290024. (A3)
• In Devă Bd. 1 Decembrie, S - 140 mp, 
amenajat, contorizări, preț neg., tel. 
231.800,0745/511.776. (A9)
• zona 22 Decembrie, Deva, S - 203 mp, preț 
neg., tel. 212.141,0745/511.776. (A9)
• zonă ultracentrală Deva, S 45 mp, preț 20 
euro/mp, tel. 231.800. (A9)
• zona gării Deva, dec., amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), mobilat 
și utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună neg., 
tel. 0745/511.776. (A9)
• zona Bălcescu, dec., baie cu gresie, faianță 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

Imobile schimb (30)
• 3 camere, bucătărie, baie, 2 holuri, balcon cu 
termopane, izolat termic, rolete noi din lemn de 
tei, cu apartament 4 camere, etaj 1. Tel. 
0254/232216. (T)

Auto străine (37)
• vând Cttroon C3, af 2003, motor 1,2 benzină, 
extrase full, unic proprietar, carte service, 
mașină de garaj sau schimb cu Dacia, Matiz sau 
Cielo. Tel. 0723/270348. (T)
• vând Daewoo Matiz, af 2004, luna mai, vopsea 
metalizată originală închidere centralizată, 
alarmă turelă, radio CD MP3,32.000 km, carte 
service, mașină de garaj. Tel. 0745/789789. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând tractor U 445, urgent, preț convenabil, cu 
sau fără utilaje. Tel. 0724/362663. (T)

Piese, accesorii (42)
• vând portbagaj auto, de fabrică stare foarte 
bună Tel. 0254/211124. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând mobilă sufragerie, completă stare 
foarte bună, 10 piese, canapea extensibilă 
covor persan, 2 carpete, 2 fotolii hol, nego
ciabil. Tel. 227307. (6/19.01)

• vând fereastră nouă în 2 canate cu toc 
1,20/1,30 m, storcător și zdrobitor pentru 
struguri, o damigeană 501. Tel. 0254/215795. (T)
• vând mobilă de bucătărie nouă Deva. Relații 
la tel. 222137,0724/759002. (T)

Ministerul Educației și Cercetării 
prin UMP ■ Reabilitare Școli 

angajează consultanți, persoane fizice autorizate, în vederea 
desfășurării activităților de dirigenție de șantier și verificatori de 
proiecte pentru lucrări contractate în anul 2007. Persoanele 
interesate sunt rugate să prezinte în vederea selecției, dosar de 
angajare ce va cuprinde: scrisoare de intenție, CV, copie BI/CI; 
autorizație pf, certificat de înregistrare fiscală, autorizație 
inspector șantier în termen, cont bancar/cod fiscal.
Dosarele se vor depune la Inspectoratul Școlar Județean Hune
doara în intervalul de 23.01.2007 - 31.01.2007.
Informații suplimentare la numărul de tel: Q744/217647.

(75346)

S.C. HOJ AUTO CENTER SRL, localitatea 
Orăștie, Str. Pricazului, bl. 54, anunță elaborarea primei versiuni 
a planului/programului „PLATFORMĂ DEZMEMBRARE AUTOVE
HICULE UZATE, ȘOPRU Șl AMPLASARE CONTAINER, ÎMPREJ
MUIRE - extravilan GELMAR" și declanșarea etapei de încadrare 
pentru obținerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a planului/programuîui se poate 
realiza la S.C. HOJ AUTO CENTER SRL, localitatea Orăștie, Str. 
Pricazului, bl. 54, zilnic, între orele 10-13.
Comentariile și sugestiile se vor transmite în scris la sediul ARPM 
Timișoara, bd. Mihai Viteazul, nr. 32, în termen de 18 zile calen
daristice de la data prezentului anunț.

(75298)

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

ITALIA (VERONA) - marți,joi,sâmbătă 
Informații telefon: 0257-254 440 

(74869)

• vând mobilă de sufragerie, completă cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851438/’”
• vând urgent și foarte convenabil moț'., 

bucătărie nouă oglindă de cristal și dulap cu 2 
uși. Tel. 0727/288460. (T)
• vând ușă nouă cu toc; din lemn de tei și uri 
cavou 2 locuri în cimitirul vechi din Orăștie, 
betonat interior și exterior. Tel. 0254/232216. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• haine second hand Import Germania, 
sortate pe categorii toate articolele 
(Inclusiv piele extra), fără robiri, calitate 
excepțională prețuri minimale, dezinfec
tate, frumos mirositoare, optime pentru 
magazine; depozit fel Arad. Tel 0745/646478 

(4/1801)

Materiale de construcții (53)
• vând Nle (grinzi) noi, laturi noi și piatră pentru 
construcție. Tel. 0254/215795. (T)

Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic de 2401, motor nou, preț 
180 ron și bicicletă fete 12 ■ 14 ani, preț 100 ron. 
Tel. 0788/940104. (T)
• vând mașină electrică de cusut MCI 4 pe stativ 
tip masă 1,0 x 0,5 la 220 V, preț 650 ron. Tel. 
0254/222398. (T)

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• vând 2 vaci și 2 vițele, preț negociabil. 
Informații, Cărpiniș, nr. 55. (4/17.01)

• vând grâu panificabil, 200 tone. Tel. 
0788/029510. (7/22.01)

• vând cățel Boxer german din părinți campioni, 
vârsta 6 luni, cu carnet de sănătate și purceluș 
de Guineea. Tel. 0723/506443. (T)
• vând tăurașl BR de 4,5 și 6 luni, comuna 
Brănișca, sat Rovina, nr. 89. Tel. 0727/397115. (T)

Altele (61)
• vând cazan pentru făcut țuică preț conve
nabil, negociabil. Tel. 0254/218172, zilnic după 
ora 18(T) (Y-

• vând mașină de cusut Naumann seria’.,ai, 
mașină de spălat de plastic, ceas Doxa de damă 
extraplat. Tel. 0254/224643. (D
• vând țuică de prune calitate excepțională 
ideală pentru orice tip de evenimente, preț 
negociabil, în funcție de cantitate. Tel. 212242 
sau 0721/400563. (T)

Pierderi (62)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Balaj Larisa. Se declară nul. (2/22.01)
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• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Caradan Maria. Se declară nul. (3005456/17.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Chirițescu Salomia. Se declară nul. (3/22.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Kacso Nicolae. Se declară nul. (7/18.01)
e pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Niculescu Rusu. Se declară nul. (8/22.01)
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Peto Brlndușa. Se declară nul. (3005455/16.01)
e pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Stan Vlrgll. Se declară nul. (3005454/16.01)
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Tarța Viorica. Se declară nul. (5/22.01)

Matrimoniale (69)
• celibatar, 32 ani, .cu tot ce este necesar, 
apartament, doresc cunoștință cu tânără, 
pentru căsătorie. Relații: CP 17, OP Orăștle; e- 
mall madradu®gmall.com. (T)

Prestări servicii (72)

• abordaH, transport zilnic, sigur șl rapid, 
persoane în Italia ■ 100 euro, Spania ■ 120 
euro, Franța, Portugalia șl Belgia, cu mașini 
modeme; reduceri pentru grupuri; asigur 
necesarul pentru o călătorie sigură. Tel. 
0723/329600, 0765/455835, 0743/241010. 
(4/21.11)

« meditez Intensiv matematică pentru capacl- 
_'te pe baza testelor naționale propuse; prima 

-■dință, gratuit Hunedoara, tel. 0740/194667. (T) 
e transport mobilier, electrocasnlce cu auto 
acoperit de 1,2 tone șl 14 mc volum, asigur 
demontare și menevrare mobilier la mutări. Tel. 
0254/225578 0744/934462,0726/551701. (T)
• transport persoane Italia, Germania, Franța, 
Belgia, Anglia, Spania, Portugalia la destinație. 
Tel. 0745/568861, 0742/121148, 0749/037604. 
(73824)

Oferte locuri de muncă (74)
• angajam vânzătoare în librărie și secretară. 
Tel. 0744/181015. (1/22.0!)
Mjpit urgent femeie pentru îngrijirea unei 
jti bolnave, in Deva, la domiciliul acesteia, 

feămanent Tel. 0254/219934. (T)

• SC Carbonta Corn SRL Deva deaier autorizat 
Ford pentru județul Hunedoara angajează 
reprezentant vânzări. E-mail 
ford.deva@smart.ro. (10/2201)
e Urnii de distribuție angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Hunedoara și Deva. Tel. 
021/3183733, fax. 021/3125984; e-mall: 
info@d istrifarm.ro. (75232)
• laborant tn învățământ, Deva, 1 post, data 
limită 25.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
o laborant structura macroscopică și micro
scopică, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 

“ 3244, orele 9-16.

< lăcătuș amc, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.02. Tei. 213244. orele 9-16.
e lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 9 posturi, data limită 31.01, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-18
• lăcătuș mecanic de întreținere șl reparații, 
Hunedoara, 1 post, data limită 10.02, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limita 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 10 posturi, data limită 
1.04, perioadă detemlnată. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
e lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
e lăcătuș mecanic, Brad, 5 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 1 post, data limită 
25.01.Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Deva, 9 posturi, data limită 
28.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hațeg, 1 post, data limită 
17.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 30.01, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 10 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 5 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanică fină, Lupenl, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător bucătărie (spălător vase mari), Brad, 
1 post, data limită 15,02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
27.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupenl, 4 posturi, data 
limită 15.04, persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• măcelar, Hațeg, 18 posturi, data limită 17.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• măcelar, Hațeg, 8 posturi, data limită 11.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• maistru construcțl civile, industriale și agri
cole, Hunedoara, 2 posturi, data llmită31.01.Tel. 
213244, orele 9-16.
• maistru energlticlan, electrician. Vulcan, 2 
posturTdâfălîmia 31.01. Tel. 213244, orele 948

• maistru Industria alimentară, Hațeg, 10 
posturi, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 -18
• maistru lăcătuș, construcții metalice, Hune
doara, 1 post, data limită 2802, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlchlurirt, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• manlpulant mărfuri, Brad, 4 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-18
• manlpulant mărfuri, Hațeg, 6 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-18

■ manlpulant mărfuri, Orăștie, 1 post, data 
limită 16.02. Tel. 213244, orele 9-18
• manlpulant mărfuri, Orăștle, 5 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlpulant mărfuri, Orăștle, 9 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• manlpulant mărfuri, PetrJIa, 1 post data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.

1.1. LABORATOARELE FARES BIO VITAL 
SRL ORĂȘTIE

__________________________Angajează__________________________
INGINER CHIMIST - Controlul calității

Cerințe:

■ studii superioare de specialitate

- disponibilitate la program prelungit

- capacitatea de a lucra în echipă

- motivația și dorința de a munci cu conștiinciozitate sunt apreciate

Constituie avantal:

- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională

- cunoștințe operare PC

Se oferă:

■ salariu motivant

- oportunități de dezvoltare a carierei.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile până la data de 29.0Î .2007 prin fax la 
numărul: 241.942, email: faresaf-s.ro sau la SECRETARIATUL societății din Orăștie, 
Str. Plantelor, nr. 50.

Relații suplimentare la telefon: 0254/247.990.

(75343)

Decese (75)

Sport Club Municipal Deva își exprimă profunda compasiune, fiind alături de familia îndoliată și de antrenorul emerit Ștefan Beregszaszy la greaua despărțire de cea care a fost o mare campioană, regretata
MARIA CIONCAN

Sincere condoleanțe familiei.

(75384)

ANUNȚ LICITAȚIE
în data de 27 ianuarie 2007, ora 13.00, se organizează la sediul 

S.C. AGROMEC S.A. ORĂȘTIE, cu sediul în Orăștie, Str. Luncii, nr. 6, 
jud. Hunedoara, licitație pentru lichidarea unor tractoare, mașini 
auto și utilaje agricole, aparținând societății.

Astfel - ifron, tractoare U 650 și U 445, la prețuri începând de la 
4.900 ron/pachet, discuri, pluguri, semănători, tocătoare CSU, 
camioane Saviem, bene cereale Raba cu remorcă, cu prețuri 
începând de la 4.900 ron/pachet, ARO, Dacia, autoutilitare IV, semi
remorcă 161, ciocan pneumatic, buldoexcavator, atuo atelier mobil, 
pavilion apicol, batoză porumb.

Vânzarea se face prin formarea unor pachete ce sunt evidențiate 
în caietul de sarcini, unde se regăsește și prețul/pachet.

Caietul de sarcini este în sumă de 10,00 lei și poate fi achiziționat 
de la sediul societății.

Informații suplimentare la nr. de telefon: 0254/244407, 
0788/029510 și 0788/412977.

(75292)

• mașinist la mașini pentru terasamente, Hune
doara, 1 post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• mașinist la mașini pentru terasamente, 
Petroșani, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-18
• mașinist puntru utilaje specifice la extracții, 
Lupenl, 4 posturi, data limită 9.03. Tel. 213244, 
orele 9-18
• mașinist pod rulant Hunedoara, 2 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 

213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Brad, 2 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
o mecanic auto, Deva, 1 post, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16,
• mecanic auto, Deva, 2 posturi, data limită 
25.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Hunedoara, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• mecanic auto, Orăștle, 1 post, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o mecanic locomotivă și automotor, Hunedoara,
1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• medic veterinar, Brad, 1 post, data limită 15,02, 
Tel. 213244, orele 9-18
o modelator mlezultor, Hunedoara, 3 posturi, 
data limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• montator peroțl și plafoane din gips carton, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită 31.12. Tel. 
213244, orele 9-16.
• montator subansamble, Călan, 43 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• montator subansamble, Deva, 5 posturi, data 
limită 802. Tel. 213244, orele 9-16.
• montator subansamble, Hunedoara, 83 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
e muncitor necalHIcat In industria confecțiilor, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.01, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat In mine și cariere, Hune
doara, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 
â-18 ----------------
• muncitor necaWlcal in silvicultură, Brad, 2 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Hune
doara, 7 posturi, data limită 18.02, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necalHIcat în silvicultură, Petroșani, 
5 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 
16.
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide șl semlsollde, Orăștie, 1 post, data limită 
15.07, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■18
• muncitor necalHIcat la ambalarea produselor 
solide și semisollde, Petrila, 10 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor nacaMcat la ambalarea produselor 
solide și semlsolide, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 25.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la ambalarea produselor 
sub formă de praf, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• muncitor necalHIcat la asamblare, montare, 
Hunedoara, 1 post, data limită 20.02. Tei. 213244, 
orele 9-18
• muncitor necalHIcat la asamblare, montare, 
Lupeni, 1 post, data limită 30.01, perioadă deter
minată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Călan, 3 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 18

o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Deva, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Hunedoara, 9 posturi, 
data limită 28.02, perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-18
• muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță Lupenl, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 18
e muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Călan, 5 posturi, data 
limită 31.07. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 10 posturi, data 
limită 9.02. Tel. 213244, orele 9-16.
e muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Deva, 2 posturi, data 
limită 8.02. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 1 post, data 
limită 27.01. Tel. 213244, orele 9-16.

e muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hațeg, 20 posturi, data 
limită 16,02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Hunedoara, 17 posturi, 
data limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupenl, 1 post, data 
limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 -18

o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Lupenl, 300 posturi, data 
limită 1.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e muncitor necaMcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Orăștle, 26 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor necalHIcat la demolări clădiri, 
zidărie, mozaic, faianță, Petrila, 1 post, data 
limită 31.01, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-18

-e-mundter naenMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Brad, 39 posturi, data limită31.01, 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 20 posturi, data limită 
1802, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
o muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Hațeg, 65 posturi, data limită 
1802, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
o muncitor necaMcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Lupeni, 3 posturi, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
o muncitor necalHIcat la întreținere drumuri, 
șosele, poduri, Orăștle, 30 posturi, data limită 
31.01, perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 
■16.
o muncitor necaMcat la spargerea și tăierea 
materialelor .Orăștie, 1 post, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-18
• muncitor plantați și amenajare zonă verde, 
Brad, 1 post data limita 31.01. Tel. 213244, orele 9 
■18
o muncitor plantați și amenajare zonă verde, 
Cătan, 50 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 

orele 9-18
• muncitor plantați șl amenajare zonă verde, 
Orăștie, 3 posturi, data limită 20.01, perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

Societate comercialădin Orăștie, angajează 
director de vânzări și 
inginer de producție_____

Cererea în soțitâ de C.V. se va depune la sediul SC 
Heral Consulțing SRL Orăștie, str. N. Bdicescu, nr. 42, 

tel. 0254-240807, Fax 0254 - 206241.

■I afleapli in Deva pe Aleea 
Salcâmilor, Bl. 31, parter 

(lângă Mie. Auto) 
Tel. 230324. 206003

SC FAVIOR VIDRA S.A. ORĂȘTIE - societate în reorga
nizare juridică - organizează vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 
22.02.2007, ora 12.OO, la sediul din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hune
doara a următoarelor bunuri imobile situate în incinta fabricii:

- Clădire fabrică veche în suprafață de 1.047,8 mp, P + 1 și teren aferent 
(716.800 RON + T.V.A.)
- Clădire P + 1 în suprafață de 228 mp, P + 1 și teren aferent (283.000 RON 
+ T.V.A.)
- Hală înnobilare în suprafață de 4.784 mp, P + 1 și teren aferent (840.300 
RON + T.V.A.)
- Clădire P + 2 în suprafață de 865 mp, P + 2 și teren aferent (395.800 RON 
+ T.V.A.)
- Clădire Pompe: corpul de clădire compus din casă pompe, magazie 
decantor și magazin nr. 2, cu o suprafață desfășurată de 446 mp (D+P) și 
corpul compus din remiză PSI în suprafață de 264,24 mp P și teren aferent 
(270.700 RON + T.V.A.)
- Sediu administrativ în suprafață de 1021,93 mp, P + 2 și teren aferent 
(1.129.400 RON + T.V.A)
- Magazin Favior 1 în suprafață de 256 mp, D+P și teren aferent (218.306 
RON + T.V.A.)
Garanția de participare la licitație este de 10% din valoarea bunului pentru 
care se licitează.
Caietul de sarcini și orice informații sunt la dispoziția eventualilor cumpărători 
la sediul societății din Orăștie, str. Gh. Lazăr, nr. 2, jud. Hunedoara și Ia tel. 
0724-256676.

(7EB3)

Colectivul de salariati ai SC Boromir Ind SRL Vîlcea Sucursala Deva este alături de colega lor Nedelciu Marieta Liana cu prilejul nefericit al decesului tatălui său
NEDELCIU FLOREAși transmite familiei îndoliate sincere condoleanțe.

I

s

• oparator calculator electronic și rețele, Deva,3 
posturi, data limită 8.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• operator calculator electronic șl rețele, Hațeg, 
1 post, data limită 27.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• oparator calculator electronic șl rețele, Hune
doara, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 
9-16.
• oparator calculator electronic și rețele, 
Lupenl, 1 post, data limită 25.01. Tel. 213244, orele 
9-18 1
a oparator calculator electronic șl rețele, 
Orăștle, 1 post, data limită 25.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
a oparator calculator electronic șl rețele, 
Orăștie, 1 post, data limită 31.01, perioadă deter
minată. Tel, 213244, orele 9-16,
a operator centrală termică, Brad, 3 posturi, 
data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a operator centrală termică, Hațeg, 1 post, data 
limită 17.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a operator circuite rețea apă, Brad, 3 posturi, 
data limită31.03.Tel. 213244, orele 9 -18
a operator corriecțllîndustriale, îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 19 posturi, data limită 31,03. Tel. 
213244, orele 9-16.
a operator confecții industriale, îmbrăcăminte, 
țesături, Brad, 35 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
a operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 10 
posturi, data limită 17.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
a operator fabricarea mezelurilor, Hațeg, 7 
posturi, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
a ospătar, Deva, 1 post, data limită 802. Tel. 
213244, orele 9 -18
a ospătar, Deva, 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-18
a ospătar, Hunedoara, 1 post, data limită 10.02, 
vârsta 18-25 ani. Tel. 213244, orele 9 -16.
a ospătar, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
a ospătar, Lupenl, 1 post, data limită 11.02. Tel. 
213244, orele 9-18
a ospătar, Lupenl, 3 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-18
a ospătar, Petroșani, 1 post, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a paflser, Hunedoara, 1 post, data limită 17.02. 
Tel. 213244, orele 9-18
a pavator, Slmeria, 1 post, data limită 25.01. Tel. 
213244, orele 9-18
a paznic, Deva, 1 post, data limită 26.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
a paznic, Deva, 2 posturi, data limită 25.01. Tel. 
213244, orele 9-18
a paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 10.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a paznic, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-18

(6/22.01)

a paznic, Hunedoara, atestat agent de pază, 2 
posturi, data limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
a paznic,Lupenl,8 posturi, data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-18
a paznic, Oristte, 2 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
a paznic, Petrila, 2 posturi, data limită 27.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
a pontator, Petrila, 3 posturi, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a pregătitor confecții Industriale din blană 
Orăștle, 2 posturi, data limită 31.01, perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a pregătitor piese încălțăminte, Brad, 6 posturi, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a pregătitor piese încălțăminte, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 1.03. Tel. 213244, orele 9 • 16. 
a preparator la concentratele miniere, Hune
doara, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
e secretar administrativ, Hațeg, 1 post, data 
limită 17,02. Tel. 213244, orele 9-16.
e-Mcratar notariat Lupeni, 2 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-18
a Montări, Lupenl, 1 post data limită 10.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
a select maistru construcții civile, industriale și 
agricole, Hunedoara, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a sortator produse Hunedoara 2 posturi, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a sortator produse, Lupeni, 3 posturi, data limită 
25.01, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 
■16.
a spălătoreasă lenjerie, Brad, 1 post, data I imită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• strungar universal, Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -18
o strungar universal, Orăștie, 1 post data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
a sudor In mediu protector, Brad, 10 posturi, 
data limită 1.04, perioadă determinată Tel. 
213244, orele 9-18
• sudorto mediu protector, Brad, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -18
a sudor în mediu protector, Hunedoara, 9 
posturi, data limită 31.01, perioadă determinată 
.Tel. 213244, orele 9-18
a sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 2 
posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
a sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 3 
posturi, data limită 1802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
a sudor manual cu arc electric, Hunedoara, 5 
posturi, data limită 2802. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 
a sudor manual cu flacără de gaze, Deva, 10 
posturi, data limită 2801. Tel. 213244, orele 9 -16. 
a sudor, Himedoara, 2 posturi, data limită 16.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

în orașul nostru se aflâ acum Măicuța Ana, hărăzită de Demnezeu cu puteri benefice.Prin puterea mâinilor și a rugăciunilor sale la Isus și Maica Domnului, ea alungă blestemele și aduce liniștea în casele celor blestemați de soartă. Tel. 0746/387.809.Georgeta, aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana că mi-a dezlegat cununiile și m-a ajutat să mă căsătoresc.Mă numesc Ramona și aduc mulțumiri Măicuței Ana că mi-a salvat firma de la faliment și mi-a adus spor în afaceri.Mă numesc Sabina și aduc mii de mulțumiri Măicuței Ana Maria că m-a ajutat să mă împac cu soțul.Măicuța Ana poate rezolva orice problemă legată de farmece, blesteme sau vrăji. Ea scoate argintul viu în 24 de ore. Poate lucra la distanțe foarte mari, chiar și prin telefon. Tel. 0746/387.809

madradu%25c2%25aegmall.com
mailto:ford.deva@smart.ro
istrifarm.ro
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Cea mai atrăgătoare femeie
• Locație secretă. Corpul lui JamesBrown, care nu a fost încă înmormântat pentru că moștenitorii plănuiesc să transforme mormântul într-un loc de pelerinaj, a fost mutat într-o locație secretă, după conflictele apărute în familie în legătură cu averea starului.

Adoratori ai zeilor Greciei antice au participat la o ceremonie la Teplul lui Zeus. în Atena. Este pentru prima oară când adoratorii primesc aprobarea de a ține o ceremonie la templu, după 1.500 de ani. (Foto: epa;

■ Actrița Angelina Jolie 
a fost desemnată drept 
cea mai atrăgătoare 
femeie din lume.

Los Angeles (MF) - Actrița americană Angelina Jolie s-a situat pe primul loc într-un top al celor mai atrăgătoare femei din lume realizat în urma unui sondaj online de revista Hello, surclasând-o pe fosta soție a actualului ei partener, Brad Pitt, actrița Jennifer Aniston.Starul din „Tomb Raider” s-a aflat în competiție strânsă cu actrița serialului de televiziune „House” Jennifer Morrison, plasată pe locul al doilea în top, și fosta soție a lui Brad Pitt, Jennifer Aniston, care s-a situat pe locul al treilea cu 15% dintre voturile participanților la sondaj. Ambasadoare a bunăvoinței din partea ONU și mamă a trei copii, Jolie a câștigat 25% dintre voturile
Tricou cu BushCanberra (MF) - Allen Jasson, un expert în IT care trăiește în Marea Britanie, a fost oprit să se urce în zborul Qantas din Aeroportul Melbourne, vineri, pentru că purta, potrivit reprezentanților companiei de zbor, un tricou are îl făcea terorist pe George W. Bush. An- gajații companiei au spus că tricoul i-ar fi putut supăra pe ceilalți pasageri și i-a cerut lui Jasson să-l schimbe. Jasson a amenințat cu luarea unor măsuri juridice împotriva companiei australiene Qantas.
Se reunescLos Angeles (MF) - Trupa Rage Against the Machine se va reuni după o pauză de șapte ani, pentru a cânta în aprilie la un festival de rock din California. Cei patru membri ai trupei sunt celebri pentru denunțările furioase ale capitalismului.

Abatele Pierre
(Foto: EPA)

Abatele 
Pierre
Paris (MF) - Abatele 
Pierre, fondatorul Co
munității Emmaus pen
tru ajutorarea săra
cilor, a decedat ieri 
dimineață la vârsta de 
94 de ani, într-un spi
tal din Paris, a anun
țat președintele E- 
mmaus France, Mar
tin Hirsch. Abatele 
Pierre, pe numele său 
real Henri Groucs, fost 
membru al Rezistenței 
franceze și deputat a 
fondat prima comuni
tate Emmaus în 1949. 
în februarie 1954, a 
lansat un apel care a 
rămas celebru, pe un
dele postului Radio- 
Luxembourg în favoa
rea celor fără adăpost. 
A fost timp înde
lungat personalitatea 
preferată a francezilor.

Pregătesc misiunea in spațiu
■ Agenția spațială indi
ană a recuperat pe Ter- 
ra, în premieră, o cap
sulă spațială.Bangalore (MF) - Agenția spațială indiană a reușit, ieri, pentru prima dată în istoria sa, să recupereze pe Pământ o capsulă lansată în spațiu pe 10 ianuarie, în cadrul pregătirilor pentru o misiune în spațiu cu echipaj uman. Capsula a căzut în Golful Bengal, estul Indiei, conform unui purtător de cuvânt din partea agenției indiene de cercetări
Cea mai deprimantă din 2007

Leoparzii Este o mare bucurie atunci când se nasc în captivitate pui de leopard al zăpezilor. Este una dintre felinele cele mai amenințate cu dispariția. (Foto: FAN)

■ Cliff Arnall, profesor 
de psihologie, a stabilit 
că această zi a fost ieri, 
22 ianuarie.

Londra (MF) - Cliff Arnall, profesor de psihologie la Universitatea din Cardiff, a stabilit că cea mai deprimantă zi a acestui an este 22 ianuarie. El a luat în considerare mai .multe criterii înainte de a ajunge la această concluzie, care are la bază „teoria fericirii” pe care a pus-o la punct după 15 ani de cercetări.Frigul, facturile care sosesc după sărbători și reîntoarcerea la slujbă după vacanța de iarnă fac din 22 ianuarie cea mai deprimantă zi a anului. Arnall nu a lăsat hazardul să decidă:

La judecată cu Daily Mail
Londra (MF) - Actrița Keira Knightley, devenită celebră cu seria de aventuri „Pirații din Caraibe”, a dat în judecată un ziar care a scris despre ea că suferă de tulburări de alimentație. Publicația britanică Daily Mail a publicat o fotografie a actriței, realizată pe o plajă, însoțită de comentarii despre greutatea corporală a acesteia inserate într-un articol despre o fată care a murit din cauza anorexiei. Knightley, în vârstă de 21 de ani, spune că articolul sugerează faptul că ea minte când spune că nu suferă de tulburări de alimentație. într-un comunicat transmis prin avocații săi, Knightley a declarat că va da în judecată publicația și pentru sugestia că ar fi responsabilă de moartea fetei prin stabilirea unui exemplu negativ.

Bill Gates

Angelina Jolie (Foto: epa)alegătorilor. Pe primul loc în topul celor mai atractivi bărbați s-a situat actorul Sean Bean, cunoscut pentru roluri ca cel din „Stăpânul inelelor” sau „Ronin”, cu 18% dintre voturi, urmat îndeaproape de cântărețul Robbie Williams, cu 17% dintre voturi. Chipeșul Viggo Mortensen s-a situat pe locul al treilea.
spațiale (ISRO). „Totul s-a derulat conform programului”, a spus acesta.ISRO a lansat pe 10 ianuarie o rachetă, Polar Satel- lite Launch Vehicle, care a avut la bord capsula spațială, un satelit indian de observație geografică și meteorologică, un satelit indonezian și unul argentinian.Agenția spațială indiană a anunțat deja că intenționează să trimită o sondă fără echipaj uman pe Lună până în 2009 și una pe Marte până în 2013. Obiectivul final este să trimită un om în spațiu.

Ne deprimă facturile și reîntoarcerea la slujbă (Foto: fan)pentru a ajunge la aceste concluzii, care după părerea lui sunt valabile pentru marea majoritate a țărilor europene,
Bill Gates vine în România

București (MF) - Cofonda- torul companiei americane Microsoft, Bill Gates, cel mai bogat om din lume potrivit revistei Forbes, va vizita România în prima parte a lunii februarie, a declarat, ieri, directorul Microsoft pentru strategia afacerilor în Europa de Sud-Est, Paula Apreutesei. „Detaliile agendei vor fi făcute publice la o dată ulterioară”, a spus Apreutesei. Bill Gates

«ia nea 'Este ? născută în zodiaFecioară. îi plac Dioda, drumețiile montane și muzici
. : • ■ ro

Canada și Statele Unite, el a colectat răspunsurile a 3.000 de persoane din zece țări și a ajuns la o formulă matemat
este cofondatorul companiei Microsoft, cel mai important producător software din lume. El ocupă de câțiva ani primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, întocmit de revista Forbes, cu o a- vere de circa 50 de miliarde de dolari. Aceasta este prima vizită a lui Bill Gates în România. Directorul general al Microsoft, Steve Ballmer, a vizitat România anul trecut. 

ică „simplă”: l/8W+(D-d) 3/8xTQ MxNA = ... 22 ianuarie.W reprezintă vremea, D reprezintă datoriile, d reprezin*" facturile care trebuie plătite în ianuarie, T constituie timpul scurs de la Crăciun, Q este timpul scurs de la ultima tentativă de a-ți da demisia, M reprezintă nivelurile motivaționale generale, iar NA este nevoia de a trece la acțiune.O altă asemenea ecuație l-a determinat pe Arnall să decreteze 23 iunie drept cea mai fericită zi a anului 2007, datorită zilelor cu timp frumos, activităților desfășurate în aer liber, timpului petrecut cu familia și cu prietenii și amintirilor din copilărie asociate cu anotimpul verii.

(Foto: EPA)

Miri din Yemen au participat duminică la , slujbă religioasă din capitala Sana. Aproximativ 150 de cupluri au fost căsătorite.
(Foto: EPA)


