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Cerul va fi mai mult noros. Se va sem
nala lapoviță.

dimineața la prânz

Ucisă de trei câini la Vata
seara

• Disponibilizați. Ordonanța 116 a fost publicată în Monitorul Oficial și prevede modificări în ceea ce privește persoanele care se disponibilizează din regiile autonome și companiile naționale. (IJ.)

■ 0 femeie din Vața 
de Jos a fost sfârtecată 
de trei câini, în timp ce 
mergea spre casă.

Vața de Jos (M.T.) - în timp ce trecea prin zona numită „Valea Racului”, din Vața de Jos, în apropierea casei unui

localnic, Elisaveta Crișan a fost atacată de trei câini. în urma leziunilor grave la picioare și la nivelul capului, femeia a decedat. La scurt timp de la tragicul eveniment, corpul bătrânei a fost găsit într-o baltă de sânge de către stăpânul câinilor. Dragomir Crișan spune că „am plecat să

fac cumpărături la magazinul din sat și am dezlegat unul dintre câini. Două ore mai târziu, când m-am întors i-am găsit pe toți cei trei câini dezlegați, iar Elisaveta zăcea într-o baltă de sânge. Am anunțat repede Poliția și Salvarea, însă femeia nu a mai putut fi salvată”. Nora Eli-

savetei, Angela Crișan, susține că singurul vinovat este proprietarul câinilor. „Nu este prima dată când câinii aceștia mușcă pe cineva, și asta pentru că stăpânul lor nu-i hrănește. Soacra mea a mai fost mușcată de două ori de aceștia”, spune nora victimei. /p.3

redacția „Cuvântul liber” au încheiat cu brio stagiul de o săptămâna? S-au despărțit cu greu de noii lor prieteni, redactorii, dar mulțumiți de ceea ce au

Dacă știi, scrie-ne!
Deva (C.L.) - Ai trecut printr-o întâmplare deosebită? Ai vreun hobby sau deții vreun record aparte? Ai fost protagonistul unei povești deosebite cu happy-end, 

AliVANTIIi sau contră un episod dra- 
ww’”l1ăER* matic ți-a marcat întreaga viață? Scrie-ne pe adresa redacției, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A (Clădirea Cepromin), sau trimite-ne un mail pe adresa adrian.salagean@informmedia.ro.
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■ Barometrul forței de 
muncă va arăta cine și 
unde poate munci în 
țară.

Deva (I.J.) - România are în prezent 4,7 milioane de angajați și nu se află în criză de forță de muncă, a declarat, sâmbătă, la Deva, Gheorghe Barbu, ministrul Muncii. Pentru o evidență clară a locurilor de muncă disponibile la nivel național și pentru a elimina exodul de forță de muncă în Occident, Mi
Suntem pe val
Agențiile de rating ne creditează cu un onest A4 pentru anul 

i, 2007. Este foarte bine, dacă ne gândim că am plecat de la C 
v în 2001, D-uI fiind maximum de risc.

Cinântul Bxr, Susa: EUROSTAT

Lovit de Dade, ucis de autobuz
■ A scăpat cu viață 
după ce a fost lovit de 
o Dacie, însă a murit 
călcat de un autobuz.

Simeria (M.T.) - Un hune- dorean de 36 de ani, Liviu J., a fost surprins și accidentat în timp ce se deplasa pe mijlocul șoselei, de conducătoarea unui autoturism Dacia 

nisterul Muncii va implementa programul „Barometrul forței de muncă”. „Barometrul va fi folosit pentru solicitări de locuri de muncă la nivel regional și identificarea necesității de calificare a personalului. Neam confruntat cu lipsa de calificare pentru anumite posturi și cu refuzul românilor de a lucra în anumite meserii. Refuzurile de locuri de mun-că vor fi penalizate intern și se va aduce forță de muncă din alte state”, a spus Gheorghe Barbu. /p.5

1307, Aurelia S., de 50 de ani, din Hărău. Speriată, femeia a părăsit locul accidentului, prezentându-se la scurt timp la sediul unității de poliție din localitate. “Bărbatul a rămas pe partea carosabilă, fiind călcat pe cap cu roata din stânga față, de un autobuz marca Roman, condus de Vasfle V.. 41 de ani, din Simeria. care nu l-a observat din

Susține anticipatele
Deva (M.S.) - Vicepreședintele PD, ministrul muncii Gheorghe Barbu, se pronunță pentru orgar zarea alegerilor anticipate; în condițiile în care în Parlament nu mai există o majoritate care să susțină proiectele de lege elaborate de Guvernul actual. în opinia sa, declanșarea anticipatelor ar trebui făcută chiar de către actuala Coaliție, în cazul în care opo

cauza faptului că a fost orbit de farurile unui autovehicul oprit la locul accidentului”, declară purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, subinspec- tor Bogdan Nițu. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, precum și pentru stabilirea cauzelor decesului.

ziția s-ar teme de o confruntare, înainte de vreme, cu electoratul. Vicepreședintele PD a declarat, sâmbătă, la Deva, că „trebuie declanșat mecanismul alegerilor anticipate” în vederea constituirii unei majorități solide care va putea susține un Guvern ce trebuie „să conducă în mod hotărât România pe dificilul drum al integrării în Uniunea Europeană”, /p.3
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• Explozie. O explozie puternică s-a produs, sâmbătă, în Zona verde, perimetrul de securitate din centrul Bagdadului. Un strat gros de fum de culoare albă putea fi observat în zonă, în timp ce alarmele au început să sune. Mai multe persoane au declarat că au auzit un zgomot similar celui produs de o rachetă sau de mor- tiere.

Gata de suspendare

Victima unei 
farse

Paris (MF) - Segolene Royal, candidatul socialiștilor la președinția Franței, a fost victima unei farse realizate de un actor care s-a prezentat drept premierul provinciei canadiene Que- bec. Umoristul Gerald Dahan - un simpatizant al lui Nicholas Sarkozy, rivalul lui Royal în alegerile prezidențiale - a dezvăluit că i-a făcut o farsă candidatei socialiste, spunându-i că este Jean Charest, premierul Quebecului.
Cere extin
derea CS

Davos (MF) - Premierul britanic Tony Blair a cerut, sâmbătă, includerea în Consiliul de Securitate al Națiunilor U- nite a Germaniei, Franței, Braziliei și Indiei, precum și a unor națiuni africane și musulmane, pentru eficientizarea acestei instituții. Blair a cerut schimbarea sistemului actual și a precizat că o opțiune ar fi a- cordarea statutului de membru semi-perma- nent, care ar exclude dreptul de veto. Blair asugerat de asemenea fuziunea dintre Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional.

Mohamad ElBa- 
radei (Foto: EPA) 

îngrijorat 
de criza 
nucleară 
iraniană
Davos (MF) - Directo
rul Al EA, Mohamad 
ElBaradei, s-a deda-

rat Înlgrijorat de criza 
nucleară iraniană și a 
cerut Teheranului și 
Occidentului să „ia o 
pauză" pentru a evi
ta acutizarea situației. 
Directorul general al 
Agenției Internațio
nale pentru Energie 
Atomică, Mohamad 
ElBaradei, aflat la Fo
rumul Economic In
ternațional de la 
Davos, a declarat că 
o serie de oficiali ira
nieni l-au informat că 
Teheranul pregătește 
începerea operațiuni
lor de instalare a
echipamentului nece
sar pentru desfășura
rea operațiunilor de 
îmbogățire a uraniu
lui pe scară largă. El 
a propus suspenda
rea sancțiunilor îm
potriva Iranului con
comitent cu suspen
darea, de către Tehe
ran, a operațiunilor de 

a uraniului.

în apropierea celei mai mari moschei din orașul Peshawar, din Pakistan, a provocat ieri moartea a cel puțin zece polițiști, a anunțat un oficial. Ofițerul Chaudhry Asnraf a declarat că alți numeroși polițiști au fost răniți, printre care și adjunctul șefului poliției din oraș. (Eoto: EPA)
Cotidian editat de SC Inform Media SRL, 

Deva, Str, 22 Decembrie, nr 37 A

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

9 PSD a finalizat actul 
de sesizare a Curții Con
stituționale privind sus
pendarea lui Băsescu.

București (MF) - Vicepreședintele PSD Ilie Sârbu a a- nunțat, ieri, că sesizarea către Curtea Constituțională privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu este finalizată, el arătând că aceasta mai poate suferi u- nele modificări în cadrul ședinței de azi a partidului.El a arătat că respectiva sesizare se referă la încălcări grave ale Constituției de către președintele Traian Băsescu și nu vizează aspecte „derizorii” precum cazurile „bilețelul”, „Golden Blitz” sau faptul că președintele ar fi con

dus un autoturism după ce a consumat alcool.
Semnături suficientePreședintele PSD, Mircea Geoană, a anunțat, sâmbătă, că, până în acest moment, PSD a strâns un număr de
M.................
Ideea este că 
mergem mai 
departe, mergem 
până h capăt. 
Unde va fi acest 
capăt rom vedea.

Ilie SArbu

.......................w semnături care depășește o treime din numărul total al parlamentarilor, adică suficient pentru a iniția procedura de suspendare a lui Traian

Băsescu. „Avem 146-147 de semnături, plus cele 15 de la PRM, deci suntem dincolo de treimea necesară”, a afirmat Geoană.Conform Constituției, pentru inițierea acestei proceduri sunt necesare semnături din partea unei treimi din numărul total al deputaților și senatorilor, respectiv 157.Articolul 95 din Constituție precizează că „președintele statului poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultatea Curții Constituționale, în cazul săvârșirii unor fapte grave prin care a- cesta încalcă prevederile Constituției”.în aceste condiții, cererea

Traian Băsescu (Foto: epajde suspendare poate fi depusă doar de PSD și PRM, însă la votul în Parlament mai sunt necesare voturi de la alte partide, cum ar fi PC, de la grupul minorităților și chiar de la unii dintre parlamentarii Alianței.PC nu a semnat lista PSD- PRM pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui Traian Băsescu, a declarat, ieri, secretarul general adjunct al PC Codrin Ștefă- nescu.

Lideri religioși ai palestinienilor au protestat ieri la Ramallah îm
potriva confruntărilor dintre susținătorii Fatah și Hamas (Foto: epa) 

Confruntări în Fâșia Gaza
Gaza (MF) - Confruntările violente între susținătorii Fatah și cei ai formațiunii Hamas au continuat, ieri, în Fâșia Gaza, numărul victimelor rezultate în urma a trei zile de confruntări ridicându-se la 24. Confruntările, care au început joi seară, au continuat în pofida apelurilor pentru pace lansate în ultimele zile.Patru palestinieni au fost u- ciși în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.Militanți înarmați din cadrul Hamas au atacat un imobil de locuințe din Beit La- hya, localitate situată în nordul Fâșiei Gaza, pentru a captura un militant Fatah. In cursul operațiunii, fiul militantului și un alt locatar au

fost uciși.în urma unui alt incident care s-a petrecut în aceeași localitate, un membru Hamas a fost ucis iar un al doilea, grav rănit, a murit ulterior. Cei doi au fost victima unei mine pe care au detonat-o accidental în timp ce încercau s-o amplaseze în apropierea cartierului general al serviciilor de informații palestiniene.în total, 24 de persoane, în cea mai mare parte membre ale celor două facțiuni, au fost ucise iar alte 60 au fost rănite începând de joi seară.Ciocnirile cele mai violente au avut loc în apropierea sediului securității preventive, fidelă președintelui Mahmoud Abbas, liderul Fatah.

Anticipatele, din nou pe tapet
■ Vicepreședintele PD 
Gheorghe Barbu susține 
că actuala coaliție ar tre
bui să inițieze o moțiune.

Deva (MF) - Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, vicepreședintele PD Gheorghe Barbu, a declarat, sâmbătă, la Deva, că el, personal, ar dori declanșarea unor alegeri anticipate și, dacă opoziția nu declanșează mecanismul, atunci actuala coaliție ar trebui să-și asume această decizie.Prezent la Deva, vicepreședintele PD a declarat că el personal ar dori ca în România să aibă loc alegeri antici- pate.,T......Barbu. consideră că este ne

voie de alegeri anticipate în vederea consiituirii unei majorități parlamentare solide. „Consider că în situația în care în Parlament nu mai există o majoritate care să susțină Guvernul trebuie declanșat mecanismul alegerilor anticipate în vederea constituirii unei majorități care să poată susține Guvernul. Guvernul trebuie să conducă hotărât România pe dificilul drum al integrării în Uniunea Europeană”, a spus Barbu.Vicepreședintele PD a a- dăugat că, dacă opoziția nu dorește alegerile anticipate de teama rezultatelor slabe pe care le-ar obține, atunci coaliția de guvernare ar trebui să-, și asume acest rol.
Negocieri SUA - Phenian

Washington (MF) - Statele Unite și Coreea de Nord vor relua, marți, la Beijing, negocierile asupra restricțiilor financiare impuse regimului de la Phenian, a a- nunțat Departamentul american al Trezoreriei.„Daniel Glaser, adjunctul subsecretarului responsabil cu combaterea finanțării terorismului și a infracțiunilor financiare, se va afla în fruntea unei delegații americane care va merge la Bei- jing” pentru o sesiune a „grupului de lucru finan

ciar”, a comunicat Departamentul Trezoreriei. „Glaser se va întâlni cu omologii nord-coreeni începând cu 30 ianuarie, într-un loc care urmează a fi stabilit. El va discuta cu nord-coreenii pe tema preocupărilor comunității internaționale referitoare la acțiuni financiare ilicite și la aplicarea normelor internaționale recunoscute și pentru ca (țara) să fie recunoscută ca membru responsabil al comunității financiare internaționale”, adaugă Departamentul.
Mult zgomot pentru mai nimic
*8 Concluziile comisiei 
PE privind zborurile 
secrete ale CIA nu prea 
are „dezvăluiri faptice".Zurich (MF) ■ Parlamentarul elvețian Dick Marty a declarat că este dezamăgit de concluziile PE privind zborurile secrete ale CIA, într-un interviu publicat, sâmbătă, de cotidianul Le Temps.Dick Marty, raportorul CoE privind zborurile secrete ale CIA, a declarat că Elveția se aștepta la „mai multe dezvăluiri faptice”, apreciind că „argumentele politice vor prima”.

Prezentate marți, la Bruxelles, concluziile comisiei PE de anchetă a zborurilor secrete ale CIA urmează să fie dezbătute în perioada 13 -14 februarie în sesiune plenară.Comisia cere în mod special ca UE să demarezeRaportul susține că peste 1.000 de zboruri operate de serviciile secrete americane au utilizatspațiul aerian eu- ropeam în perioada 2001- 2005, și că centre de detenție secrete americaneDick Marty a apreciat că nu comisia de anchetă în. sine reprezintă o problemă ci faptul că „reprezentanții autorităților naționale și inter

naționale interogați de anchetatorii (din cadrul comisiei) au mințit”.în opinia parlamentarului elvețian, „numeroase țări europene au încheiat acorduri secrete cu Statele Unite, de aici derivând și tăcerea lor”..Referindu-se la cazul Elveției, Marty a denunțat lipsa de cooperare din partea autorităților. Referindu-se la cazul Abu Omar, imamul e- giptean răpit de CIA în Italia, în 2003, în aceeași zi în care un avion militar american a survolat de două ori Elveția, Marty s-a declarat uimit că ancheta demarată în 2005 nu a dat rezultate.

Proteste 
anti-război

Washington (MF) - Zeci de mii de persoane s-au adunat, sâmbătă, la Washington, în fața clădirii Capitoliului pentru a protesta față de războiul din Irak și pentru a cere retragerea trupelor americane din această țară.Veterani și familii ale militarilor aflați în Irak, congresmeni, reprezentanți ai grupărilor pacifiste și mai mulți actori au cerut Congresului și președintelui să nu mai finanțeze războiul din Irak și să retragă trupele din această țară.Proteste au avut loc și în alte zone din SUA. în California, mii de demonstranți au protestat față de război, cele mai ample manifestații desfă- șurându-se în San Francisco și Los Angeles.
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I J » II I • » UI • » • • • t« I • • ••«»«<& * W A IVV w W w J'-J >. Sfârtecată de câinii vecinului• Furt de curent. în urma unei acțiuni desfășurate de jandarmii hunedoreni împreună cu reprezentanți ai „Enel Electrica" Hunedoara, care a avut drept scop depistarea și combaterea furturilor de energie electrică, au fost prinși Cristian C., 27 de ani, din Nălaț-Vad, și Nicolae S., 67 de ani, din Chitid. (M.T.)
• Amenzi. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind apărarea împotriva incendiilor. Persoanele care se află în apropierea incendiilor produse la păduri, culturi agricole, pășuni și fânețe și care nu intervin imediat în vederea stingerii incendiului vor fi sancționate cu amendă între 1.000 și 2.500 lei RON. (S.B.)

Tineri 
consilieri

Deva (M.S.) - Președintele organizației de tineret a PNL, deputatul Cristian Adomniței, s-a întâlnit ieri cu tinerii liberali din județul Hunedoara, în cadrul unor vizite pe care le efectuează în țară pentru pregătirea Congresului Tineretului Național Liberal (TNL), ce va avea loc în primăvară. Liderul TNL a apreciat că este impor- 5tantă prezența tinerilor liberali pe locuri eligibile la viitoarele alegeri locale, cu condiția ca aceștia să demonstreze că merită să ocupe un post de consilier local sau județean. „Tinerii au un alt mod de abordare a noului și a proiectelor de investiții curajoase”, a afirmat «“"Reședințele TNL, care a x&enționat că se pregătește să candideze pentru un mandat în fruntea organizației de tineret a PNL.

Nouă 
conducereDeva (M.S.) - Orga
nizația județeană de 
femei Hunedoara a 
Partidului Democrat 
(PD) și-a ales ieri o 
nouă conducere, în 
urma votului expri
mat de cele 159 de 
persoane prezente la 
conferința de alegeri. 
Noua echipă de con
ducere a femeilor 
democrate este for
mată din Mariana 
Ghioc - președinte și 
Adriana Zaharia - 
președinte executiv.
Intre invitații la 
ședința de alegeri s- 
au numărat europar- 
lamentarul Monica 
lacob-Ridzi și mi
nistrul muncii 
Gheorghe Barbu, 
vicepreședinte al PD. 
Femeile democrate 
hunedorene se 
dovedesc deosebit 
de active, conform 
statisticilor ele 
reprezentând mai 
mult de jumătate din 
totalul membrilor PD 
din județ.

■ în urma leziunilor 
provocate de câini, 
femeia a murit, fiind 
transportată la morgă.

Mihaela Tămaș________________
mihaela.1amas@lnfarniniedia.ro

Vața de Jos - Corpul Elisavetei Crișan a fost transportat la morga Spitalului Județean Deva, în vederea efectuării necropsiei. Șeful Serviciului Județean de Medicină Legală Hunedoara, doctor Dan Mărculescu, a declarat că „decesul a survenit în urma hemoragiei externe consecutive, cauzată de numeroasele mușcături de la nivelul picioarelor”. Polițiștii

Elisaveta Crișan Nora victimei Proprietarul câinilor

Pentru alegeri anticipate

LOCAȚII UNDE PDTETI CITI CL

Anumite cabinete, birouri individuale și restaurante 
vă pun la dispoziție Cuvântul Liber, zilnic. Acestea sunt 
locațiile unde puteți să citiți GRATUIT Cuvântul Liber:
- Birou notarial Farcaș Ladislau, din Hunedoara , :
- Cabinet medical doctor Roman Borza Camelia, din 

Hunedoara
- Cabinet medical doctor Răceanu Ileana, din Hune

doara
- Farmacia veterinară S.C. Mira Vet Impex S.R.L., Hune
doara
- Coffee „Snack Savoya", din Deva
- Cabinet medical doctor Negruțiu Alexandru, din Deva
- Cabinet medical Promosan, din Deva
- Cabinet medical doctor Todor Adriana, din Simeria
- Restaurant „Bulevard", din Deva, b-dul Decebal, bloc

M, parter
- Cabinet medical „Șonei Raimond", din Hunedoara, 

b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 1/14
- Cabinet medical doctor Mihalache Nicolae, din 

Hunedoara
- Restaurant „Nikos Kreta", din Hunedoara

■ Ministrul Muncii 
apreciază că e impor
tantă refacerea majori
tății parlamentare.

Deva (M.S.) - Vicepreședintele Partidului Democrat, ministrul muncii Gheorghe Barbu, se pronunță pentru organizarea alegerilor anticipate, în condițiile în care în Parlament nu mai există o majoritate care să susțină proiectele de lege elaborate de Guvernul actual. „Dacă opoziția nu utilizează acest mecanism al anticipatelor, de teama rezultatelor electorale foarte slabe pe care le-ar obține, și judecă aceste lucruri numai din perspectiva strict partinică, atunci Coaliția aflată la putere trebuie să-și asume acest rol”, a afirmat Gheorghe Barbu.
„Statul abuzează de banii oamenilor"
■ O oră de grevă la 
bursa de valori a ridicat 
în picioare investitorii 
hunedoreni.

Ina Jurcone

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.

ina.jurcane@infarmmedia.ra

Deva - Greva de o oră a brokerilor din București și Sibiu a pus pe jar investitorii hunedoreni care nu mai au încredere în statul român. Ei spun că statul s-a obișnuit să ia pielea de pe.investitori sub orice formă doar pentru a-și acoperi nevoile urgente. „Nu mai am încredere în stat. Statul vrea să se împrumutevr
CUVÂW Votp"" 

SMS 
întrebarea săptămânii: Credeți că 

președintele Băsescu va fi sus

pendat din funcție?

(•CUW® :
i. ■!.

Vot prin I 
SMS j

Trimite SMS conținând cuvântul DA la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume. '

Trimite SMS conținând cuvântul NU la numărul 

0728/222779 (tarif normal). Pot fi adăugate și scurte 

comentarii, însoțite de nume.
Puteți vota prin SMS 

până miercuri, ora 15.

Ovidiu Șerdean, 
IFN Finwest Deva

Oamenii nu vor 
să plătească 
impozit, cănd au 
ieșit b; pierdere 
ia o tranzacție.

pe banii oamenilor. Niciunde în lumea asta nu este impozitat venitul brut, ci doar cel net”, spune I. Manea, investitor. 

au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care femeia a murit. „Din primele cercetări s-a stabilit că cei trei câini, dintre care unul era liber iar ceilalți doi au rupt lanțurile cu care erau legați, nu fac parte din categoria câinilor periculoși.
Statistică tragicăîn cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 11 alin. 3 din Legea 60/2003 (neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane)”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Hune-

Gheorghe BarbuVicepreședintele PD a apreciat că în absența alegerilor anticipate, România va funcționa cu un Guvern care va trebui să negocieze fiecare proiect de lege cu adversarii săi politici. în aceste condiții, Executivul nu va mai putea aplica Programul său de guvernare „ci un amestec nedefinit de opțiuni politice, de la cele nostalgic-socialist- comuniste, la cele naționalist- populiste”.

La Bursa de valoriNemulțumirea tuturor s-a iscat de la un ordin al Ministerului Finanțelor dat la începutul acestui an pentru aplicarea Codului Fiscal din 2006. Acesta prevede ca jucătorii de la bursă să achite până pe 25 ianuarie 2007 un impozit de 16% pe câștigul din vânzarea acțiunilor în 2006, fără a se lua în calcul și pierderile.„Reprezentanții ministerului spun că e mai important un investitor care are o car-

Unul dintre câinii ucigașidoara, subinspector Bogdan Nițu.Potrivit Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, anul trecut s-au prezentat la Spitalul Județean din Deva peste 140 de persoane mușcate de câini comunitari. Unul dintre cele mai grave cazuri de acest gen s-a petrecut în municipiul Brad. O fetiță de șapte ani s-a zbătut între viață și moarte după ce a fost atacată de o haită de mai- danezi. Fetița se întorcea de la școală când a fost atacată de o haită de câini comunitari
Carta Verde a
■ Legea pensiilor ar 
putea fi refăcută prin 
lansarea Cartei Verzi 
a pensionarului.Deva (I.J.) - Lipsaînscrisurilor despre drepturile salariate în cărțile de muncă create în perioada 1951-1962 dă mare bătaie de cap pensionarilor care se văd nedreptățiți. Aceasta pentru că, în toată această perioadă, Ministerul Muncii a stabilit ca fiecărui pensionar care a lucrat în acea perioadă să i se completeze rubricile rămase goale cu echivalentul salariului minim pe economie.

mangerie decât unul de pe piața de capital. Vom realiza o petiție on-line pe Forumurile investitorilor și așteptăm reacția autorităților. Dacă nu se rezolvă nimic, va urma un șir nesfârșit de procese a căror finalitate este necunoscută. Prin comportamentul lor, guvernanții nu încurajează dezvoltarea pieței de capital locale, pentru că știm că străinii care tran- zacționează la bursă își plătesc impozitele în țara 

(Foto: Antena 1)care, pur și simplu, au rupt bucăți de carne din ea. Transportată de urgență la Spitalul Județean din Deva, fetița a fost supusă unor intervenții chirurgicale deosebit de complicate. Din fericire, fetița a scăpat cu viață, însă cu traume.în anul 2004 s-au prezentat la Spitalul din Deva 570 de persoane mușcate de câini comunitari, iar în 2005, numărul lor a fost de 545. O pătrime dintre acestea a necesitat vaccinarea antirabică și internarea în spital.
pensionaruluiMulte încercări de a restabili salariul din acea perioadă au eșuat ca urmare a faptului că multe firme sunt dizolvate, iar pentru altele nu se mai găsește arhiva. „Pentru a mulțumi pensionarii de atunci încercăm găsirea unui algoritm de calcul între salariul minim și primul salariu înscris în cartea de muncă pentru a putea personaliza fiecare pensie. în acest sens va trebui să ținem cont și de costurile unei astfel de acțiuni și dacă există bani la buget pentru majorările de pensii în aceste cazuri”, a declarat Gheorghe Barbu, ministrul Muncii.

lor”, declară Ovidiu Șerdean, director Agenție IFN Finwest Deva.
Ce face statul?Dacă un jucător a obținut profit de 2000 de lei pentru banii investiți în acțiuni, dar a avut și o pierdere în același an de 5000 de lei din profit, el este obligat să plătească 16% pe câștigul inițial, fără să i se scadă pierderea. Adică plătește impozit și pe banii pe care nu îi mai are.

mailto:mihaela.1amas@lnfarniniedia.ro
mailto:ina.jurcane@infarmmedia.ra
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REMEMBER
1860 - S-a născut scriitorul rus Anton Pavlovici Cehov 

(m. 1904).___________________________

1866 - S-a născut scriitorul francez Romain Rolland, 

laureat al Premiului Nobel (m.

1944). __________________

1890- S-a născut scriitorul Boris 

Pasternak («Doctor Jivago»), lau

reat al Premiului Nobel pentru Li- 

teratură pe anul 1958 (m. 1960). 

1954 - S-a născut Oprah Winfrey 

(foto), celebră moderatoare ame

ricană de talkshow.__________ ____

1956 - S-a născut poetul și dramaturgul Matei Vișniec. 

2006 - A murit tenorul Ludovic Spiess, fost ministru al 

Culturii și director al Operei Naționale din București 

(n. 1938).

-4°minim 4°maxim
Prognoza pentru astăziLapovită. Maxima va fi de 4°C, iar minima de -4°C.
Prognoza pentru două zile
Mărfi. Cer parțial noros. Maxima va fi de 3°C, iar minima de -6°C.
Miercuri. Ploaie puternică. Temperatura maximă va fi de 7°C. Minima va fi de circa -6°C.

CALENDAR RELIGIOS
• J j 4 J J j J J J j J Ss J J 4 4 4 J 1 J J 4 * * J s•» J 4 J J j J J J * î 4 *

Calendar Creștin-Ortodox____________
Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul.

Calendar Romano-Catolic ________

Sf. Valeriu, ep.

Calendar Greco-Catolic _____________
Sf. Ignatiu Teoforul, ep.

Energie electrică___________________________________________
Âstăzi, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă, în 

vederea executării de lucrări programate, între orele: 

8.00-14.00 în Hunedoara, Str. Pescărușului, bl. 18, sc.A, 

și B-dul Corvin, bl.3.

- în localitățile Nălați și Batiz.

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

Apă ______________________________________________
Astăzi, furnizarea apei potabile nu va fi întreruptă.

REȚETA ZILEI

Piept de pui „la vas roman"
Ingrediente: 500 g piept de pui dezosat, 1 ceapă mare, 

1 legătură mică de mărar, 1 legătură mică de pătrun

jel, 1 ardei roșu, 5 cartofi, condimente» ulei de măsline. 

Mod de preparare: Se taie pieptul în bucăți mari și se 

pune într-o crăticioară încăpătoare. Se taie ceapa foarte 

mărunt, mărarul, pătrunjelul și ardeiul roșu și se pun 

în același vas cu carnea. Cartofii se curăță și se taie și 

aceștia în cuburi mari și se pun laolaltă; Apoi se mai 

adaugă o linguriță de condimente și Câteva linguri mari 

de ulei de măsline și se amestecă. După ce „vasul 

roman" (oală de lut pentru sarmale și fripturi) a stat 

în apă timp de 20 de minute, carnea cu legumele se 

așază în acesta și se dau la cuptor, la foc potrivit, 
timp de 40-50 de minute. în ultimele 10 minute se lasă 

vasul fără capac pentru a se rumeni carnea. Se servește 

ru salată de varză.

Poftă bună! (Foto: arhivă)
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INTEGRAMA Al DEZLEGAT, 
în perioada 9 ■ 29 Ianuarie, Cuvântul Liber vrea să-i 
demonstrezi cât de ușor te poți juca cu cuvintele. 
Dezleagă corect toate Integramele apărute în această 
perioadă, realizează o colecție șl 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 în 7 februarie, iar numele 
câștigătorului va fi publicat în ediția din S februarie.

CUVÂNTUL liber te vrea cAștigAtori

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

50 RON Al CÂȘTIGAT!Nume..............................................................Prenume...................................................Adresa............................................................................. Tel..................................Localitatea .;.... . ......... j
i

Sunteți abonat la Cuvântul liber? ! DA □ NU □
Regulament:
La acest concurs nu pot participa angaiații Inform Media și nici rudele acestora de gradele I și II.
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Berbec

Dacă vi se propune o colaborare, vă sfătuim să nu refuzați 
pentru că puteți să câștigați bine. Aveți șanse să aduceți 
venituri suplimentare la bugetul familiei.

Taur

Sunteți nevoit să faceți cheltuieli neprevăzute, care vor fi | 
apreciate de familie. Mai târziu vă schimbați programul și 1 

vă ocupați de problemele unei persoane din familie.

Gemeni

Nu vă faceți planuri stricte pentru azi! Este puțin probabil 
să vă puteți respecta programul. Dimineață aveți de aler- l 
gat pentru a rezolva probleme ale partenerului de viață.

Rac

Este posibil să vi se propună un nou loc de muncă sau să
intrați într-o afacere. Vă sfătuim să analizați cu atenție toate
avantajele și dezavantajele înainte de a lua o decizie.

Leu

Dimineață câștigați într-o afacere. E posibil să vi se propu
nă o colaborare. Vă sfătuim să refuzați pentru că partenerul 
de viață ar putea să vă reproșeze că neglijați familia.

Fecioară

Pot să apară schimbări importante pe plan profesional și 
social. La serviciu, ieșiți în evidență cu idei apreciate de șefi 
și colegi.

Balanță

Sunteți într-o formă intelectuală foarte bună care vă influ-
ențează favorabil relațiile cu cei din jur. Aveți succes în 
activitățile legate de familie și în afaceri.

Scorpion

Astăzi aveți un succes nesperat pe plan financiar și senti
mental. Nu vă susțineți opiniile cu prea multă insistență, 
pentru că riscați să vă dezamăgiți prietenii!

Săgetător

Pe plan social și material aveți un succes neașteptat. Vă 
recomandăm să profitați de șansele care vă ies astăzi în 
cale, dar să aveți răbdare șl să nu forțați norocul.

Capricorn

S-ar putea să apară schimbări interesante care vă aduc 
multe satisfacții. Sociabilitatea și forma intelectuală în care 
vă aflați favorizează succesul pe plan social și profesional.

Vărsător

Azi vă reușesc toate șl sunteți tentat să credeți că nimic
nu vă poate sta în cale. Aveți ocazia să obțineți câștiguri 
nesperate. Relațiile cu persoana iubită sunt excelente.

Pești

Dimineață intervin evenimente neașteptate care vă dau 
programul peste cap. Este posibil să vă vină în vizită musafiri 
din altă localitate. Vă sfătuim să vă păstrați calmul.

a
1

7:00 Jurnalul TVR. Sport. 

Meteo
8:00 Justiție militară (s).

0Cu David James 
Elliott, Catherine Beli, 
John M. Jackson

8:55 Puterea florilor
9:00 Celebritățile timpului 

0tău (s)

9:10 Eurovision 2007. 
Selecția națională. 

Semifinala I (r)
11:05 Atenției Se cântă din 

nou (r)
12:00 Ne vedem la... TVRI 

Talk-show. Transmisi

une directă
13:00 Hannah Montana (ep. 

015, comedie, SUA)
13:30 Desene animate. 

Spioanele
14:00 Jurnalul 1VR. Sport. 

Meteo
15:00 Deliciile bucătăriei 

(doc. Anglia, 2005) 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR

17:15 Sănătate pentru toții 

17:45 Dis-de-seară.
19:00 Jurnalul TVR

20:20 Foc încmașat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați (ep.

02, dramă istorică, 
Franța, 2005). Cu: Jean 

Moreau, Gerard Depar- 
dieu, Tcheky Karyo. R.: 

Josee Dayan
22:05 Reflector
22:45 Jurnalul TVR 

23:15 Nocturne 
24:00 Viața ca-n filme (ep.

39, comedie, SUA, 
01990)

0:35 întâlnire cu dragonul

Ci (dramă fantastică, 
Franța, 2003). Cu: 
Daniel Auteuil. R.: 
Helene Angel

2:40 Jurnalul TVR (r)
3:45 Regii blestemați (r) 
4:35 Puterea florilor (r) 

4:45 Nocturne (r)
S30 Reflector (r)
6:00 Deliciile bucătăriei (r) 
630 Celebritățile timpului 
0tău (1 episod)

7:00 * .firile ProTv. 
Ce se întâmplă 

doctore?
9:10 Omul care aduce 

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

10:15 Rebel 1h California
Sțserial, reluare)

11:00 întuneric fatal (thriller, 

SUA, 2001). Cu: Brad 

Johnson. R.: Robert 
Malenfant

13:00 Știrile ProTv 
13:45 Ticăloșii (film, r)
16:00 Tânăr și neliniștit (s). 

0Cu: Eric Braeden, 
Joshua Morrow, Lau- 
reen Beli, Doug David- 

son, Peter Bergman, 
Heather Tom, Melody 

Thomas Scott
17:00 Știrile ProTv. Vremea 

17:45 Om sărac, om bogat 
0 (serial, comedie).

Cu: Horia Brenciu, 
Șerban lonescu, llinca 
Goia, Cristina Deleanu, 

Claudia leremia
18:55 Știrile sportive 

19:00 Știrile ProTv. Sport 

Vremea

203P Oceanul de foc
13(film artistic, acțiune, 

SUA, 2006). 
în distribuție: 

Casper Van Dien, 

Venus Terzo, 
Stefanie von Pfetten, 
Ryan McDonell. 

Regia: 
Rick Drew

22:15 La Bloc

(reluare)
2300 Știrile ProTv. Sport 

23:45 Dispăruți fără urmă (s, 
0SUA, 2002). Cu: 

Anthony LaPaglia, 

Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Enrique Murciano 
Jr., Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 

Talalay
040 Omul care aduce 

cartea (r)
0:45 Știrfle Pro Tv
145 Oceand de foc (film, 

reluare)

6:00 In gura presei 

cu Mircea Badea. 

Revista presei
7:00 Matinal: Dimineața 

devreme cu Cristina 

Cioran și Dan Capatos
9:00 în gura presei (r) 

10:00 Concurs interactiv 

11:00 Vwere (serial) 

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

Gherghe
13:45 Vreau să fiu mare... 

(reluare) (divertisment) 

16:00 Observator cu Simona
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 
faci

18:00 Vocea inimii (serial, 

0dramă, România, 

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 

Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi, Maria 

Dinulescu
19:00 Observator cu 

Alessandra Stoicescu și 

Lucian Mândruță. 

Sport 

Meteo

20:30 Povestea unui cavaler
13 (aventuri, SUA, 2001). 

Cu: Heath Ledger, 

Rufus Sewell, Shannyn 

Sossamon, Laura Fras- 
er, Berenice Bejo, 
James Purefoy. R.: Bri- 

an Helgeland 
23:00 Observator cu

Andreea Beredeanu și 

Andrei Zaharescu.

Sport
24:00 Crimă în stil american

O (thriller, SUA, 2004). 

Cu: Annabella Sciorra 
O tânără jurnalistă, 

Jessie St. Claire, începe

5:00 Poveștiri adevărate (r) 
6:00 Rebelde (r) 7:00 Iubire de 
mamă (r) 9:00 Fetele Gilmore 
(r) 10:00 Culoarea păcatului (s) 

11:00 Pariul iubirii (s) 13:30 
Jurământul (s) 15:30 Iubire de 
mamă (s) 1730 Poveștiri ade
vărate 18:30 Rebelde (s) 20:30

7:00 ABC... de ce? (r) 7:30 
Sabrina (s) 8:00 Top7.ro (r) 
8:30 Dincolo de hartă (r) 9:00 
COOLmea distracției (r) 10:00 
Tonomatul DP2 11:30 Egipt 
(doc., r) 12:30 Natură și aven
tură (r) 13:00 Fără limite (r) 

14:00 ABC... de ce? 14:30 
Aventuri din Kytera (ep. 3) i Iubire ca in filme (s, România, 
15:00 împreună în Europa. 2006). Cu: Adela Popescu, Dan 

Emisiune pentru rromi 16:00 
Jurnalul TVR (r) 16:30 E Forum. 
Siguranța alimentelor 17:00
Dinotopia (s) 18:00 Lecția 2006) 23:30 jurământul (rj 

de... știință 18:35 Lege și 1:15 Poveștiri adevărate (re- 
ordine (s) 19:25 Populații luare) 2:15 Iubire ca în filme 

străvechi (doc. It.) 20:00 EU- 
RO Case 2030 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Agentu’ C.I.A. 23:45 
Sport extrem (r) 0:15 Familia 
mea dementă (d. a) 0:45 Jur
nalul Euronews

Bordeianu, Carmen Tanase, 
Cătălina Mustață 21:30 SOS, 
viața mea! (s, Argentina,

(r) 3:15 Acasă în bucătărie 
(reluare)

06.30-07.00 Observator (r)

16.30-16.45 Știri locale

1140 Ce vrăji a mai făcut ne

vasta mea? (comedie, SUA, 
2005). 1320 Tatăl vitreg al mire

sei (comedr Australia, 2006). 
14:55 Hustlp (hiografic, SUA, 

2004). 16:30 Din nou acasă 
(comedie, Canada, 2006). 1800 
Micuții infractori (aventuri, SUA, 

2004). 1930 Pe platourile de 
filmare 20:00 Nimeni nu e per
fect (comedie, SUA, 1981) 

21:35 Fără control (dramă, 

SUA 2005) 2325 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea? (comedie, 

SUA, 2005).1:10 Deadwood

11:00 Raven (serial, SUA,
■ 2002) 12:00 Look who is win- 

ning 13:00 Țara Iu' Papură 
Vouă (div.) 1320 Look who is 
winning 14:30 Albumul Na
țional 16:30 Bărbatul din vis 
(serial, Venezuela). Cu: Da
niela Alvarado, Râul Amun-' uimitoare filme din lume 

daray, Susana Benavides, 
Estelin Betancor 17:30 Națio
nala de bere 18:30 Știri 
Național TV 20:00 Țara Iu' 
Papură Vouă (divertisment) 
20:15 Echipa de investigații 
22:00 Miezul problemei (talk 
show) 24:00 Film artistic

■ .fu t \

■
7:00 Camera de râs 725 Dra- <EP- 24' dramă' SUA' 2OO5)' 

goste și putere (r) 8:00 Sport 
cu Florentina 8:15 Camera de 
râs 8:30 Conan aventurierul -■ — ■ • --
(s) 930 Al Mea cer (s,r) 11:00 :

1Î12 nfa'lAOO^Reăîi'tatea de'îa 

14:00 14:50 Realitatea bursi

eră 1520 Fabrica 16:50 Marfă 
17:00 Realitatea de la 17:00 

17:45 Editorii Realității 18:00 
Realitatea de la 18:00 18:50 
Realitatea zilei 20:15 Repor
terii Realității 21:00 Realitatea 
de la 21:00 21:50 Prima ediție 
22:05 100% 23:15 Realitatea 
all-inclusive 23:45 Ziarul 
Realității 24:00 Realitatea de 
la 24:00

. * •.<<>> u'-j ■: «c

'5 S

1140 Fabrica 12:00 Realitatea 
: de la 12:00 1320 EU, Romă-

Dragoste și putere (s) 14:45 
Rubrica de sport (r) (com. 
SUA, 2001) 16:25 Al 7-lea cer 
(s) 17:25 Dezastre în lumea 
sportului 18:00 Focus 19:00 
Camera de râs 19:20 Cele mai

20:00 Poliția în acțiune 21:30 
Trădați în dragoste 22:00 
Mondenii (ep. 1, r) 22:30 Fo- 

: cus Plus 2330 Alertă medicală 
; (ep. 7) 0:30 Focus (r)

'ț î- L < * Â X 
r R>*..

1020 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Proiectul Medusa (par
tea a ll-a) (film, r) 13:15 Mon- 

ț ștrii lui Brady (s) 13:45 Miste- 
i rele planetei albastre (doc., r) 

să investigheze o serie ; 14:45 Verdict: Crimă! (r) 1600 

de crime, caracterizate ' ' ' ' '

prin faptul că ucigașul 

își urmărea îndea
proape victimele și 

înregistra casete video 

cu acestea.
2.-00 Concurs interactiv
300 Observator (r) 
«00 9595 (r)

Calea misterelor (s) 17:00 
Seinfeld (r) 18:00 Joan din Ar- 

cadia (s) 19:00 Walker, polițist 
texan (s) 20:00 Entertainment 

News 20:20 Smallville (s) 
2130 Iubire în lumina reflec
toarelor (s) 22:00 Jaf la

înălțime (dramă, SUA 1996) 
24.‘00 CarteU cnmeior (s)

6:55 Viața dimineața 9:00 Ci

nema (r) 10:00 Euromaxx (r) 
10:30 Căminul de cinci stele 

(r) 11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 1230 
Teleshopping 13:05 Copii 

deștepți, părinți fericiți (r) 14:00 
Teîeshopping 1435 Lumea 

cărților. Cu George Mihalcea 
15:00 Teleshopping 15:35 

Dreptul la sănătate 1635 Euro
maxx 17:00 Calea europeană. 
Talk-show cu Dan Cărbunaru 

18:00 6! Vine presa! Cu Livia 
Dilă și Nzuzi Mbela 2000 Film 

artistic 2200 Nașul. Talk-show 
cu Radu Moraru 2400 6! Vine 

presa! (r)

10:00 Motociclete americane 
11:00 Confruntări și fiare vechi 
12:00 Tehnologie extremă 

13:00 0 pradă mortală 14:00 
Operațiunea internațională 
pentru salvarea submarinului 
Kursk 15:00 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 16:00 Mașini 
pe alese: Porsche 911 Targa 
17:00 Automobile americane 
recondiționate 18:00 Motoci
clete americane 19:00 Vână
torii de mituri 20:00 Tehnolo
gie extremă 21:00 Trauma 
22:00 Dr. G, medic legist 
23:00 Constructorii de moto
ciclete 24:00 Ultimele 24 de 

ore: JFK Jr.

Top7.ro
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Deva (I.J.) - Acesta este stte-ul Băncii Naționale a 
României. Accesându-I, puteți afla informații flnanciar- 

bancare, elementele de politici monetară, proble

matica integrării europene din punră de vedere ban

car, reglementări ale BNR.
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1 euro 3,4107 lei

1 dolar american 2,6420 lei

1 gram aur 54,869 lei
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Reguli: Începători
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.
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temeti de străini

Ina Jurcone
lna.Jurc0ne9lnformnledla.ro

Rin„Nil1 va
■ în 2007 vor primi 
permis de muncă în 
România doar 12.000 
de străini.

Deva - Ministerul Muncii a declanșat o acțiune de anvergură pentru crearea unei baze de date cu toți angajații din România. Acțiunea are loc ca urmare a faptului că există o teamă națională în ceea ce privește locurile de muncă ocupate de străini în detrimentul forței de muncă autohtone. „Cei mai mulți angajați sunt turci, 1800, urmați de chinezi, 800, și de alți cetățeni ai UE. Din cele 10.000 de locuri de muncă puse la dispoziție pentru străini, doar 8.000 au fost ocupate în 2006. Pentru 2007 vor putea aplica 12.000 de străini. Nu există riscul ca un

Mal mulți străini vor primi în acest an permise de muncă în România angajat de la noi să nu poată să se angajeze, dacă vrea, nu văd de unde stresul creat”, a declarat, la Deva, Gheorghe Barbu, ministrul Muncii.în următoarea perioadă, angajatorii vor avea o mare res-

ponsabilitate în calificarea chiar la locul de muncă a an- gajaților necalificați. „Din 10 mii. de persoane active, 4,7 lucrează cu contracte de muncă, 500.000 se află în șomaj, două milioane sunt plecați în

(Foto: CI)Occident. Unde sunt celelalte aproape trei milioane? Este posibil ca ei să muncească în agricultura de subzistență. Ei trebuie calificați, iar angajatorii vor avea un rol în acest aspect”, a mai spus Barbu.
Tichetul ce naște suspiciuni
■ Tichetul violet primit 
de pensionari a fost 
interpretat ca o dovadă 
că mai sunt în viață.

Ina Jurcone
lna.jurconeelnformmedla.ro

Deva - Mii de pensionari s- au simțit discriminați când au primit tichetul violet pe care trebuie să-l prezinte o dată la trei luni la bancă în momentul în care ridică pensia. Ei au interpretat gestul ca fiind o asigurare din partea băncii că încă se mai

află în viață și că pot să ridice pensia. „Băncile nu sunt obligate să trimită pensionarului înștiințare că i-au intrat banii în cont. Pentru că mulți și-au spus PIN-ul de la cârd rudelor sau cunoștințelor și s-au trezit fără bani în cont, banca se asigură, prin prezența la ghișeu a pensionarului însoțit de talonul violet, că el își cunoaște situația debitelor și este de acord ca sistemul de încasare a pensiei să rămână același. Pentru aceasta pensionarul se vede nevoit să se prezinte la ghișeul băncii, de unde-și

ridică banii o dată la trei luni, cu acest tichet violet. Situația creată se datorează Poștei Române care nu-și face datoria pentru ceva ce a fost plătit din bugetul ministerului. Poștașul ar trebui să meargă la domiciliul pensionarului și să-l înștiințeze despre pensia sa”, susține Gheorghe Barbu, ministrul Muncii.în vederea remedierii acestei situații, ministerul va crea o legătură directă cu Serviciul de Evidență a Populației care să dea o evidență a deceselor pensionarilor pe baza

Banca verifică pensionariicodului numeric personal. „Ea există și acum, însă rapoartele se fac o dată la șase luni, adică o perioadă prea mare. încercăm să optimizăm procesul prin reducerea timpului la trei luni”, mai spune Barbu.
ProtecțieDeva (I.J.) ■ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului organizează mâine, 30 ianuarie 2007, ora 10.00, în Sala Mică a Casei de Cultură „Drăgan Muntean” Deva, Seminarul pe tema drepturilor copilului, destinat factorilor de decizie din județ. Seminarul își propune să contribuie la informarea, sensibilizarea și creșterea gradului de implicare a factorilor de decizie în domeniul protecției și promovării drepturilor copiilor din unitatea lor adminis- trativ-teritorială, precum și la întărirea colaborării interinstitu- ționale în acest domeniu. Sesiunile de formare pentru profesioniști fac parte din „Campania de educație privind drepturile copilului”, derulată de ANPDC cu finanțare din partea Uniunii Europene prin Programul Phare 2003.

Pote-Mix - puterea bărbăției

33% din români au probleme de erecție * compania AB Research a dat 
publicității un studiu referitor la sexualitatea populației active din România. 
Potrivit rezultatelor un român din trei suferă de disfuncție erectilă, această 
problemă fiind frecventă și în rândul populației cu vârsta mai mică de 25 de ani. 
(sursa Hatowws)Spre deosebire de alte produse similare, Pote-Mix întărește potența la bărbați pe termen lung, nu este un medicament "de eveniment". La prețul unei cutii puteți avea chiar sute de erecții normale, în locdeuna-două.Este capabil să înlăture tulburările potențiale mai mari sau mai mici, să elimine problemele de circulație cauzate de modul de viață stresant, să ușureze păstrarea rezistenței fizice, poate reînnoi sau întări performanța sexuală și poate produce din nou potența. Deoarece este un produs natural nu are efecte secundare.

o companie puternică și în continuă dezvoltare, din domeniul importului, comercializării și distribuției de produse de larg consum
ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
(electronice, electrocasnice)

CERINȚE:Studii medii, abilități de comunicare, abilități de prezentare, cunoștințe operare calculator și permis de conducere categoria B (constitue un avanta j).
Experiența în domeniu și domiciliul în DEVA constituie un avanta j.

SE OFERĂ:Posibilitatea de a lucra într-o echipă tânără, intr-un mediu modem, profesional și în plină dezvoltare;Pachet de beneficii motivant și în acord cu performanțele realizate.Persoanele care îndeplinesc cerințele de mai sus și doresc să-și depună candidatura pentru postul scos la concurs sunt rugate să trimită până cel târziu în 15/02/2006 CV-ul cu fotografic și scrisoarea de intenție în care să se menționeze postul solicitat (prin poștă. fax sau e-mail) la:

Punctele forte ale produsuluiProdusul Pote-Mix poate fi administrat și fumătorilor sau bolnavilor cu tulburări cardiovasculare. Nu are efecte nocive, sau efecte secundare, poate fi administrat și de către persoane care suferă de diabet, hipertensiune, sau se află în stare de postinfarct. Pe toată perioada administrării produsului se poate consuma alcool.Pote-Mix conține in mod exclusiv substanțe naturale, plante medicinale, uleiuri vegetale și nu conține nici un fel de hormoni. Se întrebuințează pe lângă un mod de viață sănătos, paralel cu consumul de alimente. Compușii cei mai importanți ai tabletelor sunt: usturoiul, praful de fasole verde, urzica, țelina, orzul verde, uleiul din semințe de dovleac.Modul de administrare: zilnic 3x2 tablete, în mod regulat, întreruperile pot produce tulburări de efect, în termen de 12 ore lipsa trebuie completată, și înacest fel efectul dorit se va manifesta în termen de două luni. Tabletele se vor administra dimineața, la prânz și seara, după mese, pe cât posibil cu apă minerală tără acid carbonic. O cutie conține 150 tablete, suficientă pentru 25 zile.Are efect crescut în cazul utilizării sistematice și regulate. Pentru menținerea efectului pe termen lung (aproximativ 6 luni), recomandăm folosirea produsului pe o perioadă de cel puțin 2- 3 luni continuu.Pentru mai multe informații accesați situl oficial www.poteraix.ro sau sunați la numerele de telefon 0742 -141 071 sau 0742 -141 072. Prețul unei cutii de Pote-Mix este 149 RON + taxe poștale.
Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37, telefon: 0254.222.999, 

fax: 0254.206.291, e-mail office@quasar.ro I în DEVA căutați în farmacia GALENICA de pe Calea Zarandului. BL 43, parter
Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
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http://www.bnro.ro
lna.Jurc0ne9lnformnledla.ro
lna.jurconeelnformmedla.ro
http://www.poteraix.ro
mailto:office@quasar.ro
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Elevi în practica la 
„Cuvântul Liber"

Zece pentru Cuvântul liber!

• „Ucenici" în jurnalism. Zece elevi ai clasei a Xl-a de la C.T.„Transilvania" Deva au efectuat o săptămână de practică în redacția „Cuvântul liber". A fost o încercare curajoasă și o lecție de viață pentru care au primit, din partea redacției, calificativul FB. (S.B.)

Procesarea textelor și imaginilor, specialitatea de curs a elevilor clasei a Xl-a G de la C.T.„Transilvania” Deva, a cerut din partea elevilor multă atenție și perseverență. (Foto: T. Mânu)

■ Primul capitol al cola
borării pe care CL o de
rulează cu Colegiul Tran
silvania s-a încheiat.

Adrian Sălăgean______________
adriafi.salageanginformmedia.ro

Deva - Timp de o săptămână, zece elevi din clasa a Xl-a au fost parte în echipa de jurnaliști a redacției noastre. Formula este simplă: s-a făcut o succintă instruire pe noțiuni elementare de jurnalism; funcție de afinități, tinerii au fost distribuiți pe domenii jurnalistice; s-au format echipe în care pe post de „maiștri” ad- hoc au fost ziariștii profesioniști ai redacției; în această

„Ucenicii" în jurnalism, la muncă... (Foto: t. Mânu)formație, s-a făcut documentarea, conceperea, redactarea pe calculator și corectarea articolelor de ziar. Am urmărit modul în care cei foarte tineri se raportează la informația de presă, felul în care ei percep evenimentele și nu în ultimii rând modul în care ei le oglin

desc în ceea ce scriu. A fost o experiență surprinzătoare. Cei zece „ucenici” s-au adaptat „instant” la stilul de lucru al redacției. Desele consultări dintre ei, schimbul intens de opinii privitoare la un subiect sau altul au mai demonstrat un foarte dezvoltat simț al

echipei. Chiar dacă s-a siml lipsa experienței, o parte d textele scrise de elevi au av în ele substanță jurnalistic Nu mai pomenim că penti fiecare dintre ei calculator este un instrument de luci uzual. Și, ca totul să ne c rijeze spre un calificativ „FB este de remarcat disciplina muncă” a elevilor. Fără ( nimeni să le impună ceva, e avut tenacitatea zilnică de nu părăsi redacția înainte ( articolul semnat de ei să pi mească „bun de tipar”. A: pus elevilor trei întrebări: C v-a plăcut? Ce nu v-a plăcu Care ar fi pretențiile voasti dacă ar fi să lucrați ca jurn liști la un ziar local? Răspui șurile, în această pagină.

„Obosiți, dar mulțumiți"1. Mi-a plăcut foarte mult această experiență, deoarece mi-a permis să ajung înmulte locuri, să culeg informații noi și inte-

Alina Haida

resante și am avut ocazia să scriem articole care au fost publicate. A fost plăcut ală- ’■ turi de oameni extraordinari.2. Nu mi s-a părut nimic neplăcut, doar că ajungeam a- casă puțin obosiți. în schimb,eram mulțumiți de ceea ce am realizat.3. I-aș cere confort și un salariu destul debun, deoarece majoritatea timpului ți-1 petreci la redacție, încercând să faci articole a tractive pentru ca ziarul să se vândă. Aș cere o mașină cu care să merg la evenimente.
O experiență de neuitat1. în primul rând mi-a plăcut să văd cum se realizează un ziar, cum se caută un reportaj, cum se culege materialul și transformă-

Erika Ada

rile la care este supus până la tipărirea lui. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost faptul că ne-a fost permis să scriem articole și astfel am simțit ce înseamnă să fii jurnalist și că am luat interviuri, ceea ce a fost super! A fost o experiențăfrumoasă pe care nu am s-o uit niciodată.2. Pot spune că nu mi-a plăcut faptul că u- nii oameni nu respectă jurnaliștii. De exemplu, când am fost să punem o întrebare oamenilor, prin oraș, pentru a le afla părereacu privire la un subiect, mulți ne-au evitatzicând să vedem de lucruri serioase!3. Consider că, pentru a mă angaja ca ziarist, patronul ar trebui să-mi asigure toate condițiile! Mi-ar trebui în primul rând un telefon de serviciu și, dacă se poate, o mașină de serviciu pentru a mă putea deplasa repede în caz de urgență.
„Am învățat multe!"1. Pentru mine toate cele cinci zile petrecute la redacție au fost plăcute, interesante, fiecare în felul ei, și de retrăit. în unele situații, fiind nevoite să ne descurcăm singure, eu și colega mea am cules informații, am învățat să facem poze, să vorbim cu oamenii depre ceea ce ne interesa și, în final, să scriem articolele. Munca în e- chipă, atmosfera relaxantă, colectivul unit și foarte răbdător cu noi, toate au fost excelente!2. Partea cea mai neplăcută pot să spun că a fost despărțirea, deoarece m-am atașat foarte mult de întreaga echipă a redacției „Cuvântul liber”, mai ales de „șefii mei”, Miha si Tibi.

Manuela 
Hrițac

„O lecție foarte frumoasă"1. Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă și plăcută. Tot ceea ce am făcut a fost o lecție foarte frumoasă, chiar impresionantă. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am avut șansa de a publica articole scrise de noi, cu ajutor din partea celor care, timp de o săptămână, au fost niște colegi pe cinste, de la care am avut ce învăța.2. Nu au fost neplăceri.3. Ca ziarist, aș cere unui patron un salariu destul de bun, deoarece efortul depus este destul de mare, fiind

nevoit să scrii numeroase articole pentru a atrage cititorii. Aș mai dori toate accesoriile necesare unui ziarist și o mașină la dispoziție pentru deplasarea la e- venimente și documentare.

Andreea Gabor

Boi-hiI de pe fceum

Păreri de pe forum__________ __________________________ ________ _________
Reacțiile cititorilor la apariția articolelor scrise în Cuvântul liber de cei zece 

elevi de la Colegiul Tehnic „Transilvania" sunt, în general, apreciate. Unele 

dintre ele exprimă neîncrederea în autenticitatea realizărilor elevilor, dar 

majoritatea celor care și-au exprimat părerea pe forum îi felicită și le doresc 

succes! Redăm, în continuare, o parte dintre aceste păreri:

1. Mistooo. Autor: Anonim. 25.01.2007, 10:30:

tot asa inainte...fraților IUI felicitări pt toate articolele

2. bestial. Autor: Intrusul. 25.01.2007, 07:28:

O inițiativa deosebita a celor de la Cuvântul Liber. Felicitări

3. Cool. Autor: Anonim, 25.01.2007, 11:54:

Colegi faceți niște articole beton. Tineti-o tot asa

4. Felicitări. Autor: Andrey. 23.01.2007, 09:04:

Supertari reportajele, bravo colegi !!!!!, cu băbuțele din piața e cel mai 

tare.
5. O mica atenționare. Autor: Anonim. 23.01.2007, 07:40.

Jurnaliști profesioniști, invatati-i pe tineri ca, la un articol de ziar, numele 

autorului șe scrie în ordinea: prenume, nume de familie. In rest, felicitări 

elevilor si vouă, ca aveți rabdare cu ei.

6. Chiar de elevi? Autor: Sepia. 22.01.2007, 08:05:

Ne place I In special fetele! Da' chiar toate textele sunt scrise de elevi?

„Mi-a plăcut1. Mi-au plăcut foarte mult ieșirile pe teren pentru culegerea de informații, cum ar fi deplasarea la Colegiul Tehnic Energetic „Dragomir Hur-

Mădălin Croitoru

atmosfera"muzescu” Deva. De asemenea, mi-a plăcut atmosfera foarte bună din cadrul redacției.2. Nu au fost multe lucruri care să nu-mi placă, dar m-a deranjat faptul că mulți oameni nu vor să colaboreze cu presa.3. Condiții bune de muncă, un salariu decent care să reflecte orele petrecute peste program, adesea întâlnite în presă, respect pentru ceea ce fac, mai multe sfaturi și mai puține critici.
„Este neplăcut stresul!"1. Mi-a plăcut că am avut ocazia să ascult direct persoanele importante din județul nostru, pe care înainte le văzusem doar la televizor, și mi-a plăcut colectivul de la Cuvântul Liber.2. Este neplăcut faptul că nu putem sta mai mult la Cuvântul Liber, este neplăcut stresul care se creează uneori din cauza crizei de timp și este neplăcut faptul că multă lume nu vrea să vorbească auzind că reprezinți presa.

3. Pentru a mă angaja, eu i-aș cere unui patron un mediu de lucru agreabil, un colectiv cu oameni sociabili, seriozitate, stabilitate psihică și salariu convenabil.

O experiență frumoasă1. în primul rând mi-a plăcut să văd cum se realizează un ziar, cum se caută un reportaj, cum se culege materialul și transformările la care este supus până la tipărirea lui în ziar. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost faptul că ne-a fost permis să scriem

Rnndan Alpvar*rln«

articole. A fost o experiență frumoasă.2. Nu prea au fost lucruri care să nu-mi placă, dar pot spune că nu mi-a plăcut faptul că unii oameni nu respectă jurnaliștii. Un exemplu ar fi când am fost să punem o întrebare oamenilor, prin oraș, pentru a le afla părerea cu privire la un subiect.3. Consider că, pentru a mă angaja ca ziarist, patronul ar trebui să-mi asigure toate condițiile! Mi-ar trebui în primul rând un telefon de serviciu și, dacă se poate, o mașină de ser- virin

„Totul a fost plăcut!"Când am aflat că am fost repartizată împreună cu alți nouă colegi pentru o săptămână de practică la redacția ziarului Cuvântul Liber, am crezut că o să creăm probleme și o să deranjăm redactorii. însă nu a fost deloc așa. „Părinții” de o săptămână, Tibi și Miha, au avut răbdare cu mine și colega mea. Ne-au luat pe teren unde am cunoscut diferiți oameni, am cules informații, apoi la redacție am scris împreună articolele. Toate acestea au fost plăcute, iar ca experiență neplăcută... singurul regret este că acum,

după o săptămână în care m am atașat tare mult de ei, m întoarcem fiecare la progra mul nostru normal. Pentru ; lucra ca ziarist aș cere anga jatorului doar să fiu apreciat: la adevărata valoare și, dac: merit, răsplătită pe măsură.

Mădălina Furcă

„Am învățat să comunic"1. Mi-a plăcut faptul că în prima zi am fost primiți foarte bine, am simțit că a- cești oameni chiar vor să mă învețe ceva. Interviurile luate unor oameni necunoș-

Doru Andrei Muntean

cuți m-au făcut să-mi fac o idee despre meseria de jurnalist și să capăt experiență în comunicarea cu oamenii.2. Nu au fost lucruri care nu mi-au plăcut, cu excepția faptului că unii oameni intervievați au refuzat să răspundă la întrebările „jurnalistului de o săptămână”.3. Dacă aș vrea să mă angajez ca ziarist, aș cere angajatorului să-mi dea posibilitatea să prezint informații adevărate, nedeformate.

adriafi.salageanginformmedia.ro
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Se putea obține mai mult

• Golgheteri. în clasamentul gol- gheterelor din Liga Națională feminină de handbal, pe locul 1 se situează Ionela Gîlcă, de la Oltichim Rîmnicu Vîlcea, cu 159 de goluri marcate. Pe locul 7 se află Renata Tătăran, de la Cetate Deva, cu111 goluri. (V.N.)
• Un miliard. în bugetul pentru acest an al Consiliului local Petroșani, care va fi adoptat curând, la capitolul sport este alocat un miliard de lei. Desigur, o parte din acești bani se vor duce la Jiul Petroșani, echipă amenințată cu retrogradarea și mari probleme financiare. (V.N.)

Liga Națională de handbal 
feminin-rezultate

■ După ce a egalat și 
a dominat o parte a 
jocului, Quasar a pier
dut la Focșani.

Valentin Neagu_______________
valentin.neagu@informmedia.ro

Deva - în etapa a XVI-a a Ligii I de fotbal în sală, singura echipă cu jucători neprofesioniști din campionat, Quasar Deva, s-a deplasat la Focșani, unde a întâlnit pe ocupanta locului 6 în clasament, CSM, din localitate. Antrenorul devenilor, Marius Sîrbu, ne-a declarat imediat după meci că a fost unul de nivel ridicat, iar scorul de la final nu reprezintă realitatea din teren. Gazdele au deschis scorul în minutul 12 dintr-o lovitură de la 6 metri. Fotbaliștii de la Quasar nu dezarmează, echilibrează jo

La Focșani Quasar a ratat în minutele decisive ale meciului (Foto: Traian Mânu)cul și mențin acest scor până lâ pauză.Repriza a doua se desfășoară tot sub semnul echilibrului, iar devenii vor egala în minutul 30. Așadar 1-1. După doar câteva minute gazdele preiau din nou conducerea. La scorul de 2-1 pen

tru focșăneni, fotbaliștii de la Deva au o lovitură liberă de la 10 metri, dar o ratează. Tehnicianul de la Quasar consideră că acesta a fost momentul decisiv al meciului, cu toate că și după această ratare devenii au controlat jocul minute în șir. „Dacă marcam, 

alta era fața jocului. Cu toate acestea, chiar pe dominarea noastră, am mai primit un gol în minutul 37, iar în ultimele secunde ale partidei scorul final a fost stabilit de 4-1 pentru gazde. Păcat, puteam obține mai mult”, a precizat Marius Sîrbu.Deva (V.N.) - Rezultate din etapa a Xl-a: HCM Baia Mare - „U” Jolidon Cluj 25-22; Mureșul Târgu Mureș - Dunărea Brăila 22- 37; Universitatea Timișoara - Tomis Constanța 23-36; Oțelul Galați - HC Zalău 32-18; Rapid București - Astral Buzău 28-27.în devans la etapa a XVI-a s-au disputat meciurile Oltchim Râmnicu Vâlcea - Cetate Deva, scor 29-24, și HCM Roman - Rulmentul Brașov, scor 25-28.L Etapa a XVII-a va fi intermediară și se va u disputa la 1 februarie, când este programat și derby-ul dintre Rulmentul Brașov și Oltchim Râmnicu Vâlcea, meci ce va fi transmis în direct de TV Sport, la ora 19.00.

„S-au dat acei
■ în cantonamentul 
din Antalya, Jiul 
Petroșani va deplasa 
25 de jucători.

Valentin Neagu
valentln.neagu@informmedia.ro

1. Oltchim R.Vâlcea 16 16 0 0 564-357 32

2. Rulmentul Brașov 16 14 0 2 452-352 28

3. U Jolidon Clui fe 12 . 0 4 462-407 24
4. Dunărea BrăW“~ 10 1 ■ 5 466-403 21

5. Tomis Constanta 16 10 1 5 403-398 21

6. HCM Baia Mare 16 9 0 7 414-394 18

7. Astral P. Câlnău 16 8 0 8 452-422 16

8. HCM Roman 16 7 1 8 419-447 15

9. Otelul Galați 16 7 0 9 391-384 14

10. CSM Cetate 16 6 2 8 394-401 14

11. Rapid CFR Buc. 16 5 0 11 404-446 10

12. HC Zalău 16 3 2 11 366- 431 8

13. Universitatea T. 16 1 1 14 386-570 3

14. Mureșul Tg. M. 16 0 0 16 371-531 0

Petroșani - Marin Tudora- che, antrenorul echipei Jiul Petroșani, a declarat că, înainte de plecarea în cantonamentul din Antalya, va renunța la serviciile jucătorilor care „s- au dat accidentați” în turul campionatului. „Doi jucători mai sunt asupra cărora nu am luat nici o decizie. Este vbrba de jucătorii care în turul de campionat au fost mai mult accidentați. în cantonamentul din Antalya nu voi pleca cu mai mult de 25 de jucători. Constantinescu e unul dintre

Apele sunt încă tulburi ia Jiul Petroșanijucătorii la care mă mai gândesc’dacă vof renunța sau nu”, a spus Tudorache.Până în prezent, antrenorul a renunțat la jucătorii Constantin Borza, Dan Găldeanu, Ionică Marinică și Ovidiu Panaitescu.De remarcat faptul

(Foto: Traian Mânu)că în turul de campionat probleme cu accidentările au avut Adrian Drida, Adrian Ilie, Mircea Gheorghe, Marian Constantinescu, Constantin Borza, Ionică Marinică, Dan Găldeanu, Ovidiu Panaitescu și Alin Lițu.

Deces
Deva (V.N.) - La două zile după ce fosta atletă Maria Cioncan a fost înhumată, decedată în urmă cu o săptămână în urma unui accident rutier care s-a produs în Bulgaria, tatăl Măriei, Vasile Cioncan, a murit la un spital din Gluj-Napoca. Vasile Cioncan (60 de ani) suferea de cancer pancreatic în fază avansată, boala agravându-se în ultimele trei luni.Cor- pul neînsuflețit al lui Vasile Cioncan a fost dus, sâmbătă, la Maieru, iar înmormântarea va avea loc astăzi. Vasile Cioncan nu a putut participa la funeraliile Măriei Cioncan, fiind internat la spital.

JURNAL
REGULAViS

’Zre/ ca _CL să-ți aducă EURO-premii? Câștigă în 27 februarie:
J ULLLLJ'JliJJJÂ sau > AJ /JJCJ'JLL 192 sau j ZLL1 91 'LV/JAf

pentru ca munca ta in gospodărie să fie mai ușoară, sau >2 Z J LÎU pentru că după Sărbătoii, cu siguranță ai rămas

fără bani! Fâ-ți un abonament la Cuvântul liber pentru o lună (8,9 lei) sau prelungește-ți actualul abonament cu minim o lună și participă la 
concurs cu copia după chitanță până în 26 februarie. Cu CL, 2007 a început câștigător!

‘ Meci câștigat prin 
neprezentare

Deva (V.N.) - în etapa a XVI-a a Campionatului Național de Fotbal în Sală, lidera clasamentului, FC CIP Deva, trebuia să întâlnească ieri seară pe teren propriu pe ocupanta locului nouă, Informatica Timișoara. Aproape 500 de spectatori au așteptat acest meci care... nu s-a mai disputat, pentru că oaspeții nu s-au prezentat. Așadar, FC CIP Deva a câștigat cu scorul de 6-0. Antrenorul devenilor, Karoly Gașpari, ne-a declarat că, din. câte cunoaște, timișorenii nu au mai venit la Deva pentru că știau că oricum vor pierde în fața campionilor și a actualului lider. Mai mult decât atât, ei au probleme cu unii dintre sponsori, iar prin neprezentare vor să pună presiune asupra acestora pentru a-i sprijini.

Achiziție
Petroșani (V.N.) - Conducătorii echipei Jiul încearcă să-l legitimeze pe fostul mijlocaș stânga al Gloriei Bistrița, Dinu Sânmărtean. „Este un jucător valoros, dar totul depinde de pretențiile financiare pe care el le va avea. în principiu, va rămâne la Petroșani”. Oficialii Jiului încearcă să obțină un sprijin financiar pentru plata datoriei de 150.000 de dolari către U. Craiova. Acest lucru nu va afecta cantonamentul echipei din Antalya, care a fost deja plătit.

mailto:valentin.neagu@informmedia.ro
mailto:valentln.neagu@informmedia.ro
Panaitescu.De
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• Maraton. Atleta Lidia Șimon a ocupat locul șase la maratonul de la Osaka, desfășurat duminică, competiție pe care a câștigat-o de trei ori în carieră. Românca a fost cronometrată cu timpul de 2 ore, 32 minute și 9 secunde. Ea a fost urmată, pe poziția a șaptea, de Nuța Olaru, cu timpul 2 ore, 32 minute și 47 secunde. Pe primul loc s-a clasat japoneza Yumiko Hara (2 ore, 23 minute și 48 sec.). (MF)

Nadia Comăneci, 
sportiva secolului

Lucian Bute la 
„borna 19"

Montreal - Pugllistul român Lucian Bute șl-a apărat cu succes titlul WBO Inter Continental In fața rusului Serghei Tatevosian (34 ani), care s-a dovedit un adversar destul de incomod. Bute s-a impus la puncte, după 12 reprize, decizia celor trei arbitri judecători fiind unanimă: 120-108, 119-109 șl 119- 109. Pugllistul a fost susținut din sală și de gimnastele Cătălina Ponor și Loredana Boboc, venite in Canada pentru a preda cursuri de specialitate la un club privat. în aceeași gală, Ionuț Ion (alias Jo Jo Dan) a câștigat la puncte în fața lui Cristopher Henry (Barbados), repurtând a 16-a victorie la profesioniști.

Lucian Bute (Foto: fan)

„Prințul" 
Beckham
Londra (MF) - Fotbalis
tul David Beckham 
(Real Madrid) a fost 
imortalizat îh rolul I
prințului din basmul i

„Frumoasa din pă
durea adormită" pen
tru o campanie public- I 

(tară lansată îh scopul 
promovării parcurilor i

Disneyland. David i
Beckham apare între 
fotografie făcută de 
Annie Lelbovttz ca un 
prinț călare pe un cal 
alb și luptându-se cu 
un dragon. „îmi place 
foarte mult Dlsney. 
Sunt ca un copil ma
re", a afirmat Beck
ham.

Ofertă 
nouă
Londra (MF) - Conduc
erea clubului Chelsea îi 
oferă căpitanului John 
Terry un nou contract 
pe ana sezoane, ce i 
include o opțiune pen
tru un acord pe doi 
ani ca antrenor, atunci 
când fundașul se va 
retrage din activitatea 
de fotbalist. John Terry 
și conducerea clubului i 

Chelsea negociază din 
luna mai 2006 îh ved
erea prelungirii con- i
tractului jucătorului, ș
căruia i s-a oferit un 
salariu săptămânal de i
aproximativ 130.000 i
de lire sterline, dar i
opțiunea privind postul i
de antrenor reprezintă i
o noutate. i

■ Fosta gimnastă se 
simte mândră și sur
prinsă că a fost aleasă 
cea mai bună.Barcelona (MF) - Nadia Comăneci a fost desemnată cea mai bună sportivă din lume în secolul al XX-lea într-o anchetă realizată de cotidianul Mundo Deportivo. Distincția i-a fost înmânată în cadrul unei gale ce a avut loc vineri seara, la Palatul Congreselor din Barcelona. „A fost o adevărată surpriză pentru mine să fiu aleasă cea mai bună într-o perioadă atât de lungă, de 100 de ani, în care au existat mulți sportivi care poate au fost mal buni decât mine, dar nu voi nega faptul că sunt foarte, foarte satisfăcută. Cea mai mare mândrie a mea este că lumea încă își amintește de mine”, a spus Nadia Comăneci. Fosta gimnastă a fost cea mai tânără campioană olimpică din istorie. La JO de la Montreal, în 1976, a câștigat trei medalii de aur, una de argint și una de bronz și a obținut de șapte ori nota 10 pentru evoluțiile sale. La următoarea ediție a JO, în 1980, la Moscova, a mai câștigat două medalii de aur și două de argint, iar când se pregătea să participe la JO de la Los Angeles, din 1984, țările socialiste s-au retras din com
Obreja a fost ales președinte la FRB
■ Candidat la funcția de 
președinte, Francisc Vaș
tag nu a mai participat 
la Adunarea Generală.București (MF) - Rudei Obreja a fost ales în funcția de președinte al Federației Române de Box (FRB), în cadrul Adunării Generale extraordinare a forului român. Obreja a primit 108 voturi, din cele 110 validate (116 participanți la vot), în timp ce singurul său contracandidat, Nicolae Ghiță, a primit două voturi. Șase voturi au fost anulate. Pentru funcția de președinte își depuseseră candidaturile și Ion Pop, Francisc Vaștag și Viorel Zamfir, dar aceștia nu au fost prezenți la Adunarea Generală și astfel, conform statutului, nu au putut fi
Sergiu Radu a reușit „dubla"

Execuție. Sportiva Serena Williams (SUA) a câștigat ediția din acest an a Openului Australiei, după ce a învins-o clar în finală pe rusoaica Maria Șarapo - va, scor 6-1, 6-2. A fost al optulea turneu de Mare Șlem câștigat de Serena, clasată pe locul 81 înaintea acestui turneu. (T.B.) (Foto: EPA)

■ La victoria echipei 
Energie Cottbus cu 3-1 
a contribuit și Vlad 
Munteanu cu un gol.

A murit și tatăl Măriei
Maieru (MF) - Tatăl fostei atlete Maria Cioncan, decedată în urmă cu o săptămână în urma unui accident rutier, Vasile Cioncan, a murit vineri, la un spital din Cluj-Napoca, la două zile după ce fosta sportivă a fost înhumată. Primarul comunei Maieru, Vasile Borș, a declarat că Vasile Cioncan va fi îngropat astăzi în curtea Bisericii Sfântul Ștefan, în apropierea mormântului Marieî. Vasile Cioncan (60 ani) suferea de cancer pancreat- ic în fază avansată, boala agravându-se în ultimele trei luni, și nu a putut participa la funeraliile fiicei sale, fiind internat la Spitalul

Cottbus - Românii Sergiu Radu și Vlad Munteanu au marcat cele trei goluri ale echipei Energie Cottbus, care a câștigat sâmbătă, cu scorul de 3-1, pe teren propriu, partida cu Borussia Mbnchen- gladbach, din etapa a 18-a a campionatului Germaniei. Radu a desehis scorul în minutul 33, cu un șut din careu, tot el majorând diferența de pe tabelă, șase minute mai târziu, după ce Vlad Munteanu a câștigat un duel cu fundașul oaspeților, Boege- lund, și l-a servit ideal. în ultimul minut de joc, Munteanu a stabilit scorul final, după ce a primit o pasă de la noul intrat Baumgart. rrrxlul încm-ic îr» nrkfw^îiil mi 

petiție, pentru a boicota Statele Unite ale Americii, moment ce a coincis cu încheierea carierei Nadiei Comăneci. Fosta sportivă a povestit presei spaniole că în prezent conduce, împreună cu soțul său, fostul gimnast Bart Conner, o școală de gimnastică înființată în Normau (Oklahoma), unde locuiesc.„Avem 1.000 de elevi și 45 de antrenori. Eu și soțul meu le împărtășim experiențele noastre și sperăm ca în curând să avem un mare campion. Acum nu prea am timp să mă antrenez. Treaba mea este să călătoresc prin toată lumea pentru a realiza reclame pentru diferite firme de sport și instituții sportive; sunt ambasador al bunăvoinței”, a spus fosta campioană olimpică. Potrivit Marca, Nadia intenționează să inaugureze în acest an, la București, un spital pentru copiii defavorizați sau orfani, care îi va purta numele, proiect în care s-au investit, în ultimii trei ani, peste un milion de euro. Nadia Comăneci (44 de ani) a născut, în iunie 2006, primul său copil, care poartă numele Dylan Paul. „în cariera unui sportiv medaliile sunt foarte importante. Ca femeie, cel mai important este să fii mamă. Se poate spune că aceasta este medalia mea de platină", a afirmat Comăneci.

Rudei Obreja (Foto Teodor Birij)votați. FR de Box nu avea președinte, deoarece după alegerile din noiembrie 2004, când Rudei Obreja a devenit președintele FR de Box, un grup de contestatari, în frunte

Sergiu Radu (Foto: fan)Sergiu Radu (Foto: fan)Mbnchengladbach, Munteanu a ajuns la „cota” 7 în actuala ediție a Bundesligii, în timp ce Sergiu Radu are șase reușite. După victoria înregistrată sâmbătă, Energie Cottbus are 20 de puncte și a urcat pe locul zece în clasa- mont

Grație. Patinatoarea italiană Carolina Kostner a câștigat medalia de aur in proba individuală din cadrul Campionatelor Europene de Patinaj desfășurate la Varșovia. Italianca a fost urmată de elvețianca Sarah Meier și finlandeza Kiira Korpi (T.B.) (Foto: EPA)

cu fostul vicepreședinte al federației, Viorel Zamfir, a susținut că noul președinte nu avea de fapt dreptul să candideze. Contestația se baza pe o prevedere din statut potrivit căreia orice membru al Biroului Federal care a demisionat nu mai are dreptul niciodată să candideze. Rudei Obreja, dar și Francisc Vaștag, Adrian Fetecău și Bogdan Stoicescu, au demisionat în 2002, în urma unui conflict cu președintele din acea perioadă, Iosif Armaș dar, cu toate acestea, au candidat în 2004, obținând funcții în federație. Ulterior, în martie 2006, Adunarea Generală a eliminat din statut acel paragraf dar, cu toate acestea, con- testatarii au obținut o hotărâre judecătorească definitivă prin care alegerile din 2004 au fost anulate.
„Nu este de vânzare"Manchester (MF) - Directorul executiv al clubului Manchester United, David Gill, a declarat că fotbalistul Cristiano Ronaldo. despre care presa spaniolă a scris că este dorit de Real Madrid, nu este de vânzare. „Nu a existat nici o ofertă. Ronaldo a semnat un nou contract în 2005, pentru a rămâne la noi până în 2010. Vrem ca el să rămână și ne vom asigura că va face acest lucru. Cluburile mari își pot exprima opinia în presă, dar ele înțeleg total poziția noastră. Știu că nu suntem un club care vinde valorile. Nu are nici un sens să avem 35 milioane de lire sterline, 40 de milioane sau 45 de milioane, dacă nu putem să înlocuim acel talent La 21 de ani, Ronaldo a avut un sezon minunat și

Dominator. Eivețianul Roger Federer l-a învins pe chilianul Fer- nando Gonzalez cu scorul de 7-6 (7/2), 6-4, 6-4, în finala Australian Open. Este al zecelea titlu de Grand Slam câștigat de numărul 1 mondial, care l-a egalat pe Bill Tilden și se apropie de Pete Sam- pras, învingător în 14 turnee. (MF) (Foto: epa)

Cristiano Ronaldo (Foto:EPA)credem că încă nu am văzut ce este mai bun”, a spus Gill. Presa spaniolă a scris, în această săptămână, că clubul Real Madrid este pregătit să ofere 50 milioane de euro pentru a-1 convinge pe Cristiano Ronaldo să plece de la Manchester.
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• Deva, Al. Streiului, decomandate, 
centrală termică, balcon închis, ușă 
metalică, gresie, faianță, contorizări, preț 
70.000 ron, negociabil. Tel. 0721/296401. 
(2/25.01)

• urgent, confort 1, zona Miorița, Contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 0254/223336. (T)
• urgent, decomandate, Deva, B-dul luliii Maniu, 
et. 2, parchet, ST 55 m, termopan, contorizări, 
balcon mare închis, preț 135 000 ron, tel. 
0726/710903. (Al)
• Gojdu, 52 mp, balcon, parchet, termopan, 
110.000 ron fix, tel. 0722/564004. (Al)
• modificat, centraU termică, termopan, 
parchet, gresie + faianță, ST 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)
• Aleea Bejan, et. 2, semidec., balcon închis, 
baie, amenajat, apometre, preț 66.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Bd. L Maniu, etaj intermediar, dec., contorizări, 
preț 32.000 euro, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• zonă ultracentrală, et. 3, dec., amenajat, et 3, 
contorizări, s = 56 mp, mobilat preț 165.000 ron, 
tel. 221712,0724/305661. (A2)
• AL Molilor, et. 3, semidec., contorizări, preț
7J000 ron, tel. 221712,0724,'305661.021 . .
-^ada, et 3, semidec., contorizări, preț 70.000 

ran, tel. 221712.0724/305661. (A2)
• dec, parchet, faianță, repartitoare, apometre, 
st=60 mp, zona I. Corvin, preț 1.150 mld„ neg., tel. 
0742/290024. (A3)
• semidec, CT, gresie, faianță, parchet laminat, 
mobilat ușă schimbată, balcon închis, zona 
Gojdu, preț 1.200 mld., neg., tel. 0742/290024. (A3)
• drcult, gresie, faianță, parchet, balcon închis, 
etaj intermediar, zona Dacia, preț 970 mii., neg., 
tel. 0742/290024,232060. (A3)

• zona Piață etaj Intermediar, decomandate, 
centrală termică, termopan, parchet, gresie, 
faianță, bucătărie modificată, ocupabil imediat 
preț 39.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275, 
0740-535095. (A4)
• zona Kogălnlceanu, balcon mare, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, vedere pe 2 
părți, preț 130.000 ron. negociabil, accept credit 
ipotecar, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)

• decomandata, zona Gojdu, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, preț 118000 ron, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)

• zona Mărăști, bucătărie modificată, balcon 
mare închis, ocupabil imediat, parchet, preț 
110.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 
535095. (A4)

• etaj 2, zona Zamflrescu, centrală termică, 
termopan, parchet gresie, faianță, ușă metalică, 
instalații sanitare și electrice noi, modificări, preț 
135.000 ron, negociabil, tel. 0723-251498,0745- 
302200(A4).(A4)

• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, Igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108.000 ron, negociabil, 
accept credit Ipotecar, tel. 0745-302200,0723-
251498,232808. (A4)

• Aleea ArmateL contorizări, parchet, reparti
toare, preț 86.000 lei, tel. 223400,0720/387896, 
0751/573684. (A5)

• Aleea Constructorilor, 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, centraU termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centraU 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 Titu 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 Zamflrescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță, termopane, parchet balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg., tel.

♦0745/786578 (A8)

• Aleoa 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 B<L Decebal, dec., camere cu parchet, 
contorizări integrale, etaj 1, preț negociabil, tel. 
231800. (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. 
231800. (A9)
• Brad, semldeconiandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, zonă centrală, parchetat, termopane, 
modificări, preț atractiv, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, termopane, zona Oraș Nou, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490, 
0788/158483. (A10)
• Brad, modificat, living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrali tel. 0254/613.366, 
0788/040490,0788/158483. (A10)

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

• urgent, zonă centrală, Deva, etaj 1 ■ 3, 
ne/amenajat, plata pe loc. Tel. 0730/853225, 
0745/892829.(8/25.01)
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• foarte urgent, în Deva orice zonă, indiferent 
de etaj, se oferă preț bun, plata imediat, cu sau 
fără amenajări, se oferă de la 55.000 ron până la 
42.000 euro, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4) 

Vând ap. 3 camere (05)

apartament 3 camere, bucătărie mare, 2 băi, 
C.T., balcon închis, parter înalt, bun și pentru 
firme, zona gării. Tel.: 212992 sau 0727379304. (T)
• 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)
• zona Progresul, et. 1, dec., 2 băi, parchet, 
apometre, repartitoare, preț 165.000 ron, tel. 
221712,0724/305661. (A2)
• urgent zona Progresul, dec., hol central, 
balcon, contorizări, preț 153.000 ron, neg., tel. 
0740/013971. (A2)
• urgent, zona Dorobanți, st = 90 mp, 2 băi, 
balcon, contorizări, preț 153.000, tel. 0740/013971. 
(A2)
• dec, hol central, gresie, faianță, CT, apometre, 
tremopane, ușă metalică, amenajat, zona Al. 
Neptun, tel. 0742/290024. (A3)
• dec, gresie, faianță, parchet laminat, CT, 
termopane, ușă metalică, zona Minerului, preț 
1200 mld., neg., tel. 0742/290024,232060. (A3)
• dec, 2 băi, 2 balcoane, garaj, CT, gresie, 
faianță, termopane, parchet laminat, modificat 
din 4 camere, superamenajat, zona 22 Decem
brie, tel. 0742/290024,232060. (A3)
• decomandate, etaj intermediar, balcon mare 7 
m, centrală termică, parchet, gresie, faianță, 
bucătărie modificata, zona Bălcescu, preț 
140.000 ron, negociabil, accept Credit ipotecar, 
tel. 0723-251498,0745-302200,232809. (A4)
• decomandate, 2 băi, balcon mare, contorizări 
totale, parchet, zona Eminescu, preț 135.000 ron, 
negociabil, accept credit ipotecar, tel. 0723- 
251498 0745-302200,232809. (A4)
• cu garai și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, termopan, 
parchet gresie, faianță, 2 balcoane, poziție 
deosebită, zonă liniștita, accept credit ipotecar, 
preț 80.000 euro, negociabil, tel.-0723-251498, 
0745-302200,232809. (A4)
• decomandate, zona Hotel Deva, 2 băi, vedere 
pe 2 părți, centrală termică, preț 150.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
• eta| 3, contorizări la apă și gaz, parchet, gresie, 
faianță, Al. Romanilor, preț 73.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)

• 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, fel. 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=70 mp, 
preț 47.000 euro, neg., tel. 206003,230324, (A7)
• zona împăratul Traian, 3 camere decoman
date, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 băl, 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, 
pretabll pentru birouri sau locuit, preț 180.000 
ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona împăratul Traian, dec., 2 băl, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231800. 
(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)
• Brad, zonă centrală, 2 băi, îmbunătățiri, balcon 
închis, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 2 terase închise, zona B, preț negociabil, 
tel. 0254/613366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AM

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• In Deva, orice zonă, indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, cu plata urgent, tel. 
0730^<4>'« -■'40-’«u»5.(A4)

Vând ap. 4 camere (07)

• urgent, zona Gojdu, 2 băi, balcon, contorizări, 
preț 45.000 euro, tel. 0740/013971. (A2)
• semidec, parchet, apometre,et 3,zona Gojdu, 
fără îmbunătățiri, preț 1500 mld., neg., 
0742/290024,232060. (A3)
• dec, CT, 2 balcoane, 2 băi, gresie, faianță beci, 
zona Al. Neptun, preț 60.000 euro, super 
amenajat. 0742/290024,232060. (A3)
• zona22 Decembrie - spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică, termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745-302200, 0723-
251498,232809. (A4)
• zona CarpațL etaj 1, balcon mare închis, 
contorizări, parchet, fără modificări, accept 
credit ipotecar, preț 50.000 euro, negociabil, tel. 
0745-302200,0723-251498,232809. (A4)
• decomandate, etaj 2, zona Eminescu, cu 
balcon mare închis, centrală termică, parchet, 
fără modificări sau amenajări, poziție deosebită 
accept credit ipotecar, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• et L dec., 2 balcoane; CT proprie, zona Progre
sului, preț 55.000 euro, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0724/169303. (A5)
• dec, et.3, centrală termică proprie, living, 2 
băi, 2 balcoane, st = 102 mp, amenajat modern, 
Bd. 22 Decembrie, preț 70.000 euro, neg., tel. 
223400,0720/387896,0740/914688. (A5)
• AL LaHeor, 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. Carpați, 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)

Vând ap. 5,6 camere (09)
• Deva, t 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. 
07^/786478 < A8)

Vând case, vile (13)
• casă, în Deva, sau schimb cu apartamente 
camere, poziție centrală, etaj 1, în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• 2 cantora, 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)
• 3 camere, 2 holuri, baie, bucătărie, gresie, 
faianță CT pe lemne, tâmpărie nouă sc 120 mp, 
st= 250 mp, posibilitate de mansardare, zona 
Vețel sau schimb cu apartament 3 camere Deva 
sau 2 și difierență 0742/290024,232060. (A3)
• 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, Devă zonă 
semicentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228,0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l,5camere, 
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 garaj, 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. 
231800,0745/511.776. (A9)
• urgent In Deva, 3 camere, bucătărie, baie cu 
gresie, faianță piscină, curte, ST-580 mp, zonă 
ultracentrală Deva, preț 150.000 euro, neg., tel. 
231.800,0740/317.313. (A9)
• zona Parc 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, șură, grădină și 2 ha teren, zona Hertești, 
preț atractiv, tel. 0254/613.366, 0788/040.490. 
(A10)
• Brad, casă cu 5 camere, living, anexe, garaj, 
zonă centrală, încălzire proprie, preț negociabil, 
tel. 0254/613366,0788/040.490. (A10)
• Brad, 2 camere, grădină, lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613366 și 
0788/090.040. (A10)
• Brad, cu curte, garaj (150 mp), încălzire 
centrală canalizare, zona A, apă curentă posibil 
privatizare, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158483. (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/1 «483. (A10)

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

Vând case la țară (17)

• 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 de locuit, dependințe, grajd, șură, 
șopron lemne, cocini, gădină 1950 mp, teren 
agricol, comuna Vața de Jos, sat Blrtln, nr. 
82, preț avantajos. Tel. 0743/986782, 
0749/635516.(13/22.01)

Case de vacanță (15)
•casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată teren 
concesionat 60 ani, zona Strajă superamenajată 
preț 75.000 euro, neg., 0742/290024,232060. (A3)

• Brad, cabană din lemn. 60 mp, mobilată 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/nan 490 n78R/i 58.483. (A10)

vând garsoniere (19)
• 2 camere, terasă închisă parter, contorizări, 
faianță gresie, zona Daciă preț 70.000 ron, 
negociabil, nu sunt agent imobiliar. Tel. 229017, 
0728/069396.a)
• semidecomandate, contorizări, parchet, 
balcon închis, zona Daciă preț 58.000 ron, tel. 
0745/639022,0726/316796. (Al)
• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dadă cameră de cămin, parter, amenajată 
mobilată, contorizări, preț 26.000 ron, tel. 
0745/367893. (A2)
• Gojdu, et 1, bucătărie, baie, apometre, preț 
76.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dadă et 4, semidec., s= 26 mp, baie și 
bucătărie, balcon închis, contorizări, preț 59.000 
ron, tel. 0745/367893. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Mioriță preț 76.000 ron, tel. 0741/154401,227542, 
seară (A2)
• semidec, bucătărie baie, balcon, zona 
Kogălniceanu, preț 70.000 ron, tel. 0741/154401, 
227542, seară (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seară (A2)
• dec, bucătărie baie, balcon, zona Dorobanți, 
preț 26.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seară 
(A2)
• dec, bucătărie baie, faianță gresie, suprafață 
mare, Dorobanți, preț 110.000 tel. 0741/154401, 
227542,seara. (A2)
• urgent semidec, parchet, gresie, faianță, 
repartitoare, balcon închis,etaj intermediar, 
zona Mărăști, preț 670 mii., tel 0742/290024, 
232060. (A3)
■ urgent semidec, parchet CT, mobilat aragaz, 
frigider, mașină de spălat, TV, et. intermediar, 
zona Dacia, st=32 mp, preț 670 mii., tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• dublă zona Gojdu, etaj intermediar, 
contorizări totale, modificată parchet, gresie, 
faianță accept credit ipotecar, preț 77.000 ron, 
negociabil, tel. 0730-474275,0740-535095. (A4)
■ zona DorobanțL etaj 1, decomandate, 34 mp, 
balcon, apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, 
parchet, gresie, faianță bine întreținută preț 
31.000 euro, negociabil, tel. 0730-474275,0740- 

535095. (A4)
• zona CarpațL etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună contorizări, ocupabilă repede, preț 
76.000 ron, negociabil, tel. 0730-474275, 0740- 
535095. (A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică cJntorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandulul, 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 Daciă dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet marmură 
gaz, repartitoare, et bun, preț 48.000 Ron, neg., 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. 
(A8)
• zona DorobanțL bucătărie, hol, balcon, 
cameră, gresie, faianță, Inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată preț 25.000 euro, tel. 

0746/779288. (A8)
• zona Zamflroscu Deva, dec., amenajată 
(parchet laminat, gresie, faianță), contorizări, 
etaj 3, preț 85.000 Ron, neg., tel. 231.800, 
0740/317.314. (A9)
• zona Dada, Deva, dec., amenajată (gresie, 
faianță), mobilă de bucătărie, cameră cu 
parchet, contorizări, preț 68.000 Ron, neg., tel. 
231.800,0740/317.11'4. (AS)

Cumpăr garsoniere (20)
• foarte urgent, garsonieră în Devă orice zonă 
se oferă preț bun, plata imediat, cu sau fără 
amenajări, tel. 0730-47«75 ''740-535095. (A4)

Vând terenuri (21)
• loc do casă, Hunedoară 3500 mp, fs 21 m, apă 
gaz, curent, loc drept, zonă liniștită preț nego
ciabil. Tel.0723/005657,0747/191372. (T)
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■ două terenuri intravilan, fiecare 2900 mp, 
la 15 km de Deva, comuna Brănișca, preț 
negociabil. Relații tel. 0788/665747. (8/18.01)

• intravilan, Deva, zonă rezidențială, 6 parcele, 
740 mp/parcela, FS 22 m, facilități, 20000 euro 
parcela; tel. 0722/564004. (Al)

• intravilan, în Șoimuș, ST4600 mp,FS 70 m, preț 
20 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

■ urgent, teren intravilan, în zona Sântuhalm, 
st= 2.480 mp, facilități: apă, gaz, curent, preț 22 
euro/mp, tel. 0740/013971. (A2)

ÎMPREUNĂ ÎN AFACERI

-
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Tâmplărie AL-PVC cu geam termopan 
Arcade și uși glisante, Plase țânțari 

Jaluzele verticale

CENTRUL ZONAL PENTRU EDUCAȚIA ADULȚILOR ARAD
Prin _

UNIVERSITATEA POPULARĂ DEVA £
ORGANIZEAZĂ S

CIJRSIJL DE MANAGER EIRMĂ - nivel superior-
Durută: 8 luni (2 ore k 2 zi le/s A plămânii)

Condiții: minim studii medii
Coruri limihite - înscrieri pâml în data d<» 05 februarie 2007 

Informații: 0354/408,907 (Casa de Culturii)

DEPOZIT MAGAZIN
DEVA STR. C A. ROSETTI Nr 2 ( CEANGAI) Tel. 227.929

• DOAR 2 LEI COSTA ORICE PRODUS DE 
ÎMBRĂCĂMINTE SECOND-HAND.

• MOCHETĂ IMPORT BELGIA PESTE 20 MODELE 
PREȚ DE LA 4 LA 16 LEI / MP.

COLMACO covoare Cisiiădie

Centruf cie Afaceri
Organizează» cursuri de:

Administrator pensiune 
turistică ș« agroturistscă 
Manager în turism 

înscrieri zilnic, între orele 9-16, 
păsa la data de 30.01.2007 

Adresa contact: Deva, Bdul 22 Decembrie Nr. 37 A

CXWTXUL OK AFACem

FIREHZE mODA
■ TALIAtM ST^TLE

_______  ACCESORII Șl ÎMBRĂCĂMITE
1 TOTUL LA NUMAI:

msajăază fc
- — —------------ 1 VAnZÂTORS MAGAZIN DEVA Șl •-

COMPLEX COMERCIAL
_ _ PALIA ORAȘTIE t

I ■ RLT I IliMBA ITALIANĂ CONSTITUIE AVANTAJ
’ 1 ' 1 I 8“ I | I | INFLANr. 0729/968.0S7

maa I mas ■ cv-ullafax. 0254/216022

DEVA STR. 1 DECEMBRIE Nr. 11( LÂNGĂ CLUB RENO ) SI ORAȘTIE-COMPLEX PALIA

35 LEI 45 LEI

SUPER OFERTĂ! 
Uși de interior PORTA DOORS

|

•

» TAMPLARIE PVC Șl ALUMINIU PROFILE REHAU
■ GEAM TERMOPAN ■ JALUZELE VERTICALE ■ RULOURI 
»10% REDUCERE
• GRATUIT: măsurători, montaj, transport!
TEL: 0745.584.499; 0788.664.715, 0254-230.553

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

• urgent, teren intravilan, st=1.250 mp, cu 
cabană, 2 fântâni, curent, zona prelungirea 
Vulcan, preț 30.000 euro, neg., tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• urgent, grădină + construcție casă, livadă, 
fântână curent, st= 1466 mp, zona prelungirea 
Vulcan, preț 10 euro/mp, tel. 0742/290024, 
232060. (A3)
• teren Intravilan, st=1550 mp, fs 20 m, zona 
Bârsău, preț 35.00 ron, tel. 0742/290024,232060. 
(A3)
• teren Intravilan, st=6251 mp, fs 20 m, ideal pt. 
casă, facilități: apă, curent, gaz, acces din drum, 
zona Sântandrei, tel. 0742/290024,232060. (A3)

HAȚEG
PHONE 0254772366 8

0744707144 a
TEL /FAX 0254770561EMAILtridenthafeg@yahoo.com

DEVA
Uri. I Decembrie 20 A 

(centrul vechi) 
0254.212.215 

luni-Vineri 111.00-18.00
Sâmbătă 10.00-13.00

• In Deva, zona Eminescu, parcelat, de la 500 
mp, la 800 mp, teren plan, formă dreptunghi
ulară, poziție bună, ideal pt. Investiție, 
construcție casă, acte la zi. preț de la 22 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel. 0730- 
474275,0740-535095. (A4)
• la DN7,între Sântandrei și Simeria, 3 parcele a: 
1.800 mp, 1.600 mp, 1.100 mp, preț 25 euro/mp, 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren «xtravUan 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)
a it ■ 1,000 mp, din care 400 mp intravilan în 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
a (t ■ 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• teren Intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
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)
• Deva, Intravilan, la DN 7, st 3200 mp, fs 20 m, 
toate facilitățile, + 2 clădiri pe teren, Ideale 
pentru birouri șl depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel, 0745/786578. (A8)
• Intravilan în Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă, preț neg., tel. 212.141 sau 
231.800. (A9)
• zona Bejan, Deva, S - 500-1000 mp, toate 
utilitățile în zonă, preț 25 euro/mp, tel. 231.800, 
0745/511.776. (A9)
e Brad, 1000 mp pentru construcție vilă, în satul 
Dudeștl (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad-Dm, 1800 mp, Intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483. (A 10)
• Brad, 0J ha + pădure, pentru construcție case 
de vacanță, la șosea pe malul Arleșulul, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, USC mp, Intravilan, zona B, preț nego
ciabil. tel. 025A/61’ 366,07»«/iBn AQ0. (A10)

Cumpăr teren (22) Auto românești (36)
• S hactara, Intravilan, Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (Al)

Vând spații comerciale (25)
• Deva, 1S0 mp, P +1 cu teren, 2 garaje, centrală 
termic, canalizare, apă, gaz, curent, 82000 euro, 
tel. 215212. (Al)
• hală de producție, 4 birouri, 2 CT, grup social, 
sală de ședință, poduri rulante, cale ferată, 
rampă, teren st=6.700 mp, zona Deva, preț nego
ciabil, tel. 0742/290024,232060. (A3)
e ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=9C 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă, preț 6 euro/mp, tel. 
0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăști, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel, 0745/786578. (A8)

• zona Qojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto șl 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel.; 231.800, 
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. 
(A®

imobile chirii (29)

e cadra contact de închiriere restaurant- 
bar, superdotat, plus terasă, Simeria. Tel. 
0723/395906.

• oier ponta închiriere apartament 3 camere, 
mobilat stil occidental, centrală termică, zona 
Dorobanți, pe termen lung. Tel. 0722/502097. 
(12/25.12)

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

• 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)

• ofer spre închiriere garsonieră, în zonă 
centrală mobilată utilități, preț 100 euro/lună, 
tel. 0740/013971. (A2)
• ofer pt închiriat apartament 3 camere, 
mobilat, aragaz, frigider, repartitoare, zona 
Gojdu, preț 300 euro, tel. 0742/290024, 232060. 
(A3)
• garsonieră dec., mobilată, aragaz, frigider, 
parchet laminat balcon închis, lavabil, faianță 
gresie, ușă metalică preț 400 ron + avans 2 luni, 
tel. 0742/290024,232060, (A3)

• in Deva, 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)

Societate 
comercială 
angajează

INSPECTOR 
RESURSE 
UMANE

Cerințe: calificare 
în domeniu, 
operare PC. 
Informații la 

telefonul 226149, 
între orele 

8,00-16,00.
(75554)

Deva str.Ulpiâ nr.15
Tel/MO - (Q) 254-2'15294; 215770; 0728/285576; I-"ax; +40-(0)-254 218151. e-mail: oftice.deva(£$Oeva acomin.ro 

ANGAJEAZĂ

INGINERI, SUBINGINERI 
-domeniul construcții (CCIA, CH, CFDP) 

MAIȘTRII 
-domeniul construcții

Condiții: - minim 3 ani experiență în domeniu; 
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări.

DULGHERI 
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANȚARI 

MUNCITORI NECALIFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salariat motivant. Doar candidații selectați vor fi contactați în vederea 
interviului.

Informații la telefon; 0254.215.294 - 0254.218.151(fax)
Secretariat, e-mail: office.deva@deva.acomin.ro

C.V.-uriie pot fi trimise prin fax, e-mail sau depuse la secretariatul firmei.

• 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 Bălcoscu, dec., baie cu gresie, faianță, 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună, neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

• vând Dada Berlină af 2004, stare perfectă, 
acte la zi. Tel. 0720/341410. (1/26.01)

• vând Dada 1410, af 1998, stare foarte 
bună orl-metal, unic proprietar, preț 5700 
ron. Tel. 0724/208742. (5/26.01)

Auto străine (37) Altele (61)

• vând Cltroan 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 Volvo 244 GL înscris, CI, nr. noi, preț 
negociabil și casă în Boz, grădină teren arabil, 
pădure. Tel. 0721/614402. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

----------------------------------------------------------
• închiriez buldoexcavator multifuncțional, 
la preț rezonabil. Tel. 0722/319442. (3009312)

• ofer spre închiriere camion de 7,5 tone cu 
macara, pentru transport materiale construcții. 
Tel. 0748/932411,0788/831918. (T)

• vând motostivuitor 3,51. preț 12.000 lei, și 
recipient 30.000 I, preț 1,5 lei/kg. Tel. 
0767/240445, (3009302)

• vând abricht nou cu ridicătoare și motor; 4 
tamburi, 1 arc spate, rulmenți față și spate noi, 
toate pentru IMS. Tel. 611439. (T)

• vând tactor Steyr, recent adus, stare 
excepțională 88 CP, vamă achitată echipat 
cu plug, troliu forestier cu sapă originale, 
preț 7700 euro. Tel. 0722/663724, 
0788/756966.(5/26.01)

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

Mobilier și interioare (47)
• vând mobilă de sufragerie, completă cu 
bibliotecă; mobilă de bucătărie, suspendată, 
aragaz, covor persan 3/4 m. Tel. 0723/851439. (T)
• vănd vitrină cu sticlă vitrină cameră fotolii, 
masă 8 persoane, ușă, vitrină perete, bufet 
bucătărie. Tel. 229017,0728/069396. (T)

Electrocasnice (56)

• vând frigider Arctic mare, stare perfectă de 
funcționare, mâner și rafturi de inox, preț 200 
ron. Tel. 219208, orele 14 -18. (10/26.01)

• vând frigider cu geam pentru magazin, 1801, 
rafturi aluminiu pentru magazin, vitrine de 
expoziție marfă prețuri mici. Tel. 212992 sau 
0727379304. (T)

SCROMSTÂt IMEX
ANGAJEAZĂ LUCRĂTOR OPOZIT

Responsabilități:
■ descărcare - ambalare - paletare - 
încărcare marfă

Cerințe:
■ disponibilitate la efort și program prelungit
■ cunoștințe în domeniul instalațiilor 
sanitare reprezintă avantaj

Se oferă:
■ salariu motivant, tichete de masă, mediu 
de lucru modern
Persoanele interesate sunt rugate să trimită 
un CV la adresa: Centrul Logistic Romstal 
Deva, Calea Zarandului, nr. 85, sau la 
adresa de e-mail:
mihail.postelnicu@romstal.ro.
Relații la telefonul: 0254.224330.

Plante și animale, agroali- 
mentare (57)

• SC Full Service vinde vaci de lapte.
Informații la tel. 0254/242060. (9/25.01) 

• vând un cal, vârsta 8 ani, Vețel, nr. 20. Tel. 
237869,(4/25.01)

Articole pentru copii (59)
• vând cărucior dublu pentru gemeni, stare f. 
bună rotobil pentru copii, mobilă dormitor, 
mobilă sufragerie, colțar, preț convenabil. Tel. 
212992 sau 0727379304. (T)

• vând convinabll covor persan și mochete, 
masă bucătărie cu scaune, comodă 
încălțăminte, Deva Tel. 0723/288282. (T)

• vând țuică de prune, veche de 2 ani,
Deva. Relații latei. 0744/637809. (9/26.01) 

• vând țuică de prune, calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț negociabil, 

■îri funcție de cantitate. Tel. - 212242 sau 
0721/400563. (T)

Solicitări servicii (71)

• caut bonă pentru îngrijire băiețel 7 luni, 
doamnă nefumătoare, cu vârsta cuprinsă 
între 50 și 60 de ani, preferabil cu expe
riență în creșterea copiilor. Detalii la tel. 
0722/478299.

Prestări servicii (72)
• efectuez transport marfă 3,51, prețuri nego
ciabile. Tel. 0740/420521. (T)
• meditez Intensiv matematică pentru capaci
tate pe baza testelor naționale propuse; prima 
ședință, gratuit. Hunedoara, tel. 0740/194667. (T)
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transport 
persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia la destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (73824)

Oferte locuri de muncă (74)
• administrator, Brad, 1 post, data limită 1.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

S.C. AffOMOfJT S.4. Sibiu,
Producător ciorapi damă și șosete copii, 

femei și bărbați 
ANGAJEAZĂ

Vânzătoare pentru punctul de 
lucru Deva, magazin ULPIA 
Relații la telefonul: 0724/377.790.

(75748)

• administrator d« rețea de calculatoare, Deva, 
1 post, data limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• agent comorclal, Călan, 1 post, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16. .

• agsnt comercial, Deva, 10 posturi, data limită 
24.02. Tel. 213244, orele 9-16.

e agent comercial, Hațeg, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.

e agent comercial, Petroșani, 1 post, data limită 
5.02. Tel. 213244, orele 9-16.

o agent contractări și achiziții, Călan, 4 posturi, 
data limită 15.03, Tel. 213244, orele 9 • 16.

o agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Brad, 1 post, data limită 1.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

e agent de pază, control acces, ordine ș' 
intervenții, Brad, 3 posturi, data limită 1.04. Tei 
213244, orele 9-16.

o agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, contractări șl achiziții, Hunedoara, 6 
posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16. 

e agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 18 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• agent de pază, control acces, ordine și 
intervenții, Lupeni, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• agent de pază, control acces, ordine^u
intervenții, Petrila, 1 post, data limită 31.01. jK 
213244, orele 9-16. **

• agent de pază în incinte, Călan, 7 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele-9-16.

• agent de pază în incinte, Deva, 1 post, data 
limită 10.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• agent de pază în incinte, Petrila, 1 post, data 
limită 30.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent servicii client, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 -16.

• agent vânzări, Deva, 2 posturi, data limită 
24.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită 
10.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• agent vânzări, Petrila, 1 post, data limită 30.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 8.02. 
Tel. 213244, orele 9-16

• ajutor ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 
18.02. Tel. 213244, orele 9-16.

• ambalator manual, Călan, 3 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 3.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

(757.43)
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
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Ești elev, student sau pensionar? 
Ai dori să câștigi un ban în plus, 

lucrând doar 3 ore/zi? Angajează-te ca 

distribuitor de presă 
pentru Deva

Cerințe:

e Abilități de comunicare;
e Disponibilitate la program matinal; 
e Seriozitate.

Oferim:

e program de lucru flexibil;
e venituri în funcție de realizări;
e mediu de lucru atractiv și competitiv.Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, contactatl-ne la adresa:

Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Gîga, 

tel. 0720/400441,
E-mail: camelia.gaga@informmedia.ro

(32135)

• îmbătător manual, Deva, 2 posturi, data limită 
23.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• ambalator manual, Hunedoara, 19 posturi, 
data I Imită 30.04. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
■ analist, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• arhitect dâdlri, Deva, 1 post, data 11 mită 15.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
• arhitect dâdlri, Deva, 1 post, data limită 9.02.
Tel. 213244, orele 9-16.

asistent da cercetare, economist In 
marketing, Deva, 1 post, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

. • asMentmadlcalgeneralIstDeva,lpost,data 
limită 10.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generallst, Deva, 1 post, data 
limită 9.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• asistent medical generallst, Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generallst, Petrlla, 1 post, 
data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• asistent sedai, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• barman, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
-\barman, Călan, 6 posturi, data limită 30.06. Tel. 
^244, orele 9-16.

■«arman, Deva, 1 post, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.

• barman, Deva, 1 post, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva, 2 posturi, data limită 2.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Deva 3 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 10.02, 
vârsta 18 ■ 25 ani. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• barman, Hunedoara, 1 post, data limită 30.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Lupani. 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Lupani, 1 post, data limită 11.02. Tel. 
213244, orele 9-16.'

• barman, Or&stie, 1 post, data limită 20.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orășde, 2 posturi, data limită 1.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• barman, Orăștie 2 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

o barman, Petroșani, 1 post, data limită 15.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
• barman, Petroșani, 1 post, data limită 31.01.
Tel. 213244, orele 9-16.
a barman, Mmaria, 3 posturi, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
a barman, Vulcan, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• bibliotecar, Deva, 1 post, data limită 5.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
■ brancardier, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
o brutar, Brad, 1 post, data limită 28,02. Tel. 
213244, orele 9-16.
a brutar, Deva, 1 post, data limită 4.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
a brutar, Deva, 4 posturi, data limită 18.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• brutar, Hațeg, 4 posturi, data limită 9.02. Tel. 
213244, orele'9-16.

a brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 16.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a brutar, Slmerla. 2 posturi, data limită 25.02., 
curs calificare. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
a bucătar, Brad, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
a bucătar, Brad. 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

a bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.060. 
Tel. 213244, orele 9-16.
a bucătar, Deva, 1 post, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
a bucătar, Deva, 2 posturi, data limită 8.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
a bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 23.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
a bucătar, Lupani, 2 posturi, data limită 11.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
a bucătar, Oristh, 2 posturi, data limită 15.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
a bucătar-șef, Simeria, 1 post, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
a bucătar, Slmerla, 3 posturi, data limită 30.03.
Tel. 213244, orele 9-16.
a cameristă hotel, Deva, 2 posturi, data limită 
18.02. Tel. 213244, orele 9-16.
a cameristă hotel, Petroșani, 2 posturi, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

a casier, Lupenl. 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
a casier, Petrila, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.

Suntem numărul 1 
în județul 

Hunedoara!

în orașul nostru se află acum Măicuța Ana, hărăzită de Dumnezeu 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 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

• casisr, Vulcan, 1 post, data limită 31.01. Tel. 
213244, .orele 9-16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Orăștie, 2 
posturi, data I i mită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• drcularist la tăiat lemne de foc, Petroșani, 2 
posturi, data limită31X31. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 15.02.
Tel. 213244, orele 9-16.
• cofetar, Deva, 1 post, data limită 4.02, Tel. 
213244, orele 9-16.
• confectioner articotodin piele și înlocuitori, Brad, 
1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 -16.

• confectioner articole din piele și înlocuitori, 
Brad, 9 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• contacțloner-asamblor articole din textile,
Brad, 15 posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțlonor-asamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16
■ contactioneMsamblor articole din textile,
Călan, 3 posturi, data limită 31.12. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner-aumblor articole din textile,
Hunedoara, 1 post, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confecțloner-aiamblor articole din textile, 
Hunedoara, 26 posturi, data limită 28,02. Tel. 
213244, orele 9 • 16.
• confecțloner-aiamblor articole din textile,
Hunedoara, 49 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confacțlonar-aiamblor articole din textile,
Hunedoara, 6 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• confacțloiwaiamblor articole din textile,
Lupenl, li posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• contocțlonar-uamblor articole din textile,
Petrlla, 4 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• contectloMMMmblor articole din textile,
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• confacUonar-aaamblor articole din textile,
Vulcan, 7 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• confectioner cablaje auto, Călan, 14 posturi, 
data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16,

■ confecționat cablaje auto, Hunedoara, 22 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• confectioner cablaje auto, Orăștie, 8 posturi, 
data limită 4.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• eonfecțloner îmbrăcăminte din piele șl 
înlocuitori, Hunedoara, 91 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• confectioner tricotaje după comandă, Hune
doara, 2 posturi, data limita 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• conilHor, expert, Inspector, referent, econo
mist, Hațeg, 1 post, data limită 17.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• consilier, expert, inspector, referent, econo
mist, Hunedoara, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• consilier luridc, Brad, 1 post, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• consultant bancar, Orăștie, 1 post, data limită 
30.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil, Brad, 1 post, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil, Deva, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabil Hațeg, 2 posturi, data limită 5.03. fel. 
213244, orele 9-16.
• contabfl, Orăștie, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• contabH^af, 1 post, data limită 5.03. Tei. 
213244, orele 9-16.
• contabll-șef, Petrila, 1 post, data limită 5.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• contabil Simeria, 1 post, data limită 30.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

• controlor calitate, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9-16.

• corhănltor, Hunedoara 3 posturi, data limită 
31.01. Tel. 213244, orele 9-16.
• corhănltor, Hunedoara 4 posturi, data limită 
16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• croitor, Brad, 15 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.

• croitor confecții, industriale din blană, Orăștie.
1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• croitor, Hunedoara, 10 posturi, data limită 
30.04. Tei. 213244, orele 9-16.
• croitor, Lupenl, 11 posturi, data limită 15.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Deva, 7 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• croitor penbu încălțăminte și articole tennice, 
Simeria. 3 posturi, data limită 30.03. Tel. 213244. 
orele 9-16.
• croitor, Petrila. 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• croitor, Vulcan, 3 posturi, data limită 31.01. Tel. 
213244. orele 9-16.
• curățitor lingouri. Călan. 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• curier, Deva, 5 posturi, data limită 22.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 5 posturi, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 • 16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 7 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Deva, 15 
posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 5 posturi, data limită 16.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 10 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.

• cusător pisse la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 8 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• cusător piese ia încălțăminte din cauciuc, 
Deva, 1 post, data limită &02. Tel. 213244, orele 9 
-16.
• decorator Interioare, Hunedoara, 1 post, data 
limită 31.01. Tel. 213244, orele 9-16.

• director comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 5.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director de departament alimentație, Deva, 1 
post, data limită 18.02, Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o director societate comercială, Călan, 1 post, 
data limită 29.01. Tel. 213244, orele 9 -16.
• director tehnic, Lupenl, 1 post, data limită 
10.03, Tel. 213244, orele 9-16.
o drulblst Hunedoara, 4 posturi, data limită 
16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• diujblsl lupani, 1 post, data limită 30.01. Tel. 
213244, orele 9-16.
• drujblst, Lupenl, 2 posturi, data limită 31.01. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• dulgher, Brad, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• dulgher, Călan, 2 posturi, data limită 31.07. Tel. 
213244, orele 9-16.
o dulgher, Deva, 4 posturi, data limită 16.02, Tel. 
213244, orele 9-16.
e dulgher, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
s dulgher, Petraaanl, 5 posturi, data limită 2.02. 
Tel. 213244, orele 9-16.

• dulgher-reitaurator, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9-16.

e dulgher, Blmoria, 2 posturi, data limită 30,03, 
Tel. 213244, orele 9-16.
o electrician do întreținere șl reparații, Călan, 1 
post, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
o electrician de întreținere șl reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 31.03, Tel. 213244, orele 9 ■ 16, 

o electrician do întreținere șl reparații, Deva, 1 
post, data limită 18.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

o electrician de întreținere șl reparații Hune
doara, 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 10 posturi, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
o electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 2 posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14,03, Tel. 213244, 
orele 9-16.

■ electrician de întreținere șl reparații, Hune
doara, 6 posturi, data limită 31.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.

• electrician de întreținere șl reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 30.01. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere șl reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 5.02. Tel. 213244, 
orele9-16.

• electrician echipamente electrice, Lupenl, 2 
posturi, data limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• electrician echipamente electrice, Orăștie, 
lpost, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.

• Ibmă de distribuție angajează agenți vânzări, 
tineri și motivați, pentru Hunedoara șl Deva Tel. 
021/3183733, fax. 021/3125984; e-mail: 
infb®distrlfarm.ro, (75232)

b ..a . □ .
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Acces limitat la spital!

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

R 
a

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

• Motel lowe angajează bucătar cu experiență 
precum șl tineri doritori de a învăța meseria de 
bucătar, Relații la tel. 0254/210932,0254/210935, 
0720/230181,(3009311)
• K ■ producție angajează, în Deva, economist 
cu experiență, pentru postul de contabil; 
condiții: CIEL. EXCEL, cod fiscal; avantaje: expe
riență, auto, limba franceză. Tel. 0722/ 
533177.(3009307)

• SC -.producție angajează, în Deva.tennidan. 
maistru sau inginer ■ prelucrări mecanice; stagiu 
de formare și pregătire în Franța. Tel. 
0722/533177, (3009307)

• SC M Service angajează agent comercial și 
șofer. Relații la tel. 0254/242060. CV-urile se 
primesc la fax: 0254/242060. (7/25.01)

• SC Mălin Trading SRL angajează vânzătoare 
cu carte de muncă, pentru punctul de lucru din 
Ulpla, etaj 1 (vizavi cu barul). Informații la tel. 
0724/340756. (11/26.01)

• SC Royal Holding SRL Călan angajează 
personal în domeniul confecții, cu experiență 
minim 2 ani, salariu atractiv, informații la tel. 
0745/112419 sau la sediul firmei, Str. 1 Decem
brie, nr. 32, tel. 734011.

tn mod natural contra ejaculării precoceîn ultimii ani prin apariția mai multor medicamente s-au deschis noi posibilități pentru rezolvarea a ceea ce a fost considerată principala problemă sexuală a bărbaților: disfuncția erectilă. Ceea ce este greu de qrezut este faptul că există o problemă chiar mai mare decât aceasta, o problemă de natură psihologică care afectează bărbații, respectiv incapacitatea de a atinge satisfacția sexuală concomitent cu partenerele lor, iar această problemă nu a fost vizată până acum de nici un produs farmaceutic.Ejacularea prematură este o problemă care nu poate fi tratată prin produse farmaceutice care au ca scop mărirea potenței, și se crede că afectează destul de mulți bărbați, poate chiar într-un număr inai mare decât disfuncția erectilă.Ejacularea precoce este cea mai comună disfuncție sexuală a bărbaților și se manifestă în principal la bărbați cu vârste sub 40 de ani. Majoritatea specialiștilor care tratează ejacularea prematură definesc această problemă ca fiin<^ apariția ejaculării mai devreme decât își doresc cei doi parteneri sexuali.La- începutul unei relații ejacularea prematură este cauzată de mai multe ori de anxietate și de stimulație exagerată. Alți factori de natură psihologică, precum vinovăția, pot fi relevante pentru această stare. Inhibitori pe bază de serotonina selectivă, ca medicamentele contra depresiei, au avut un efect semnificativ în remedierea ejaculării premature, totuși, câteva dintre efectele secundare pe termen lung asociate cu aceștia sunt deja cunoscute, cel mai important ar fi micșorarea libidoului. dar pot fi și multe alte efecte necunoscute, ca să nu menționăm cheltuielile imense ale unui astfel de tratament, care pentru majoritatea bărbaților poate fi un obstacol financiar.Fabrica de medicamente Ziirich Medical Labs din SUA a creat un produs revoluționar: Prematrol, care este primul supliment nutritiv și farmaceutic cu proprietăți naturale contra anxietății dezvoltat pentru amânarea ejaculării.Prematrol este un produs excepțional datorită proprietăților sale nutritive și farmaceutice, creat dintr-un amestec unic de ingrediente și folosit ca metodă de relaxare și pentru sprijinirea funcțiilor sexuale normale, astfel că poate împiedica ejacularea prematură și, totodată, poate susține o activitate sexuală de lungă durată. în compoziția unică a Prematrolului, ingredientele cheie sunt: extractul de Passiflora, extractul de semințe de Griffonia Simplicifolia, extractul de fructe de Cîstanche, VitaminaB6, Acidul folie.O cutie de Prematrol conține 60 de comprimate, care trebuie administrat în felul următor: 1-2 comprimate cu 45-60 de minute înainte de începerea activității sexuale, sau zilnic pentru un rezultat optim, cea ce ar putea duce la înlăturarea problemei definitiv. Pentru mai multe informații accesați situl www.prematrol.ro sau sunați la numerele de telefon: 0742-141071 sau 0742 -141072. Prețul unei cutii de Prematrol este 179 RON + taxe poștale.
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Katie nu își găsește de lucru

• Părinți rău-platnici. Oficialii din provincia canadiană Ontario au anunțat un proiect controversat, care constă în înființarea unui site de Internet unde vor fi afișate fotografiile părinților divorțați care nu plătesc pensia alimentară. (MF)
• Lecții de actorie. Fotbalistul David Beckham, care va evolua din vară la echipa Los Angeles Galaxy, s-a înscris pentru a lua lecții de actorie de la Adriana Barraza, nominalizată la premiile Oscar pentru rolul din filmul „Babei". Barraza a fost nominalizată la categoria „cea mai bună actriță în rol secundar". (MF)

Biblioteca 
on-line

San Francisco (MF) - Motorul de căutare pe Internet „Google” își va conecta biblioteca on- line la serviciul de cartografie, pentru ca inter - nauții să poată utiliza în mod direct planurile unor orașe citate în cărțile on-line. Google intenționează „să animeze informația statică” prezentă în cărțile convertite în format digital, cu ajutorul serviciului Google Maps.
Festival de film

Park City (MF) - „Pa- dre Nuestro” și „Manda Bala” au câștigat marile premii decernate la Festivalul internațional de film independent de la Sundance, care s-a încheiat sâmbătă și care a fost marcat anul acesta de o serie de filme despre marile probleme ale lumii, precum războiul din Irak. „Padre Nuestro” a câștigat premiul juriului pentru cel mai bun film realizat de un regizor american, în timp ce „Manda Bala” a câștigat premiul juriului pentru cel mai bun documentar american.

■ Actrița nu își poate 
găsi de lucru la Holly- 
wood din cauza că
sătoriei cu Tom Cruise.

Los Angeles (MF) - Actrița, în vârstă de 28 de ani, are mari probleme în a-și relansa cariera întreruptă după ce a dat naștere copilului Suri și s-a căsătorit cu Tom Cruise, care promovează intens religia scientologică. Studiourile sunt îngrijorate din cauza publicității negative stârnite de convertirea ei la religia scientologică și de declarațiile lui Cruise despre această religie, care au inclus și un a- tac la adresa lui Brooke Shields după ce actrița a recunoscut că ia calmante pentru a-și trata depresia post- partum. Comportamentul lui Cruise a fost declarat factor de influențare a box office-
Peter Gabriel 

Vrea „You 
Tube"
Davos (MF) - Cân
tărețul Peter Gabriel, 
aflat la Forumul eco
nomic mondial de la 
Davos, Elveția, a de
clarat că vrea să cre
eze un site de Inter
nei în genul You- 
Tube, pe care să fie 
încărcate înregistrări 
video care au ca su
biect încălcarea drep
turilor omului. Mu
zicianul a participat la 
forum pentru a ob
ține finanțare sau 
tehnologie pentru 
asociația fondată de 
el în 1992, Witness, 
care dorește să evi
dențieze un subiect 
grav, încălcarea drep
turilor omului, printr- 
un site unde să fie 
încărcate înregistrări 
video realizate de 
oricine cu o cameră 
sau un telefon mobil.

B.B. King a fost externat
Galveston (MF) - Cântărețul american B.B. King a fost externat din spitalul din Galveston, Texas, unde a fost transportat, joi, pentru că se simțea rău și avea simptome de gripă. King, în vârstă de 81 de ani, este diabetic dar starea sănătății lui este bună.

B.B. King

Val de frig asupra Europei

Puiul de rinocer s-a născut la sfârșitul săptămânii într-o grădină zoologică din Ungaria. (Foto: EPA)

■ Frigul din Europa a 
afectat transporturile și 
a dus la moartea mai 
multor persoane.

Europa (MF) - Două dintre victime au pierit în accidente rutiere petrecute în Germania, unde zăpada a dus și la izolarea peste noapte a pasagerilor din aeroportul Sttut- gart și la anularea zborurilor către MUnchen.în masivul Beaufortain din Muntele Mare, un bărbat și o femeie au fost luați de avalanșă, sâmbătă după-amia- ză, în timp ce schiau la o altitudine de 2.700 de metri. Totodată, un italian de 60 de ani a murit după ce a fost surprins de o avalanșă din ma-

Mașinile îi îm
bolnăvesc

Michael Jackson

Autostrăzile îmbolnăvesc 
copiii

Los Angeles (MF) - Copiii care trăiesc în apropiere de autostrăzi sau artere cu trafic i intens se confruntă cu o diminuare a fun- ' I cției pulmonare care le pu- i ne în pericol sănătatea la maturitate, este concluzia I unui studiu american publicat în revista The Lan- I cet. La studiu, care s-a des- ; fășurat pe parcursul a opt ani, au participat peste 3.600 de copii și tineri cuvârste între 10 și 18 ani, care locuiesc în California de Sud. Acestora li s-au măsurat anual funcțiile pulmonare. Copiii și adolescenții care au locuit la mai puțin de 500 de metri de o șosea circulată intens au prezentat „un deficit important” de dez- ivoltare a funcțiilor respiratorii față de cei care au locuit la mai mult de 1,5 kilometri de o arteră cu trafic intens. Capacitățile respiratorii ale celor care locuiau la mai puțin I de 500 de metri de o șosea circulată erau cu 3% mai reduse decât cele ale copiilor care i

Katie Holmesului, motiv pentru care acesta a fost dat afară de la Para- mount, vara trecută, după 14 ani de colaborare. Holmes nu a reușit să încheie un contract pentru a apărea în continuarea filmului „Batman: începuturi”, unde a avut rolul principal și a fost plătită cu mai multe milioane de dolari, dar va juca într-o comedie lejeră, „Mad Money”, alături de Queen Latifah, pentru care va primi un salariu de 250.000 de dolari.
două concerte la Grand Opera House, joi și vineri, dar s-a simțit rău și a fost internat la Centrul medical din Galveston. Cele două concerte au fost anulate. Cu celebra sa chitară botezată „Luciile”, King a lansat un număr mare de hituri printre care se numără „The Thrill îs Gone”, „Every Day I Have the Blues” și „You Upset me Baby”. Muzicianul a adunat pe parcursul carierei 14 premii Gra- mmy.Considerat unul dintre cei mai influenți artiști de blues, King a fost recompensat în luna decembrie cu Medal of Freedom pentru contribuția la dezvoltarea muzicii.

Ninsorile abundente au dus la blocarea traficului rutier în Spania sivul Pelvoux, la o altitudine însoțit de câțiva prieteni, care de 2.400 de metri. Acesta era au încercat să îl scoată de sub
Album lansat on-line
■ Sprijinit de o casă de 
discuri celebră, noul al
bum al lui Michael Jack
son va fi lansat on-line.

Los Angeles (MF) - Michael Jackson își vă lansa noul album on-line, a declarat Will.I.Am, membru al trupei Black Eyed Peas, cu care starul muzicii pop colaborează în prezent pentru a reveni
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pe scena muzicală după o absență de mai mulți ani. Cântărețul crede că Michael Jackson nu are nevoie să fie sprijinit de o casă de discuri celebră pentru a reuși să se impună din nou pe piața muzicală.Will.I.Am, crede că, în ciuda absenței îndelungate de pe scena muzicală, noul album al lui Jackson va fi un succes.

zăpadă, însă atunci când au venit salvamontiștii, nu au putut decât să constate decesul bărbatului. \în sudul Austriei, în urma unui blocaj pe șosea, mii de oameni au fost nevoiți să-și petreacă noaptea în mașini. Aeroportul din Praga a fost închis, iar în Franța în jur de optzeci de mii de locuințe au rămas fără curent electric. în Spania, căderile de zăpadă au determinat autoritățile să plaseze nouă regiuni din nord în stare de alertă. în Italia, în afară de ninsori, au fost înregistrate și rafale puternice de vânt. în Elveția, stratul de zăpadă măsura cinci până la opt centimetri. Recordul îl deține Austria unde zăpada ajunge la un metru grosime.


