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Cerul va fi temporar noros.

dimineața la prânz seara

Campioni" la divorțuri
• Legalitate. Pentru prima dată după 17 
ani, Fundația de tineret a revenit în adminis
trația organizațiilor de tineri. Ea va fi con
dusă de Dacian Ciodaru, liderul studenților 
de la Universitatea Petroșani. (I.J.) /p.5

■ într-un top național, 
județul Hunedoara se 
situează pe locul I la 
divorțuri.

Deva (I.J.) - Infidelitatea este principala cauză care duce la desfacerea căsătoriilor în județul Hunedoara. Circa 1.000 

de copii din județ trec anual prin stresul provocat de divorțul părinților. Conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, 1.162 de cupluri au divorțat în 2005, cauza cea mai des întâlnită fiind infidelitatea conjugală, asociată.cu diverse alte vicii. Numărul divorțurilor a cres

cut în 2006, o cifră oficială fiind cunoscută abia în luna mai. „în ceea ce privește anul trecut, un număr de 268 de divorțuri s-au consumat din cauza infidelității conjugale, 132 de cazuri din cauza infidelității asociate cu violență fizică, 30 de divorțuri cauzate de infidelitate dublată de al

coolism, în alte opt cazuri fiind vorba de infidelitate asociată cu alcoolism și violență”, explică Traian Laslău, director executiv al DJS Hunedoara. Femeile divorțează între vârsta de 25 și 29 de ani și bărbații între 35 și 39 de ani. Până în 2006, Hunedoara era pe locul IV la divorțuri.

Aproximativ 350.000 de persoane I sunt sinistrate în urma unor inundații. I catastrofale care au avut loc în Indonezia | - ■ Autoritățile au declarat stare de alertă. i 
_____________________ (Foto. EPA) J

la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai re- pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 09.00 și 11.00 la 211275, scrie-ne pe adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa adrian.salagean@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
Atacat în fata șefului
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■ Tensiunile din PSD 
Hunedoara au izbucnit 
în prezența președin
telui Mircea Geoană.

® Str. 22 Decembrie, nr. 37 A
(& (0254) 211275

0801 03 03 03

La coada Europei
Stocul de spați comerciale Europa Centrală șt de
Est reprezintă unul dintre jM^'â^performanță economică

Deva (M.S.) - Filiala județeană Hunedoara a Partidului Social Democrat (PSD) pare împărțită în două tabere, după ce președintele organizației, Victor Vaida, a fost atacat de colegi în cadrul unei ședințe desfășurate sâmbătă, la Deva, în prezența liderului PSD, Mircea Geoană. Discursul acuzator a venit imediat după ce 

liderul Geoană punctase în fața consilierilor și a primarilor social-democrați că starea de tensiune din partid s-a încheiat și că prioritățile sunt acum pregătirea alegerilor europene și referendumul pentru suspendarea din funcție a președintelui Băsescu. Vicepreședintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, i-a reproșat liderului organizației județene că nu este suficient de combativ și că nu i-a sprijinit pe primarii PSD atunci când ei au solicitat suplimentarea bugetelor locale, /p.3

Suspecți de braconaj
■ Un porc mistreț 
împușcat ieri, a ge
nerat un conflict între 
două asociații.

Boholt (T.S.) - Doi vânători aparținând Asociației „Șoimul Românesc” au fost acuzați, ieri, de colegii lor din cadrul Ocolului Silvic Deva că ar fi împușcat un porc mistreț într-o zonă care nu le aparținea. Drept 

pentru care Andreiaș Geor- ge tehnician în cadrul Ocolului Silvic Deva a anunțat jandarmeria acuzându-i pe vânători de braconaj. Jandarmii s-au deplasat la fața locului unde au constatat că într-adevăr cei doi vânători au împușcat un mistreț pe care îl și tranșaseră într-o curte din localitatea Boholt.A urmat un schimb de replici între vînători și reclamant fără rezultat, /p.5
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Blocați în
A

■ Aproximativ 70 de 
turiști au rămas blocați 
în telescaun în 
stațiunea Parâng.

Parâng (T.S.) - O operațiune spectaculoasă a jandarmilor montani sprijiniți de salva- montiști a avut loc sâmbătă la orele amiezii în stațiunea montană Parâng. Operațiunea

telescaun pe muntea vizat salvarea a aproximativ 70 de turiști rămași blocați în telescaunul care deservește stațiunea după ce motorul care făcea posibilă funcționarea telescaunului s-a defectat. Totul trebuia să se desfășoare în viteză, existând riscul ca persoanele aflate în telescaun să sufere degerături. „Jandarmii și salvamontiștii au folosit toată dotarea nece

sară pentru ca turiștii să fie coborâți în siguranță. Jandarmii și salvamontiștii au folosit și corzile de alpinism. în ciuda viscolului puternic, temperaturii scăzute până la ora 16.00 au fost coborâți toți turiștii care rămăseseră blocați în telescaun”, declară ofițer relații publice în cadrul IJJ Hunedoara, Răducu Nicolae.
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PE SCO»

J J J » »»»»>>» » ••• » 4 « * 4 4 * 4 4 4 V w 'v « -•• Pro mediu. Peste 40 de țări au cerut, sâmbătă, la Paris, la inițiativa președintelui francez Jacques Chirac, înființarea unei Organizații a NațiunilorUnite pentru Mediu. Acest apel a fost lansat la o zi după publicarea unui raport al experților ONU, care au tras un semnal de alarmă fără precedent asupra gravității schimbărilor climaterice.
Susținere

Târgu-Mureș (MF) - Șase organizații civice maghiare au decis să sprijine candidatura episcopului reformat Tokes Laszlo la Parlamentul European, iar președintele UCM Sfân- tu Gheorghe explică decizia, transmite corespondentul MEDIAFAX.
Aprobare

Israel (MF) - Guvernul israelian a aprobat, duminică, numirea generalului Gaby Ashke- nazy în funcția de șef al statului major al armatei, în locul generalului Dan Halutz, care a demisionat din cauza crizei generate de greșelile comise în timpul războiului din Liban, au anunțat surse oficiale citate de AFP.

Atac NATO
Afganistan (MF) - 
Forțele NATO au ucis 
un comandant al tali- 
banilor, duminică, în 
sudul Afganistanului, 
în timpul unei ofen
sive menite preluării 
controlului asupra 
orașului Musa Qala, 
cucerit de insurgenți, 
a anunțat comanda
mentul NATO, citat 
de Reuters. Coman
dantul, Mullah 
Ghafour, a fost ucis 
alături de un număr 
necunoscut de lup
tători talibani, într-un 
atac aerian care a 
vizat autovehiculul 
acestuia, în apropiere 
de Musa Qala, în 
provincia Helmand, a 
precizat Alianța Nord- 
Atlantică.

Kosovo, Agim Ceku, t-a avertizati sâmbătă pe etnicii sârbi din regiune să nu încerce să-și câștige independența față de restul provinciei, ca reacție la proiectul ONU care pregătește calea desprinderii Kosovo de Șerbi, (Foto: epa)
......................................................... .............. .............. . , ~ 

Posibilă incursiune
Israel (MF) - Israelul a demarat pregătirile pentru o posibilă incursiune militară în Fâșia Gaza, din cauza temerilor că luptele dintre facțiunile palestiniene ar putea duce la reluarea atacurilor împotriva Israelului.

Cotidian editat de SG Inform Media SRL, 
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A 

Nr. ISSN 1220-9570

Cuvântul liber 
este auditat de 

Biroul Român de 
Audit al Tirajelor.

Atentat. Un nou atac sângeros, cu un camion-capcană, a avut loc sâmbătă într-un cartier majoritar șiit din Bagdad, în urma căruia și-au pierdut viața 135 de persoane și circa 300 au fost rănite. Premierul Nuri al-Maliki a atribuit resportsabili- tatea pentru atentatul de sâmbătă fidelilor lui Saddam Hussein și altor militanți sun- niți. (Foto: EPA)

Șeful statului acuză lichelismul
^Președintele Traian 
Băsescu i-a acuzat pe 
cei care i-au învinuit pe 
cei doi români din Irak.

București (MF) - Președintele Traian Băsescu i-a acuzat, ieri, pe „Felix motanul”, Mircea Geoană, Norica Nico- lai și Bogdan Olteanu că, „din................ .
Putem foarte 
bine să primim 
clauza de salv
gardare pe 
Justiție, dacă nu 
adoptăm legea 
ANI
Traian BăsEscu

<e—.e

4........................................................dorința care îi orbește” de a-1 ataca, au mers până la a le face rău celor doi români arestați în Irak, dând dovadă de „lichelism politic dus la absurd”. Șeful statului con- ;.sideră că „s-a mers atât de departe cu disprețul față de acești doi oameni (n.r. românii arestați în Irak), încât

politicienii români i-au făcut și ofițeri de informații și spioni”.Conform celor declarate de Băsescu liderul opoziției nu pare a fi, în momentul de față, Mircea Geoană, ci „altcineva, de pe la liberali”. Președintele Traian Băsescu a mai declarat că el a adus la putere, în 2004, partidele din Alianță, care pierduseră alegerile și că i-a trimis pe social-democrați în opoziție, deși ei câștigaseră, pentru că așa i s-a părut corect „pentru români, în primul rând”.Președintele României a subliniat că nu se teme de procedura de suspendare, pentru că și-a asumat, la începutul mandatului, posibilitatea începerii unui astfel de demers.Problemă etnicăCât despre nivelul etnicilor români din Repulica Moldova, Băsescu se teme că în perioada următoare se va
Șandru îl acuză pe Ungureanu

București (MF) - Vicepreședintele PIN, deputatul Lavi- nia Șandru a declarat, ieri, că PNL are „răspunderea politică” pentru tot ce a făcut Mihai Ungureanu în calitate de ministru de Externe, subliniind că acesta este „produsul indolenței liberalilor”. „Mihai Răzvan Ungureanu ar fi trebuit să-și dea demisia demult, pentru toate gafele pe care le-a făcut și nu este decât o victimă colaterală a aceluiași personaj, Traian Băsescu. în ceea ce privește ultima lui acțiune, legată de cei doi români din Irak, nu înțeleg cum a putut să țină ascunsă o asemenea știre. A dovedit că mentalitatea UTC- istă contează, iar Ungureanu s-a comportat exact ca la UTC”, a declarat Lavinia Șandru. „PNL are și el răspunderea politică pentru tot
Consecințe 
drastice

SUA (MF) - Trei foști oficiali de rang înalt din cadrul Pentagonului avertizează că o acțiune militară împotriva Iranului ar avea „consecințe dezastruoase”, relatează Reuters. „Criza trebuie soluționată prin mijloace diplomatice”, sunt de părere experții militari. Scrisoarea e semnată de generalul în re-zervă Robert Gard și alți oficiali ai Comandamentului Central american.
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ceea ce a făcut și tot ceea ce face Ungureanu. L-a ținut în brațe până acum și l-a lăsat să-i care geanta lui Băsescu și n-a zis niciunul nimic. Ungureanu este produsul indolenței liberalilor și dacă vor să-și spele păcatele să vină cu un ministru de Externe care să facă onoare românilor”, a conchis deputatul.

Lavinia Șandru (Foto: fan)

Traian Băsescu consideră opoziția ca venind de la PNL (Foto: epa)depăși acest nivel, dat fiind ,’ gețățenie, pe fiecare act fiind numeroasele cereri de câtă- cel puțin un cetățean, „pentri^j țenie. Băsescu a spus că că sunt cereri în care întrdâ'- există 500.000 de cereri de ga familie solicită cetățenie”.
Ministrul de Externe demisionează
■ Mihai Răzvan 
Ungureanu a anunțat, 
ieri, că își va prezenta 
demisia din Guvern.

București (D.S.) - în cursul zilei de astăzi, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Răzvan Ungureanu își va înainta demisia în fața premierului Călin Popescu Tăriceanu. Demisia ministrului Ungureanu survine scandalului legat de neinformarea premierului asupra situației celor doi români arestați în Irak și eliberați la sfârșitul săptămânii trecute.Ministrul a declarat că își asumă în totalitate greșeala neinformării premierului și, ca un gest de onoare, dă curs solicitării acestuia de a demisiona din funcție. Totodată, Răzvan Ungureanu a precizat că nu va părăsi Partidul Național Liberal și că se va

Mihai Răzvan Ungureanu
(Foto: FAN)prezenta în fața Biroului Politic Central pentru a da explicații.în declarațiile făcute presei, Ungureanu a explicat că „un ministru de externe se află de regulă într-o poziție delicată, între președinte și premier ”, numai că în opinia sa trebuie să primeze interesul național.în zilele următoare, PNL va trebui să desemneze un succesor pentru această demnitate, numele vehiculate până acum fiind Teodor Meleșcanu, Adrian Cioroianu, Cristian David și Mihai Lupoi.

Militari britanici minori
Marea Britanie (MF) - Cincisprezece soldați britanici cu vârste sub 18 ani au fost trimiși pe frontul din Irak, începând din 2003, în pofida ratificării de către Marea Britanie a unui protocol ONU referitor la copi- ii-soldați, a recunoscut duminică un ministru citat de AFP. Ministrul Apă-rării Adam Ingram a dez-văluit că în Irak au fost trimiși 15

adolescenți în vârstă de 17 ani, dintre care patru erau fete. „Nici unul dintre ei nu a fost trimis-pe front după iulie 2005”, a spus ministrul. „Majoritatea celor desfășurați mai aveau o săptă-mână până la împlinirea vârstei de 18 ani sau au fost retrași de pe câmpul de luptă la mai puțin de o săptămână după sosirea lor acolo.

SUA preia 
comanda

Afganistan (MF) - SUA preia comanda contingentului de 33.000 de militari NATO din Afganistan, în contextul pericolului unei ofensive de pri- v măvară a rebelilor tali-bani, relatează Reuters. Co-mandan- tul britanic David Richards, care s-a aflat la conducerea forțelor occidentale, e de părere că anul 2006 a fost unul crucial pentru rebelii talibani, însă activitățile acestora au fost sortite eșecului.
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Abonamentul a Cuvântul liber costă 8,9 lei pentru o lună, 25,90 lei pen
tru trei Juni, 48,90 lei pentru șase luni și 89,90 lei pentru un an la sediul 
redacției și la propriii distribuitori de presă, și 7,60 lei plus taxele poștale 

la factorii poștali și la oficiile poștale din teritoriu.
Dacă vrei să testezi gratuit Cuvântul liber, timp de o lună, sună la 0801 

030303 (netaxabil), devenind astfel cititor de probă.
Redacția nu-și asumă răspunderea pentru conținutul anunțurilor 

de mică și mare publicitate

Reclamații
privind

difuzarea
ziarului

la telefonul
0801 030303
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Atacuri în interiorul PSD-ului• Numire. în urma concursului susținut, 
Maria Costa va ocupa funcția de director 
a Unității de Asistență Medico-Socială 
Hunedoara, aflată în subordinea Consiliu
lui Local. Postul este ocupat retroactiv, de 
la 1 februarie. (I.J.)

^DIAGNOSTIC: 'IALmANISM

Alianța-i moartă, 
da' nu se predă!
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Privit de pe margine „mariajul" lui 
Băsescu cu Tăriceanu s-a terminat de 
mult, A fost căsătorie în care „el" (gagicar 

declarat și degrabă tăietor de șuviță) și 
„ea" (o lady cultivată undeva prin Primă
verii cu mari pile prin PCR) au trăit numai 
în certuri și scandaluri de se minuna popo
rul uitându-se la ei. Culmea este că, deși 
tot s(t)atul știe că cei doi stau împreună 
doar pentru că nu se înțeleg asupra parta
jului, atât „el" cât și „ea" se dau de ceasul 
morții să ne explice cum că dragostea din
tre ei n-a murit. Chiar dacă Băsescu e mai 
rău din fire și nu se poate abține să mai 
tragă câte o scaltoafă premierului, mai ales 
atunci când își aduce aminte de concubina 
sâ „dragă Stolo", lady Tăriceanu iese a do
ua zi fardată și ne explică ce cool e Băse. 
E adevărat că uneori își mai iese și „ea" 
din fire și îl spurcă în fața lumii. Dar asta 
așa de fantezie.

Qi chiar dacă ar vrea să divorțeze sunt
•Dslabe speranțe. Și asta pentru că în 

spatele celor doi stau nașii lor de cununie, 
PD-ul și PNL-ul care nu se gândește nici în 
raptul capului să plece de la masa îmbel
șugată a tranziției. în concluzie, Alianța a 
murit de mult, dar nu se predă pentru că e 
bine dom'le să fii la putere. Este un mariaj 
care seamănă al dracu de tare cu un altul 
în care mirii se lăudau că au cheia și vreo,. 
15.000 de specialiști. De să tot stai să-i 

'■numeri!

■ Liderii PSD au arătat 
că mai există tensiuni 
în conducerea organi
zației județene.

Deva (M.S.) - Partidul Social Democrat se află pe locul patru în opțiunile electoratului din județul Hunedoara, după ce a câștigat alegerile din anul 2004, a declarat vicepreședintele organizației, Laurențiu Nistor, fost președinte executiv al filialei. Liderul PSD l-a acuzat pe actualul președinte Victor Vaida că nu mai permite ca membrii de partid să vorbească cu ziariștii și că mesajul transmis către alegători este de slabă consistență. El a mai spus că președintele PSD Hunedoara ar deține o firmă care derulează afaceri cu Termocentrala Mintia, a cărei conducere este liberală. La rândul său, deputatul Cosmin Nicula, nominalizat să candideze la funcția de primar al municipiului Deva, a declarat că există persoane din conducerea organizației județene care nu merită să ocupe aceste locuri. El s-a ferit să facă nominalizări, chiar dacă mai
A intrat în șoc hipotermic
■ O tânără a intrat în 
hipotermie după ce 
telescaunul a rămas 
blocat.
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.ro

Parâng - Operațiunea de salvare a celor aproximativ 70 de turiști rămași blocați în telescaunul de la Parâng a
LOCAțU UNDE PUTEȚI 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

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.

Vot prin 
SMS

DA

ca în Deva să se amenajeze patru 
sensuri giratorii?

întrebarea săptămânii: Este bine

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.

Propunere pentru 
președinte

Deva (M.S.) - Președintele României nu este ales în mod reprezentativ și ar trebui desemnat prin opțiunile a jumătate plus unu din numărul total al cetățenilor cu drept de vot, a declarat ieri, la Deva, deputatul Ioana Popescu, membru al PG. „Acum președintele țării nu este ales în mod reprezentativ. Voi propune președintelui Dan Voiculescu ca acest subiect să fie discutat în Biroul Permanent al Partidului Conservator”, a afirmat deputatul hu- nedorean. Parlamentarul conservator l-a atacat pe Traian Băsescu despre care a spus că „promovează ipocrizia și falsitatea de când a devenit șeful statului”și că acesta „a demonstrat că nu poate deveni un președinte elegant”.
Schimb cultural

Deva (M.S.) - Elevii hune- doreni care iubesc literatura vor avea ocazia să petreacă o săptămână în județul Botoșani, în cadrul unui proiect cultural inițiat de deputății Ioana Popescu (PC) și Mihai Mălaimare (PNL). De la 1 martie, în școlile hune- dorene va fi inițiat un concurs de referate pe teme de literatură, iar premiul va fi o minivacanță gratuită pentru cele mai bune 15 lucrări. Alți 15 elevi pasionați de istorie vor sosi în Hunedoara din județul Botoșani, în baza proiectului, a explicat deputatul Ioana Popescu, membru al comisiei de cultură din Camera Deputaților.

Laurențiu Nistor Mircea Geoană Victor Vaida (Foto: t. Mânu)mulți membri PSD aflați în sala de ședințe au cerut acest lucru. Ulterior, Cosmin Nicula a afirmat că s-a referit la mai mulți vicepreședinți și nu a exclus posibilitatea programării unei conferințe județene extraordinare de alegeri.Geoanâ reproșeazăVădit iritat, președintele PSD, Mircea Geoană, le-a reproșat celor prezenți la ședință că au ales să-și rezol- 
avut și urmări neplăcute. Un turist a suferit o entorsă în momentul în care echipele de salvare îl coborau din tele- scaun, iar o tânără a intrat în hipotermie. Fata a fost transportată la Petroșani unde i s- au acordat îngrijirile medicale adecvate. „Tânăra a fost preluată de un echipaj SMURD fiind adusă la secția Unității pentru Primire Urgențe unde medicii i-au făcut 

Cu doar 21 de RON pe zi. poți fi la casa ta’1 între I februarie și 30 aprilie 200 /. prin creditul 
ipotecar pentru achiziție do la OTP Bank, beneficiezi de o perioadă de rambursare de până 
la 35 de ani

mica pentru o casa mare!

In plus, ai șansa de a câștiga unul din cele 1 2 premii” in electrocesnice și marele premiu, 
o mașină Toyota Avensis.

‘ Aceastâ aalcuiape nra titlu (ir; nxcmplu și este mnlizatf» pcntrti ti vaioarf? a crnâitiihH (ir 33 /bO ruro. f’rntru vulmren 
exacta a ratoi dumneavoastră. consultați reprez*uitanhi buneii.
” Valoarea comerciala a premiilor «ste de 35 642 enro (1 VA irn.tus) Regulamentul de participam estr* disponibil 
în mod gratuit; oricărui solicitant. la www.olphank.ro.

ve problemele interne într-un mod public. El a spus că îl va mandata pe vicepreședintele Ilie Sârbu să se ocupe de rezolvarea tensiunilor din cadrul PSD Hunedoara. „Există tensiuni care s-au acumulat în timp și care trebuiau rezolvate.Aș fi preferat să fie discutate în interiorul partidului. Mă interesează să aducem echilibrul și forța de luptă a organizației din Hunedoara, care este puternică, dar pare 
investigațiile necesare. Urmează să-i facem un tratament de specialitate”, a declarat Cătălin Popa, directorul SMURD Petroșani.Un alt eveniment care a necesitat intervenția salva- montiștilor a avut loc, duminică la amiază tot în Parâng. Și asta după ce, o tânără de 17 ani s-a accidentat grav în timp ce se dădea cu o pungă pe pârtie. 

puțin dezbinată”, a afirmat Mircea Geoană. în replică, președintele PSD Hunedoara, Victor Vaida, a negat că deține o firmă care să colaboreze cu Termocentrala Mintia. Referindu-se la acuzele aduse de vicepreședintele Laurențiu Nistor, el a menționat că acestea „sunt păreri ale unor membri de partid”. „La noi în partid este democrație. Acestea au fost doar discuții interne”, a conchis liderul PSD Hunedoara.

Telescaunul din Parâng

www.otpbank.ro
Cull Ceriwr: 0800 88 22 88

(7
70
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)
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1858 - A încetat din viață scriitorul Alecu Russo (n.
1819), unul dintre ideologii generației de la 1848. 
1867 - A fost încheiat acordul privind constituirea

statului dualist austro-ungar, prin 
care Transilvania era alipită 
Ungariei. _______________________
1946 - Anglia și SUA au recunos
cut guvernul condus de Petru 
Groza și au reluat legăturile diplo
matice cu România.______________
1953 - luliu Maniu a încetat din 
viață în temnița din Sighet (n. 
1873). ___________________
1965 - S-a născut fotbalistul 
Gheorghe Hagi.

1971 - A avut loc aselenizarea navei cosmice ameri
cane „Apollo-14".

2°
maxim

Prognoza pentru astăziCerul va fi temporar noros. Temperatura minimă va fi de -3°C, iar cea maximă de 2°C.
Prognoza pentru două zile
Marți. Cer mai mult noros. Temperatura minimă va fi de -3°C, iar cea maximă de re.
Miercuri. Cerul va fi senin. Temperatura minimă va fi de 0°C, iar cea maximă de 3°C.
CALENDAR RELIGIOS

Calendar creștin-ortodox__
Sf. Mucenițe Agata și Teodula

Calendar greco -catolic____________________
S Agata, m (+ 251). In timpul săpt Ap și Ev săpt a 35- 
a dR (a 18-a dîSC).

Calendar romgjno-catolic_____________________
Sf. Agata, fc. nv‘*

Întreruperi apă, raz, curent

Apă___________________________________________
Astăzi, între orele 8:00 și 15:00, furnizarea apei pota
bile va fi întreruptă, în Deva, pe strada Zamfirescu la 
blocurile A 6', B6' și în complexul comercial Cuibul, 
pe străzile: Banatului, Bucovinei, Ardealului, Traian 
Vuia, Hărăului și Grigorescu. i

Gaz_____________________ ______________
Astăzi furnizarea gazului metan va fi întreruptă în Deva, 
între orele 9:00 șl 15:00 în blocul 17, scara E. de pe 
strada Ciprian Porumbescu.

Energie electrică________________ ______________
Nu sunt programate întreruperi.

Varză a la Cluj
Ingrediente: 500 g varză murată tăiată fideluță, 450 g 
carne măcinată de porc, 200 g orez, jambon, sare, 
mărar, cimbru.
Mod de preparare: Se călește varza cam 30 minute 
împreună cu cimbrul și mărarul, între timp se fierbe 
pe jumătate orezul în apă sărată, după care se scurge 
de apă, se formează straturi, unul de varză, unul de 
carne măcinată crudă, unul de orez, dacă vă place 
puneți și feliuțe de jambon tot așa până se termină 
ingredientele. Dați la cuptor, la 190 grade, stropind 
puțin cu ulei. Din când în când amestecați. După apro
ximativ 30 de minute puneți pe deasupra feliuțe de 
jambon, mai lăsați puțin la cuptor până se rumenesc 
și serviți acoperită cu smântână.

Poftă bună! (Foto: arhivă)

:asă mică
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mijloc!

Casa

► 1

Casă 
provizorie 

Plăpând
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răsturnat!

► V

V Indianul 
cel rău
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primitivă
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în fugă! 

Ring gol! ►
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porcului
►

Căsuță în pădure!
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►
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pește 

Garanție
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►
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Atenție

Poate 
crăpa

>- V

Schimbul 
de noapte *-

în arie! 

Casa pă
sărelelor

HOROSCOP

Gemeni

S-ar putea să plecați într-o delegație. Nu sunteți în cea mai 
bună dispoziție și aveți tendința să exagerați. Sunteți 
nemulțumit din cauza problemelor financiare, dar vă sfătuim 
să vă păstrați calmul.

Taur

Dacă doriți să faceți investiții pe termen lung, vă reco
mandăm să mai așteptați o vreme, pentru că acum nu vă 
surâde norocul.

Berbec
Sunteți agitat și nervos din cauza unor probleme financia
re. încercați să vă calmați, pentru că altfel riscați să aveți 
probleme la serviciu! Amânați deciziile importante.

După-amiază un prieten vă va propune o colaborare care 
v-ar putea ajuta să vă îmbunătățiți simțitor situația finan-
ciară.

Leu
Nu încercați să cereți astăzi o mărire de salariu, chiar dacă 
sunteți convins că o meritați! Limitați-vă la activități’de 
rutină, care nu necesită prea multă concentrare.

4J
Dimineața s-ar putea să vă sune o rudă din altă localitate 
și să vă anunțe că intenționează să vă viziteze. Evitați dis
cuțiile aprinse cu partenerul de viață.

Fecioară

Balanță
țjF -țlr Evitați întâlnirile de afaceri și călătoriile, pentru că sunteți 

predispus la greșeli! Vă recomandăm să nu începeți acti
vități delicate sau laborioase.

Scorpion

Nu vă asumați riscuri importante, pentru că aveți puține 
șanse de reușită. Evitați discuțiile în contradictoriu cu mem
brii familiei!

Săgetător

Este posibil să fiți nevoit să plecați într-o călătorie 
neprevăzută. Dacă circulați cu mașina, vă sfătuim să fiți 
foarte atent, pentru că nu este exclus să plătiți o amendă.

Soluția integramei din numărul 
precedent: S - R - FUS - HAPURI 
-OF - NASURI - R - RĂCIT - R
- RĂCIT - EVI - TA - APRIG - 
CALD - ANI - TARUSI - B - CE - 
EST - AO - U - BATISTA - IMAS
- LEAL - ILARA - CA - ACT - A - 
RĂGI - BO - ET - BERE

Dispecerat apă rece 227087
Dispecerat apă caldă 217808
Dispecerat Electrica_________ 929
Dispecerat gaz__________227091
Informații CFR__________ 212725
Urgențe_____________________ 112
Pompieri____________________ 981
Jandarmerie_________________956
Poliție f._________________________955
O.J.P.C. HD_____________ 214971
Deranjamente lift_______ 235090
Direcția Sanitar-Veter. 221145

Capricorn

Aveți tentația să începeți mai multe treburi deodată. Vă
* * * ’ sfătuim să nu fiți nerăbdător, pentru că riscați să fâV^ȚI 

greșeli. încercați să vă organizați mai bine!

Vărsătoru. Vărsător

Dimineața 
financiare.

Pești
încercați să fiți mai atent la cheltuieli! Ca să evitați o ceartă 
cu partenerul de viață, vă sfătuim să vă consultați înainte 
de a merge la cumpărături.

, i s-ar putea să fiți indispus din cauza dificultății 
financiare. Păstrați-vă cumpătul, indiferent ce se întâmplă, 

• și să ascultați sfaturile unei persoane mai în vârstă.-
UbJ*-

*9

7:00 Jurnalul TVR. Sport 
Meteo

8:00 Justiție militară (s).
HCu: David James 

Elliott, Catherine Beli, 
Patrick Labyorteaux. 
Regia Donald P. Belli- 
sario.

8:55 Eurovision 2007.
9:10 Eurovision 2007

10:55 Celebritățile timpului 
tău (s)

11S Atenției Se cântă din 
nou (r)

12:00 Ne vedem la... TVRI
13:00 Hannah Montana (ep.

20, comedie, SUA 
02006)

13:30 Desene animate. 
Aventurile rățoiului cel 
urât

14:00 Jurnalul TVR
15:00 Maeștrii gusturilor 
15:30 Kronika. Emisiune în 

limba maghiară
17:00 Jurnalul TVR
17:15 Sănătate pentru toții 
17:45 Dis-de-seară.
18:40 Eurovision 2007
19:00 Jurnalul TVR. Sport 

Meteo

20:20 Foc încrucișat
Transmisiune directă

21:10 Regii blestemați (ep.
E>3, dramă istorică, 

Franța, 2005). Cu: Jean 
. Moreau, Gerard Depar- 

dieu, Tcheky Karyo 
22:05 Reflector 
22:45 Jurnalul TVR. Spoit

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

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

0:35 Cea mal frumoasă
13 soție (dramă, Italia, 

1970). Cu: Ornella 
Muți, Alessio Orano, 
Tano Cimarosa. R.: 
Damiano Damiani 

2:25 Jurnalul TVR (r).
Sport Meteo

3:30 Regii blestemați (r) 
4:20 Reflector (r) 
4:45 Atenției Se cântă din 

nou (r)

7:00 Știrile ProTv. 
Ce se întâmplă 
doctore?

9:10 Omul care aduce 
cartea

9:15 Tânăr și neliniștit (s, r) 
10:15 Apropo Tv (r) 
11:00 Idila cu bucluc (film, r) 
13:00 Știrile ProTv 
13:45 Dallas - ultima eon

ii fruntare (film, r) 
16:00 Tânăr și neliniștit (s).

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

17:00 Știrile ProTv. Vremea 
17:45 Om sărac, om bogat 
g (serial, comedie). Cu: 

Horia Brenciu, Șerban 
lonescu, llinca Goia, 
Cristina Deleanu, Ralu- 
ca Popescu, Alex 
Mărgineanu, Alex Bar
ba, Ovidiu Danci, 
Mihaela Damian, Nico- 
leta Drăgan, luliana 
Luciu

18:50 Știrile sportive 
19:00 Știrile ProTv. Sport. 

Vremea

2030 Urmărirea
Es(comedie/acțiune, SUA, 

1994). Cu: Charlie 
Sheen, Kristy Swanson, 
Henry Rollins, Josh 
Mostel, Wayne Grace, 
Rocky Carroli. R.: 
Adam Rifkin 

22:15 La Bloc (r) 
23:00 Știrile ProTv. Sport 
23:45 Dispăruți fără urmă (s, 

0SUA, 2002). Cu: 
Anthony LaPaglia, 
Poppy Montgomery, 
Marianne Jean-Bap- 
tiste, Eric Close. R.: 
David Nutter si Rachel 
Talalay 

0:40 Omul care aduce 
cartea (r) 

0s45 Știrile Pro Tv 
1X15 Urmărirea (film, r) 
3:30 Stilul Oana Cuzlno (r) 
4:00 Pro Motor (r) 
5:00 Pro Vest (r) 
6:00 Parte de carte 

(reluare)

6:00 în gura presei cu 
Mircea Badea. Revista 
presei

7:00 Matinal: Dimineața 
devreme cu Cristina 
Cioran și Dan Capatos

9:00 în gura presei (r) 
10:00 Concurs interactiv 
11:00 Vivere (serial) 
12:00 Vocea inimii (serial) 
13:00 Observator cu Simona

Gherghe
13:45 Vreau să fiu mare... 

Vedetă I (reluare) 
(divertisment)

16:00 Observator cu Simona 
Gherghe

16:45 9595, te învață ce să 
faci

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

2006). Cu: loan Isaiu, 
Toma Dănilă, Cezara 
Dafinescu, Alexandru 
Repan, Ion Dichiseanu, 
Marius Bodochi

19:00 Observator cu 
Alessandra Stoicescu și 
Lucian Mândruță. 
Sport 
Meteo

2030 Mai tare ca moartea
i S (acțiune, SUA, 1995). 

Cu: Sharon Stone, 
Gene Hackman, Ru- 
ssell Crowe, Leonardo 
di Caprio, Lance Herik- 
sen, Gary Sinise. R.: 
Sam Raimi

23:00 Observator cu 
Andreea Beredeanu și 
Andrei Zaharescu. 
Sport

24:00 Formula mortală
H (acțiune/SF, SUA, 

1997). 
în distribuție: 
Mark Dacascos, 
Jurgen Prochnow, 
Robin McKee. 
Regia: 
William Mesa

2:00 Concurs Interactiv 
3:00 Vivere
El (film serial, reluare) 

4:00 Observator 
(reluare)

5:00 9595 (reluare)

9:40 Elemente de siguranța la 
moneda națională (doc. 
M.A.I.) 10:00 Tonomatul DP2 
11:30 Egipt (doc., r) 12:30 
Jamie se întoarce la cantina 
școlii (doc.,r) 13:00 Dincolo de 
hartă (r) 14:05 ABC... de ce? 
14:35 Aventuri din Kytera (ep. 
8) 15:05 împreună în Europa 
16:00 Jurnalul TVR (r) 16:30 E 
Forum 17:00 Vânătorii de 
comori (s) 18:00 Lecția de... 
știință. Ochiul științei (doc.) 
1835 Lege și ordine: în fața 
juraților (s) 19:25 Populații 
străvechi (doc. It.) 20:00 EU- 
RO Case 20:30 Lumea de 
aproape 21:00 Ora de știri 
22:10 Jack Fulgerătorul (co
medie western, SUA, 1994) 
24:00 Sport extrem (r) 0:30 
Familia mea dementă (d. a) 
1:00 Tonomatul DP2 (r)

8:00 Malcolm și Eddie (serial) 
8:45 Revista presei 9:00
Dimineața cu Răzvan și Dani 

i 11:00 Raven (s, SUA, 2002) 
; 12:00 Look who is winning J

13:00 Țara Iu' Papură Vouă' 
\ divertisment) 1320 Look who 
j is winning 14:30 Albumul

Jațional 1630 Pentru o cauză 
dreaptă (r) 1730 Naționala de 
bere 18:30 Știri Național TV 
20:00 Țara Iu' Papură Vouă 
20:15 Echipa de investigații 

, 22:00 Miezul problemei 24:00
Trimisul Satanei (SUA/Can.) 
2:00 Echipa de investigații (r)

10:20 Lumea Pro Cinema (r) 
11:15 Ghici cine vine la cină 
(film, r) 13:15 Monștrii lui 
Brady (s) 13:45 Misterele pla
netei albastre (doc., r) 14:45 
Verdict: Crimăl (r) 16:00 Calea 
misterelor (s) 17:00 Seinfeld
(r) 18:00 Joan din Arcadla (s) 
19®0 Walker, polițist texan (s) 
20:00 Entertalnment News 
20:20 Smallville (s) 21:30 
Iubire în lumina reflectoarelor
(s) 22:00 Mărturia (thrlller, 
Australia/SUA, 1997) 0:15 
Cartelul crimelor (s)

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) 1330 
Jurământul (s) 1530 Iubire de 
mamă (s, Mexic/SUA, 2005) 
17:30 Poveștiri adevărate 
1830 Betty cea urâtă (ep. 1) 
1930 Rebelde (s) 20:30 Iubire 
ca în filme (s, România, 2006) 
21:30 SOS, viața meal (s, 
Argentina, 2006). Cu: Natalia 
Oreiro 23:30 Jurământul (r) 
1:15 Poveștiri adevărate (r) 
2:15 Iubire ca în filme (r) 3:15 
Acasă în bucătărie (r) 4:00 
Amy, fetița cu ghiozdanul 
albastru (s)
3--'

730 Dragoste și putere (r) 
8:00 Sport cu Florentina 8:15 
Camera de râs 8:30 Spaima 
șoselelor (r) 10:00 Al 7-lea cer 
(s, r) 11:00 Tele RON 1230 
Play 14:10 Dragoste și putere
(s) 14:45 Calea spre Paradis 
(r) (dramă, SUA, 1999) 
16:25 Al 7-lea cer (s) 17:25 
Mondenii (r) 18:00 Focus 
19:00 Camera de râs 19:20 
Cele mai uimitoare filme din 
lume 20:00 Poliza în acțiune : 
21:30 Trădați în dragoste 
22:00 Mondenii (ep. 6, r) 
22:30 Focus Plus 2330 Alertă 
medicală (ep. 8) 030 Focus (r) 
130 Sunset Beach (s)

10:00 Euromaxx (r) 10:30 
Căminul de cinci stele (r) 
11:00 Ne privește. Cu Alina 
Stancu 12:00 Știri 13:05 Copii 
deștepți, părinți fericiți (r) 
14:35 Lumea cărților 15:35 
Dreptul la sănătate (r) 1635 
Euromaxx 17:00 Calea euro
peană 18:00 61 Vine presai 
20:00 Astă seară dansăm în 
familie (comedie, România, 
1972). Cu: Dem Rădulescu, 
Sebastian Papaianl 22:00 
Nașul, Talk-show cu Radu 
Moraru 24:00 6I Vina presai 
(reluare). Cu Livla Dilă șl Nzuzl 
Mbala 2:00 Astă seară dan
săm în familie (film, r)

0630-07.00 Observator (r)
16.30-16.45 Știri locale

8:50 Lipit de tine (comedie, SUA 
2003). 10:50 Homari de Brook- 
lyn (dramă, SUA 2005). 1230 
Lovitura (aventuri, SUA 2004). 
13:55 Selena (biografic, SUA, 
1997). 16:00 Zebra de curse 
(aventuri, Africa de Sud, 2005). 
17:40 Empire Falls (partea I) 
(dramă, SUA 2005). 1930 Pe 
platourile de filmare 2(100 Birth 
- Nașterea (thriller, SUA 2004). 
21 >40 Lipit de tine (comedie, 
SUA 2003). 23:40 Empire Falls 
(partea a ll-a) (dramă, SUA, 
2005). 1:10 Deadwood(ep. 25, 
dramă, SUA 2006).

3.^-: i *

13:20 EU, România 14:50 
Realitatea bursieră 15:20 Fa
brica 16:50 Marfă. Cu Dragoș 
Bucur 17:00 Realitatea de la 
17:00 17:45 Editorii Realității 
18:50 Realitatea zilei 17:10 Tu 
faci Realitatea 18:50 Reali
tatea zilei. Cu Răzvan Dumi- 
trescu 20:00 Realitatea de la 
20:00 20:05 Realitatea zilei 
21:00 Realitatea de la 21:00 
21:50 Prima ediție 22:00 
100% cu Robert Turcescu 
23:00 Ultima oră 24:00 Rea
litatea de la 24:00

8:00 Supraviețuitori în condiții 
extreme 900 Automobile ame
ricane recondiționate 10:00 
Motociclete americane 11:00 
Confruntări și fiare vechi 1200 
Tehnologie extremă 1400 
Supraviețuitori în condiții ex
treme 1500 Cum se fabrică 
diverse lucruri? 1600 Mașini 
pe alese 17:00 Automobile 
americane recondiționate 
1800 Motociclete americane 
1900 Vânătorii de mituri 2000 
acostructori: Construcții în 

m 21:00 Trauma 22:00 
Dosarele FBI 2300 Construc
torii de motociclete 2400 Radi
ografia unui dezastru
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www.structuralfunds.ro
Deva (I.J.) - Aceasta este o pagină de internei dedi
cată mediului de afaceri și comunităților locale intere
sate să acceseze și să gestioneze programe cu fon
duri structurale.

Quasimodo din orașul Vulcan

AnuEțnt unu i
Prefectura Județului Hunedoara:
Cristian Marius Vladu, prefect începând cu ora 10.00

Consiliul Județean Hunedoara:_____________
Dana Dan, secretar general 09.00-12.00

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Colonel Sălan Viorel, comandantul IJJ 

12.00-14.00

Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță 
Bîrcea Mare
Inspector-șef principal Emanoil Bota, director 

08.30-11.00

Inspector-șef principal Marcel Mara, director adjunct 

11.00-14.00

Șef tură 14.00-16.30

■ Cel mai pitoresc per
sonaj din Vulcan este 
losif Gluber, numit și 
Quasimodo.
Ina Jurcone
ina.jurcone@informmedia.ro

Vulcan - Născut în urmă cu 74 de ani, surdo-mut, cu o deformare urâtă a coloanei vertebrale și șchiop, losif Gluber și-a găsit chiar și așa rostul în viață. El este unul din cei cinci frați, toți născuți cu handicapuri majore. Bătrânelul își face veacul în morga Spitalului Vulcan, unde de peste 40 de ani ajută la pregătirea morților pentru drumul de pe urmă. Te poți înțelege cu el doar prin semne și ai nevoie de un interpret. „Aici la spital stă de când se știe. La ora 7 dimineața dă întotdeauna deșteptarea după ce vine din chiliuța de lângă Policlinică, unde-și are locuința. Chiar și așa, cu handicap, dacă omul vrea, poate să muncească, losif este foarte harnic, însă are uneori hachițe și trebuie să nu-i stai în cale. Este îngrozit de azilul de bătrâni și preferă să stea pe aici, pe lângă spital și să ajute la ce

De 40 de ani, losif Gluber, din Vulcan, ajută la pregătirea morțilori se cere”, susține una dintre asistentele spitalului.Plăceri simpleBărbatul a făcut deja două preinfarcturi, ultimul în urmă cu câteva luni, dar nu se
dă bătut. Mătură scările, curtea, duce gunoiul și pregătește aproape în fiecare zi un om pentru ultimul drum. Și, spun oamenii, niciodată n-a fost nimeni nemulțumit de ce face bărbatul. în lumea sa,

(Foto: I.J.)fără zgomot și în pragul bătrâneții, Quasimodo din Vulcan are o singură plăcere de la viață: să bea câte un păhărel de țuică sau de vin, de pomana celor pe care-i duce în eternitate.

Policlinica Stomatologie Deva, str. M. Kogălniceanu,
zilnic 8-20
Cabinet medical individual STOMATO, dr. Dumitru
Gudea, Călan, Str. Independenței, 18A. ®-> 
731509._____________________ __________________ ' ' '

'-Cabinet Chirurgie maxilo-facială, dr. Zuberecz

Richard, Hunedoara, Piața Eliberării, nr. 5. ®-> 
717686.

HUNEDOARA
Farmacia .Energofarm", non-stop, str. George Enes- 
cu, nr. 14. ®—* 717659.
DEW"" .. :
Farmacia „Bel la Farm”, non stop, b-dul Decebal, bl. 
5. ®-* 231515.

Reguli:
în fiecare 
bloc sunt 
câteva cifre 
între 1 și 9, 
stabilite 
dinainte. 
Acestea tre
buie com
pletate cu 
cifrele lipsă, 
în așa fel 
încât fiecare 
număr să 
figureze o 
singură da
tă. De ase
menea, ci
frele de la 1 
la 9 trebuie 
să figureze 
o singură 
dată atât pe 
rândurile 
orizontale 
cât și pe 
coloanele 
verticale ale 
celor nouă 
blocuri luate 
împreună.

i

Soluțiile jocurilor din numărul precedent

începători

3 4 8 6 9 5 1 2 7
75 6 2 4 1 3 8 9
2 1 9 8 7 3 4 5 6
5 9 2 1 6 4 8 7 3
1 6 7 3 2 8 9 4 5
4 8 3 9 5 7 2 6 1
8 3 5 4 1 6 7 9 2
6 2 1 7 8 9 5 3 4
9 7 4 5 3 2 6 1 8

Avansați

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

întâlnire la nivel ministerial
■ luliu Winkler, mi
nistru delegat pentru 
comerț, s-a întâlnit cu 
oficiali ai județului Vas.
Ina Jurcone
ina.jurcane@jnformniedia.ra

Szombathely - întâlnirea dintre oficialul hunedorean și reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie și județul Vas a avut loc cu prilejul aniversării a 17 ani de la înfrățirea celor două orașe, Hunedoara și Szombathely.Relațiile din ultimii 17 ani s-au dezvoltat avantajos și consistent din punct de vedere cultural, economic, învățământ și la nivel de instituții”. între discuțiile abordate s-a numărat și tema

aderării României la Uniunea Europeană și dezvoltarea relațiilor economice și comerciale bilaterale între cele două țări.Obiective majore„Am stabilit câteva obiective majore pentru perioada următoare. Printre acestea se numără organizarea unui eveniment cu profil economic la Szombathely la care să fie prezentate posibilitățile economice și comerciale ale României și ale județului Hunedoara, cu participarea consilierilor economici externi ai Ministerului Economiei și Comerțului din România și din Budapesta, cât și reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara”, declară luliu

Winkler, ministru delegat pentru comerț. Cele două părți au stabilit ca după organizarea acestui eveniment, o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a județului Vas să efectueze o vizită economică în județul Hunedoara pentru o cunoaștere concretă a noilor posibilități economice și comerciale aîe regiunii.Se caută lemnulUnul dintre domeniile în care se fac schimburi comerciale între cele două orașe este cel al prelucrării lemnului. Relația este avantajoasă pentru județul nostru având în vedere cererea de material lemnos existentă pe piața Ungariei. De altfel, lemnul reprezintă una dintre principalele monede de schimb a
luliu Winklercomerțului exterior hunedorean.

„Fundația" e la tineri
Deva (I.J.) - După 17 ani, Fundația de Tineret din Deva a ajuns din nou în „mâinile” organizațiilor nonguvernamentale de tineret. Sâmbătă, cele 14 organizații prezente la întâlnire și-au stabilit prioritățile și au ales noua conducere care să-i reprezinte. „Pentru prima dată Fundația se află în legalitate după ce ani de zile a fost folosită în orice alte scopuri decât cele în folosul tinerilor”, declară Lorincz Szell, directorul Direcției

Județene de Tineret. în funcția de președinte a Fundației a fost ales Dacian Cio- daru, liderul studenților de la Universitatea Petroșani. „Nu știu nimic despre cum a fost gestionată fundația până acum. Vrem să facem lucruri mari și în primul rând vreau să poată fi folosită pentru acțiunile tinerilor care au fost de multe ori nevoiți să aleagă alte locații pentru a-și desfășura acțiunile lor”, declară Dacian Ciodaru.
Mistrețul de pe... graniță

Boholt (T.S.) - Andrieș George, tehnician în cadrul Ocolului Silvic Deva acuză doi vânători aparținând Asociației „Șoimul Românesc” că ar fi împușcat un porc mistreț într- o zonă care nu le aparținea. Jandarmii sosiți la fața locului nu au reușit încă să stabilească adevărul. „Cei doi nu aveau asupra lor nici autorizațiile de vânătoare. Până la finalizarea anchetei cei doi

sunt suspecți de braconaj”, susține Răducu Nicolae, purtător de cuvânt în cadrul IJJ Hunedoara.

Mistrețul a fost tranșat în curte
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Să schimbi profesia e normal
■ Deși este o bucătă
reasă desăvârșită, o 
deveancă lucrează în 
domeniul vânzărilor.

• Expert. Accesul la profesia de expert 
contabil nu va mai fi condiționat de 
vechimea în specialitate, potrivit Unei 
ordonanțe adoptate de Guvern. Condiția 
de vechime este eliminată deoarece, după 
examenul de acces, este obligatorie 
perioada de stagiu de trei ani. (I.J.)

Bani în plus pentru medici
Deva (I.J.) - Salariile medicilor și ale asistentelor medicale vor crește cu 22%, potrivit unei ultimei ordonanțe de guvern care a împiedicat greva personalului sanitar preconizată săptămâna trecută. De cea mai mare majorare salarială vor beneficia medicii rezidenți. 40% majorare salarială vor primi medicii în primii doi ani de serviciu, iar ceilalți 37%. Majorările salariale se vor face în trei etape. Prima mărire se va face retroactiv, din ianuarie și va fi de 5%, iar următoarele sunt în aprilie (2%) și octombrie (14%). „Medicii vor primi o creștere de 15% din 1 ianuarie, retroactiv. La creșterea salarială, medicilor rezidenți li se vor adăuga tichete de masă, adică o creștere a veniturilor de peste 60% ”, declară dr. Dan Maghe- ru, director ASP Hunedoara. Potrivit ordonanței, personalul medical va beneficia de servicii medicale, tratament și medicație în regim gratuit, la recomandarea medicilor de specialitate. Cheltuielile pentru aceste beneficii vor fi suportate din bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate și de la

INA JURCONE

lnajurcone@informmedia.ro

Deva - Când a terminat liceul, Olga Oniga spera să devină informatician, conform pregătirii sate. însă viața s-a dovedit a fi mai dură și a fost nevoită să încerce mai multe meserii. „Am lucrat 10 ani în tipografie, ca le- gător manual. A fost excelent. Am avut parte de un colectiv de zile mari, cu care am legat prietenii trainice. Salariul, puțin cam mic pentru dorințele mele, m-au determinat să- mi schimb pentru a doua oară în viață profesia”, spune Olga. Așa a ajuns să lucreze la Liceul Sportiv ca ajutor de bucătar. Restructurările în sistem au făcut să se simtă amenințată fiind ultima angajată a fost nevoită să plece și de aici la mai puțin de șase luni. „Așa am ajuns să lucrez,

Olga Oniga a încercat trei meserii (Foto: I.J.)pentru un patron de origine turcă, într-unul din magazinele de covoare ale firmei acesteia. în comerț totul mi-a fost străin. Nu știam nimic. Chiar dacă mi-a plăcut peste tot pe unde am lucrat este singurul loc de muncă în care vin pur

și simplu de plăcere la serviciu. Am învățat repede tot ce trebuie să fac și acum e foarte simplu. Coloritul covoarelori din jurul meu, calitatea și diversitatea lor mă fac să mă simt extraordinar”, susține tânăra. în spatele unei persoa

ne care a fost nevoită să schimbe mai multe locuri de muncă stă un bucătar desăvârșit. Pentru că Olgăi îi place cel mai mult să gătească. Iar colegii săi o laudă că face cea mai gustoasă pizza din oraș!

bugetul de stat, în funcție de fiecare caz.
Câștigurile.medicilor români.
Medic rezident maximum 380 euro
Medic specialist 550 euro cu tot cu gărzi
Medic primar peste,600 euro
Medic de familie 360 euro
Șef de secție peste 1.000 euro
Câștigurile medicilor UE:______________
Un rezident 2.500-3.000 euro (Germania)
Medic primar 3.000-4.000 euro (Germania) 
Șef de secție 10.000 euro (Germania)
Medic de familie 2.500 euro (Slovenia)
Medic specialist 3.000 euro (Slovenia)

Șomeri cu ajutor UE
Deva (I.J.) - Potrivit Regulamentului 1408/71 privind aplicarea sistemelor de asigurări sociale la sala- riați și familiile lor care se deplasează în cadrul Comunității, românii au dreptul, din 1 ianuarie 2007, să primească indemnizația de șomaj și din străinătate. Acest lucru este posibil doar în cazul în care șomerii autohtoni și-au stabilit, în perioada în care au fost indemnizați de autoritățile române, domiciliul sau reședința într-una din țările membre UE. Stabilirea perioadei de indemnizație va fi făcută în funcție de vechimea pe care șomerul o are în câmpul muncii. Ajutorul de șomaj pentru UE va depăși valoarea celui autohton, de 100 de euro. Pentru Marea Britanie, unde salariul minim este de aproximativ 1.300 de euro, ajutorul de șomaj de care șomerul român poate beneficia va fi de 975 de euro. Pentru intrarea în posesie a banilor, șomerul indemnizat trebuie să depună un atestat la ANOFM de pe teritoriul țării unde s-a stabilit.

SC GENERAL SERVICE GRUP SRL DEVA

▲CMIN
Deva stoUlple nr 15 

Tek:+40 - (0)254-215294; 215770, 0728/235576;. Fax:*4Q-(0)-254 218151; e-mail; offîce.devâ@d&v$.«ncotnin.ro

ANGAJEAZĂ
EV

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

MAIȘTRI
-domeniul construcții

Condiții: — minim 3 ani experferițâțn domeniu 
Poziție: - șef șantier; - șef punct de lucru; - serviciu tehnic decontări. f

DULGHERI
FIERARI BETONIȘTI 

ZIDARI 
FAIANTARI

MUNCITORI NECALtFICAȚI 
MECANICI UTILAJE (buldoexcavator, mică mecanizare) 

CONDUCĂTORI AUTO

Experiența în domeniu constituie un avantaj pentru cei interesați. Oferim un 
pachet salarial motivant. Doar candidați! 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 i

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

• tinichigiu auto
cu experiență in domeniu.

□ ■ urile se depun la secretariatul firmei sau prin fax la nr. 0254-214341.

ANUNȚ
compar m Disnmtns 

NAȚIONALĂ
Angajează

- GESTIONAR DEPOZIT

- ȘOFER DISTRIBUITOR

- OPERATOR CALCULATOR
Sunt rugate sâ trimită un CV, pânlrfe 20.02.2007, DOAR persoanele 

cu experiență intr-o poziție similară în distribuție ji cu domiciliul & 
Deva, la fax 0254/231.068, email: mQnicamth@zappmot>lteJ!o.

£77273)

----------------------- HIU-------------------------
Clientul nostru, lider mondial in domeniul furnizorii de soluții si echipamente pentru procesarea si exploatarea resurselor 
minerale, s-a impus pe piața internațională prin orientare către clienți si produse de o înaltă fiabilitate Compania își dezvoltă 
in prezent operațiunile din România și caută un profesionist cu experiență pentru a ocupa postul de;

Reprezentant de Vânzări
Echipamente pentru exploatări miniere

In această poziție veți fi responsabil/ă eu menținerea relațiilor de afaceri deja existente și acordarea suportului necesar 
portofoliului de clienți din industria grea si de exploatare minieră. Veți fi implicat in toate etapele procesului de vânzare: 
pregătirea ofertelor tehnice și comerciale, promovarea produselor companiei, acordarea de consultanța clienților. fiind 
învestit, in același timp, cu putere decizionali in negocierea si finalizarea contractelor Având un rol decisiv in 
extinderea relațiilor de business in România, veți fi responsabil de permanente monitorizare a pieței de profil și de 
asigurarea dezvoltăm unor legături stabile cu noi clienți

Ca partener local de comunicare veți fi in permanentă colaborare cu managementul din sediul central și veți fi responsabil 
cu atingerea obiectivelor stabilite, în acord cu strategia generală a companiei De asemenea, veți pregăti șt furniza către 
management toate raportările necesare.

Aveți studii universitare în domeniul tehnic, completate de experiență de vânzări într-o poziție asemănătoare Sunteți o 
persoană orientată către rezultate și aveți cunoștințe despre piața aferentă industriei miniere și/sau altor domenii 
asemănătoare ca industria resurselor minerale, industria de exploatare a pietrei de construcții si industria grea Dovediți 
abilități excelente de comunicare, negociere și de luare a deciziilor precum si disponibilitatea de a călători (carnet de 
conducere).
Sunteți o personalitate puternică și aveți abilități analitice și organizatorice, împreună cu dorința de a lucra independent și 
de a rezolva cu succes situațiile zilnice întâlnite în acest tip de activitate. Sunteți un bun utilizator PC și aveți cunoștințe de 
limba engleză sau germană

Veți avea posibilitatea de a vă dezvolte cariera profesională în conformitate cu așteptările și abilitățile dumneavoastră și 
veți beneficia de beneficii atractive, inclusiv mașină de serviciu.
Dacă sunteți interesat de această oportunitate, vă rugăm să trimiteți, în deplină confidențialitate, o scrisoare de intenție 

(menționând titlul poziției) împreună cu un C.V. în limba engleză/germană care să conțină detalii complete ale carierei 
dumneavoastră, la HIU tnmrnatfonal Remania

Strada fadei Ștefan nr. 34. Sectar I 
CP 63-29S, București, România 

Tel: *4«M 299 79 M, Fax. M «212M 7919
Bna3 offieedhM.ro

mailto:lnajurcone@informmedia.ro
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Din nou "trădare" la Cetate

pe SCURT

• învinsă la scor. Quasar a pierdut cu 
2-8 partida cu Poli Timișoara, disputată, 
ieri, acasă. „Am condus cu 1-0 timp de 
19 din cele 20 de minute ale primei 
reprize, dar la pauză Poli avea 2-1. După 
pauză am acuzat șocul și nu am putut 
reveni, iar Poli s-a desprins", afirma Ma- 
rius Sîrbu, antrenorul devenilor. (C.M.)

• Remiză albă. FC Corvinul a disputat, 
sâmbătă, la Bocșa un amical cu CSM 
Reșița, încheiat la egalitate 0-0. „Sunt 
mulțumit de modul cum au interpretat 
tocătorii partitura tactică", afirma Titi 

Mexoi, antrenorul Corvinului. Marți, 
lunedorenii vor juca cu Mureșul Deva, iar 

miercuri pleacă în turneu în Grecia. (C.M.)

• Cupa „Real Sport". Formația Ano
nimii Deva a câștigat ediția a lll-a a Cupei 
„Real Sport" la futsal, desfășurată la 
finalul săptămânii la baza Real Sport din 
Deva. în finala competiției la care au par
ticipat 16 echipe din Deva, Hunedoara, 
Sibiu și Tg. Mureș, Anonimii au învins cu 
2-0 pe Castello. (C.M.)

■ Muntean amenință 
că renunță la echipă, 
după ce n-a scos decât 
o remiză la Timișoara.
ClPRIAN MARINUȚ 

ciprian.marinut@informmedia.ro

Deva - “Am fost trădat în interese, speranțe și suflet. Trăiesc cea mai mare dezamăgire din viața mea. Mă simt dezamăgit, batjocorit și înșelat”, mărturisea Marian Muntean, finanțatorul echipei Cetate, după ce handbalistele devence nu au reușit, ieri, în deplasare, decât o remiză 34- 34 (20-17) în partida cu penultima clasată, Universitatea Timișoara. în fața unei echipe care în 17 partide nu reușise decât o victorie și un egal, Cetate și-a arătat o față cu adevărat de coșmar. Deven-
Campioni adevărați

Jiul pleacă în Antalya
Petroșani (C.M.) - Jucătorii Jiului aui intrat vineri seară în cantonament la stadion până mâine când este programată plecarea în stagiul de pregătire de 10 zile din Antalya. Echipa din Petroșani va pleca cu autocarul până la București, după care se | va deplasa cu avionul în Turcia, unde va disputa șapte partide amicale.în ultimul meci de verificare înaintea acestui turneu, Jiul a câștigat, vineri, la Sadu, cu scorul de 4-0 (2-0), în fața formației 8 locale Metalurgistul, din liga a patra.Golurile au fost marcate de Bicfalvi '20, M.< Voicu '39, Dulcea '55 și Apetri '59.

■ FC CIP și-a continuat 
parcursul perfect, câști
gând și meciul direct 
cu ACS Odorheiu.
ClPRIAN MARINUȚ

ci pri an. mari nut@ informmedia.ro

Deva - FC CIP Deva a demonstrat încă o dată că este echipa momentului în România. Campioana României a obținut a 17-a victorie din tot atâtea meciuri disputate în actuala ediție a Ligii I de futsal, învingând, ieri, în deplasare, cu 7-5, pe ACS Odorheiu Secuiesc, principala contracandidată la titlu. Devenii și- au mărit astfel la 13 puncte avansul față de echipa din Odorhei și sunt lideri incontestabili în campionat și prin

Marian Muntean (Foto: cl)cele au crezut că se vor impune prin simpla prezență în teren și au jucat lamentabil, astfel că au fost conduse în permanență pe tabela de mar
cipalii favoriți la câștigarea titlului în play-off. Echipa antrenată de Karoly Gașpari nu a putut fi îngenunchiată nici de transferarea unui brazilian, nici de presiunea extraordinară a publicului și nici de ambiția sau dăruirea extremă a jucătorilor de la ACS Odorheiu. Chiar dacă au fost conduși în startul meciului cu 2-0, devenii au arătat că sunt cea mai valoroasă și omogenă echipă din campionat și au întors scorul la 4-2, prin golurile reușite de Bârcean (2), Al- Ioani și Lupu. Până la pauză gazdele au redus din diferență la 3-4, dar în primele minute ale reprizei secunde Lupu a refăcut avantajul devenilor: 5- 3. De la acest scor meciul a fost echilibrat; FC CIP reușind după fiecare gol al adversari- 

caj. La un moment dat, avantajul timișorencelor a fost de șapte goluri, iar Cetate a reușit cu greu pe final să obțină egalarea. “Am decis să renunț la handbal pentru că jucătoarele își bat joc de echipă și de banii mei. Ele vor doar salarii, avantaje și prime de joc, dar pe teren nu oferă nimic. Nu au caracter, sunt indolente și tratează meciurile cu o indiferență strigătoare la cer. Sunt niște trădătoare. Au fost învinse de o echipă adunată de pe stradă cu jucătoare care au salarii între 800.000 și 1.500.000 lei (vechi n.r.), în timp ce ele sunt jucătoare cu nume și pretenții și încasează de la mine salarii lunare de zeci de milioane”, spunea la câteva minute după joc patronul echipei devene. Muntean a rămas la Timișoara, refuzând să vină la Deva în

Gherman a marcat un gol foarte importantlor să forțeze și să-și refacă avantajul de două goluri prin punctele reușite de Molomfă- lean și Gherman, astfel că la final s-a impus cu 7-5. “A fost un joc de foarte bună calitate în care gazdele au încercat din răsputeri să se impună. Plusul 

același microbus cu jucătoarele. Aseară la 5-6 ore după joc, dezamăgirea sa era la fel de mare.“Toate jucătoarele plâng și regretă cele întâmplate. Unele m-au sunat și mi-au spus că regretă ce s-a întâmplat, dar eu tot mă simt trădat. Mă rog să le dea Dumnezeu și lor cu aceeași monedă cu care și-au bătut ele joc de mine și de sufletul pe care l-am investit eu în această echipă. Continui cu echipa până la finalul campionatului, după care o să încerc să scap de ea”, spunea Muntean.Dezamăgirea finanțatorului echipei devene vine la doar două săptămâni de la un alt moment dificil, când Cetate a remizat acasă cu HCM Roman, iar Muntean le-a numit pe jucătoare „traseiste ale handbalului românesc”.

(Foto: CL)nostru de valoare și omogenitate a fost însă decisiv și am controlat meciul și am câștigat de așa manieră încât și adversarii au recunoscut că am meritat victoria”, comenta Paul Grecii; vicepreședintele FC CIP Deva..

« 180 de minute în weekend + 180 de minute oricând, 
în rețea, cu 2 euro/îună, 6 luni

« 300 de minute naționale, valabile 6 luni
* 100 de minute gratuite în rețea în prima lună
» 100 de mesaje scrise + 100 de mesaje scrise, în rețea, 

cu 1,5 euro/lună, 3 luni /ii- v
» 25 de minute naționale lunar, pe viață
• abonament gratuit 3 luni
« 50% reducere la Colecția de primăvară .

în Orange World pe wap
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din care, poți să dăruiești unui prieten
50 de minute + 50 de mesaje scrise, în rețea 

share

Alcatel OT-E205
0 EUR

Nokia 1600
16 EUR

Motofola L6
65 EUR

Nokia 5200
89 EUR

SPVC100
125 EUR

Sony Ericsson W810I
99 EUR

vino în Orange shop sau la partenerii Orange să afli oferta completă

www.orange.ro
prețurile nu includ TVA; ofertă valabilă până la 11 martie, pentru abonamentul de 3 euro pe 2 ani; telefoane în limita stocului; oferta este valabilă în București și în județul Ilfov 
și județele Călărași, Constanța. Dâmbovița, Giurgiu, Gon, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Timiș; cele 100 de minute gratuite se acordă la activarea opțiunii cu 180 sau 60 
de minute in rețea; prețurile pentru telefoanele Motorola L6 și Nokia 5200 sunt valabile pentru abonament de 1 an. celelalte prețuri sunt valabile pentru abonament de 2 ani orange
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• Record. Sportiva etiopiană Meseret 
Defar a stabilit un record mondial în pro
ba de 3.000 de metri în sală, sâmbătă, la 
o reuniune de atletism de la Stuttgart. 
Defar a parcurs cei 3.000 de metri în 8 
minute, 23 de secunde și 72 de sutimi. 
Recordul precedent, de 8:27.86, îi 
aparținea atletei ruse Liliya Shobukhova și 
fusese stabilit în 17 februarie 2006, la 
Moscova.

■ Galeriile echipelor 
Steaua și Dinamo s-au 
luat la bătaie înainte de 
începerea derby-ului.

Rușinat
Madrid (MF) - Tehnicianul italian al echipei Real Madrid, Fabio Ca- pello, a declarat că îi este rușine de ceea ce s-a întâmplat la partida dintre Gatania și Palermo, din etapa a XXII-a a campionatului Italiei, marcată de incidente ce au dus la moartea unui polițist. cu

Romario (Foto fan) 

Poate juca 
Rio de Janeiro (MF) - 
Atacantul Romario, în 
vârstă de 41 de ani, 
a primit acceptul FIFA 
pentru a juca la 
echipa Vasco da 
Gama, din prima ligă 
braziliană, a anunțat 
avocatul fotbalistului. 
Avocatul a precizat 
că Romario „este 
autorizat să participe 
la meciuri oficiale cu 
efect imediat". 
FIFA se opunea 
achiziționării lui 
Romario de către 
Vasco da Gama, 
susținând că regula
mentul său interzice 
mai mult de un 
transfer în același 
sezon al calendarului 
european.

București (MF) - Președintele CSA Steaua, George Boroi, a declarat, sâmbătă, la TV Sport, după ce s-a decis ca meciul de handbal cu rivalii de la Dinamo să nu se mai dispute, din cauza incidentelor, că „roș-albaștrii” nu a refuzat să joace pentru a câștiga meciul la masa verde, ci din cauza atmosferei tensionate.Steaua nu-și dorește să câștige puncte la masa verde„Am avut o disputădomnul chestor Marcel Popes- cu (n.r. - comandantul CS Dinamo), dar dumnealui a înțeles greșit. Clubul Steaua nu-și dorește să câștige puncte la masa verde. Există un regulament și meciul nu s-a putut disputa, iar arbitrii au luat o hotărâre conform cu regulamentul. Nu s-a retras Steaua, nu s-a retras nici Dinamo”, a spus Boroi.Oficialul stelist a subliniat că a încercat să-i convingă pe jucători să intre pe teren, însă a subliniat că a renunțat atunci când a observat că atât jucătorii, cât și staff-ul tehnic erau afectați de incidentele din sala „Lucian Grigorescu”. „Am fost la vestiar și am propus să jucăm acest meci, dâr am observat o stare de spirit destul de proastă. De la antrenor și până la medicul echipei, toți au suportat de luni, după ce partida a fost -injurii și, chiar dacă în caii-,urmare a gravelor incidente de lâ part ă( Catania - Palermo, 1-2, din etapa ă XXII-a

6 Națiuni
Londra (MF) - Echipa națională de rugby a Angliei a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 42-20 (17- 10), reprezentativa Scoției, în prima etapă a Turneului celor 6 Națiuni, după un meci care a marcat revenirea pe teren a jucătorilor Jonny Wilkinson și Ja- son Robinson.

Bani retumați
București (MF) - Banii încasați în urma comercializării biletelor la meciul amical Italia - România, ce urma să se dispute miercuri, la Siena, vor fi returnați începând de luni, după ce partida a fost an£@ tatea pe care o âm, aș fi putut

Rivalitatea a dus la incidentesă spun intrați pe teren, ar fi fost prea mult să le cer asta”, a spus Boroi.O serie de incidentele au izbucnit cu aproximativ o jumătate de oră înainte de startului partidei Dinamo- Steaua, din etapa a XlV-a a Ligii Naționale de handbal masculin, când cele două galerii au intrat în conflict, aruncând cu torțe și fumigene de la o peluză la alta. Mai mulți suporteri au fost evacuați, însă spiritele nu au putut fi calmate la intervenția jandarmilor, nici în momentul în care jucătorii celor două echipe au ieșit la încălzire. După aproximativ 25 de minute de la ora la care âr fi trebuit să înceapă partida, jucătorii Stelei au părăsit

sala, deoarece galeria echipei Dinamo a aruncat cu petarde în dreptul băncii de rezerve a „roș-albaștrilor”.Președintele CS Dinamo, chestorul Marcel Popescu, a declarat că pentru derby-ul cu Steaua au fost mobilizați între 60 și 80 de jandarmi, de trei ori mai mulți decât la meciurile obișnuite din campionat. Totuși, fanii celor două echipe au reușit să pătrundă în sală având asupra lor petarde și fumigene, pe care le-au aruncat apoi unii în direcția celorlalți.în sală, chiar între cele două grupuri de susținători s-au aflat și jucătoarele echipei de handbal feminin Rulmentul Brașov, împreună eu antrenoarea Mariana Târcă.

(Foto FAN)Acestea au fost surprinse în mijlocul incidentelor, mai multe handbaliste fiind nevoite să sară din peluză direct pe teren în încercarea de a scăpa nevătămate. în momentul în care incidentele au luat amploare, mai multe jucătoare de la Rulmentul au escaladat zidul de la peluză și s-au agățat de plasa din spatele porții la care se antrenau jucătorii de la Steaua pentru a scăpa din mijlocul evenimentelor. Mai mulți jucători au sărit pentru ajuta pe handbaliste, acestea fiind îndreptate spre ieșirea din incinta terenului de joc. O jucătoare a echipei Rulmentul a leșinat, însă ea a primit îngrijiri medicale și și-a revenit.din Serie A. Federația Italiană de Fotbal (FIGC) a dat publicității un comunicat în care anunță că AC Siena și Comeon Web va returna integral banii celor care și-au cumpărat bilete pentru partida Italia - România, în intervalul luni - sâmbătă.

Campion. Norvegianul Ole Einar Bjo- 
erndalen a câștigat a șaptea sa medalie 
de aur la un Campionat Mondial. Per
formanța a fost obținută la Antholz, în 
proba de 10 km sprint, biatlon. (Foto fan><______ __ _______

Mingea și mărulBucurești (MF) - Atacantul echipei Rapid, Ionel Ganea, a declarat că directorul executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a confundat mingea cu mărul, făcând referire la incidentul din Portugalia în care oficialul grupării alb- roșii s-a lovit cu balonul în figură. „Din câte am auzit, s-a spus că a fost și fotbalist, îmi pare rău că a confundat mingea cu mărul. S-a lovit puțin. Cred că ar trebui să-i duc un borcan de ketchup”, a afirmat Ganea, care și-a pus

la soneria telefonului mobil imnul echipei giuleștene.Atacantul l-a invitat pe Borcea să se antreneze alături de el. „Să mai vină pe la mine să mai exerseze cu mingea. Dacă nu, să-i dea bomboane la minge să-l asculte. îl invit să se antreneze cu mine la partea tehnică, pentru că la cea fizică e greu”, a adăugat fostul jucător dinamovist, după meciul amical câștigat de Rapid cu 7-0 în fața divizionarei secunde CSM Râmnicu Vâlcea. „Rapid a
mai învins cu 7-0. Dar eu spun că 1-0 e suficient. Trei puncte și la caserie”, a menționat Ganea.

Va decideBucurești (MF) - Principalul acționar al FC Rapid, George Copos, a declarat că antrenorul Răzvan Lucescu este cel care va decide dacă brazilianul Marcelo Ribeiro dos Santos va fi transferat la formația giuleșteană. Copos a evitat să își spună părerea despre evoluția mijlocașului brazilian în cele aproximativ 15 minute pe care le-a jucat în meciul amical de sâmbătă, câștigat de Rapid cu 7-0. „E decizia lui Răzvan Lucescu dacă rămâne sau nu rămâne. El hotărăște, eu plătesc”, a spus Copos.
DonațieCluj (MF) - Beneficiile înregistrate în urma vânzării biletelor la meciul de baschet masculin „U” Mobitelco Cluj - CS Oto- peni, scor 77-64, vor fi donate unei studente clujene, bolnave de leucemie, care are nevoie de un transplant de măduvă La meci au asistat peste 1500 de spectatori, care au susținut-o pe studenta Bianca Ștef, pentru care s-a organizat și o tombolă în vederea strângerii de fonduri necesare unei operații de transplant de măduvă, pe care tânăra din Cluj trebuie s-o efectueze, fiind bolnavă de leucemie. Cele 20 de bilete câștigătoare la tombolă au fost extrase, în pauză, chiar de Bianca Ștef, căreia clubul clujean i-a donat și banii rezultați din vânzarea biletelor de meci.

Vrea să demisioneze
Roma (MF) - Administratorul delegat al clubului Catania, Pietro Lo Monaco, și-a anunțat intenția de a demisiona din funcție ca urmare a incidentelor grave ce au avut loc vineri seară, soldate cu moartea unui polițist și 71 de răniți, informează AFP. Și președintele grupării italiene, Antonio Pulvirenti, a anunțat că intenționează să renunțe la

funcție. „Nu am dormit toată noaptea și m-am hotărât: renunț. Nu o voi face imediat, deoarece avem obligații de respectat față de jucători și față de suporterii adevă- rați, dar când va fi posibil voi preda ștafeta”, a declarat Pulvirenti.Inspectorul de poliție Fi- lippo Răciți (38 de ani) a murit, vineri seară, în timpul

incidentelor de la meciul Catania - Palermo, scor 1-2, din etapa a XXII-a din Serie A. Ca urmare a acestor incidente, în urma cărora 19 persoane au fost arestate și alte 71 rănite, meciurile din toate ligile campionatului Italiei, precum și cele ale echipelor naționale de seniori și tineret, care erau programate săptămâna aceasta, au fost suspendate pe termen nedeterminat.



luni, 5 februarie 2007 MICA PUBLICITATE /9

Felicitări (67)

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a dragului 
nostru Bogdan Petru Țichil, la împlinirea frumoasei 
vârste de 14 ani, părinții, bunicii și mătușa Marioara 
îți doresc multă sănătate, succes la școală și noroc 
în viață. „La mulți ani”.

ând ap. 2 camere (03)
• urgent, confort 1, zona Miorița, contorizări 
apă, gaz, preț 130.000 ron. Tel. 223336. (T)
• decomandate, centrală termică, termopane, 
parchet, gresie + faianță, et 2, zona luliu Maniu, 
preț 1350 mld, negociabil, tel. 0742/019418, (Al)
• decomandate, b-dul Decebal, et. 3, st 55 mp, 
contorizări, preț 42500 euro, tel. 0726/710903. (Al)
• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, ușă metalică* parchet laminat, 
gresie, faianță et. 2, zona Piață preț 131.000 ron, 
tel. 0745/639022,0726/316796. (Al)
• decomandate, contorizări, repartitoare 
căldură balcon închis, et 3, b-dul Decebal, st 55 
mp, preț 42.000 euro, tel. 0740/210780. (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 Moților, et. 3, semidec., contorizări, preț 
72.000 ron, tel. 221712,0724/305661. (A2)
• Dadă el 3, semidec., contorizări, preț 70.000 
ron, 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)
• circuit 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. 0788/165703, 
0740/535095. (A4)
• decomandate, zona Mihai Viteazul, balcon 
,lare, modificat, bucătărie modificată centrală 

termică, termopan, parchet, gresie, faianță 
ocupabil în 24 ore, preț 39.000 euro negociabil, 
tel. 0788/165702,0740/535095.(A4)
• decomandate, zona Gojdu, centrală termică 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, preț 118000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0788/165703,232808. (A4)
• zoria Mărăști, bucătărie modificată balcon 
mare închis, ocupabil imediat; parchet, preț 
110.000 ron negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• etaj 2, zona Zamfirescu, 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)

I

(3/1.02)

• etaj 1, cu intrări separate, balcon, hol central, 
parchet de stejar în camere, igienizat recent, 
ocupabil repede, preț 108000 ron negociabil, 
accept credit ipotecar, tel. 0745/302200, 
0723/251498,232808. (A4)
• Aleea Armatei, 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 intermedia*, centrală termică 
proprie, Decebal, preț 137.000 ron, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• dec, centrală termică proprie, geamuri 
termopan, suprafață mare, loan Corvin, preț 
130.000 ron, neg., tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• Minerului, centrală termică proprie, gresie, 
faianță ușă metalică parchet, preț 90.000, tel. 
223400,0720/387896,0751/573684. (A5)
• zona Dacia, etaj 2, circuit, balcon, contorizări, 
tel. 206003,230324. (A7)
• pe Trtu Maiorescu, dec., etaj 3, s=54 mp, 
neamenajat, preț 130.000 lei, neg., tel. 206003, 
230324. (A7)
• pe Eminescu, aproape de Trident, etaj 2, dec., 
s=50 mp, preț 140.000 lei, neg, tel. 206003,230324. 
(A7)
• în blocurile Mintiei, etaj 3, s=58 mp, dec, boxă 
C.T, preț 155.000 lei, neg, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Sala Sporturilor, semidec, etaj 4, 
acoperit cu tablă neamenajat, balcon, preț 
87.000 lei, neg., tel. 206003,230324. (A7)
• zonaLic. Auto, dec, et. 3, C.T, parchet laminat, 
termopan, preț 80.000 lei, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Piață 2 camere decomandate, modificat, 
living mare, CT cu telecomandă termopane etc, 
mobilat și utilat, preț 160.000 Ron, neg, tel, 
0745/786578. (A8)
• zona Zamfirescu, 2 camere, circuit, gresie, 
faianță termopane, parchet, balcon închis, 
frumos, contorizări, preț 110.000 Ron, neg, tel. 
0745/786578. (A8)
• Aleea Armatei, 2 camere, bucătărie, baie, gaz 
2 focuri, repartitoare, parchet, preț 72.000 Ron, 
tel. 0746/779288 (A8)
• zona Dadă 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. 
$1800. (ASj e

• 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, semidecomandate, amenajat modern, 
preț negociabil, tel. 0254/613.366,0788/040.490, 
0788/158.483. (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, 
0788/158.483. (A10)
• Brad, modificat living, balcon închis, gresie, 
preț negociabil, zonă centrală tel. 0254/613.366, 
0788/040.490.0788/158.483. (A10)

Cumpăr ap.2 camere (04)

• urgent Deva, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• foarte urgent apartament 2 camere 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)

• zona împăratul Traian, dec, 2 băi, CT, balcon 
închis cu termopan, garaj sub bloc, tel. 231.800. 
(A9)
• zona pieței centrale, Deva, dec., baie cu gresie, 
faianță, termopane, camere cu parchet, CT, 
balcon, etaj intermediar, garaj sub bloc, preț 
75.000 euro, tel. 212.141. (A9)
• zona Progresul, Deva, dec, hol central, balcon, 
etaj 3, preț 155.000 Ron, neg, tel. 231.800. (A9)
• 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. 0254/613.366, 0788/040.490, 0788/158.483. 
(AUD

Cumpăr ap. 3 camere (06)

• in Deva, orice zonă indiferent de amenajări 
sau etaj, evaluare la vedere, se oferă de la 
135.000 ron până la 200.000 ron, cu plata urgent, 
tel. 0730/474275.0740/535095. (A4)

Vând ap. 4 camere (07)
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• decomandate, împăratul Traian, st 100 mp, 
centrală termică, amenajat, 2 băi, 2 balcoane, 
garaj sub bloc, preț negociabil, tel. 0726/710903. 
(Al)
• decomandate, centrală termică parchet, 
balcon închis, bloc acoperit, zona Nicolae 
Bălcescu, preț 41.000 euro, tel. 0745/639022, 
0726/316796. (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)
• cu intrări separate, balcon mare, centrală 
termică, parchet, gresie, faianță, bucătărie 
modificată, zona Gojdu, preț 145.000 ron nego
ciabil, tel. 0730/474275,0740/535095. (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 garaj și boxă mare, zona împăratul Traian, 
110 mp, etaj 2, cu centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță 21 
balcoane, poziție deosebită zonă liniștită 
accept credit ipotecar, preț 80.000 euro 
negociabil, tel. 0723/251498,0745/30220C. 
232809. (A4)
• zona Udo, vedere pe 2 părți, bucătărie 
modificată centrală termică termopan, 
ușă metal, parchet gresie faianță preț 
150.000 ron negociabil, tel. 0730/474271.. 
0740/535095. (A4)
• etaj 3, contorizări la apă și gaz, parchet, 
gresie, faianță. Al. Romaniîor, preț 73.003 
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, neamenajal. 
ocupabil imediat, preț 140.000 lei, neg., tel. 
206003,230324. (A7)
• zona Dacia, semidec., parchet laminai, 
ușă metalică etaj 4, izolat, preț 75.00 lei, 
tel. 206003,230324. (A7)
• zona Minerului, dec., etaj 3, parchet 
laminat, gresie, faianță termopan, ușii 
metalică preț 120.000 lei, tel. 206003. 
230324. (A7)
• zona I. Creangă parter înalt, dec.,' 
balcon închis, beci, termopane peste toi. 
parchet laminat, 2 băi amenajate, ușă| 
metal, C.T., ocupabil imediat, amenajat la: 
cheie, s=78 mp, preț 65.000 euro, tel.l 
0745/640.725. (A7)
• piața M. Viteazul, parter înalt, balcon 
închis cu termopan, C.T., ușoarei 
amenajări s= 72 mp, preț 46.000 euro, tel.l 
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 deco
mandate, et. bun, st 105 mp, modificat, 2 
băi, 2 balcoane, parchet, gresie, faianță 
termopane, CT, garaj+ pivniță 42 mp, preț 
82.000 euro, neg, tel. 0745/™>578 'A8)
• zona L Creangă parchet, contorizări, st 
78 mp, pretabil pentru birouri sau locuit, 
preț 180.000 ron, neg, tel. 0746/779288. 
(A8)

• decomandate, superamenajat, zona Progre
sului, preț 80.000 euro. Tel. 0751/546296. (T)
• centrală termică parchet, gresie + faianță, 
garaj, boxă, et. 2, zona luliu Maniu, preț 80.000 
euro, negociabil, tel. 0742/019418 (Al)
• Gojdu, et 1, parchet, 2 băi, balcon mare, st 96 
mp, contorizări, preț 56.000 euro, tel. 
0726/710903. (Al)
• 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)
• zona 22 Decembrie ■ spital, decomandate, 100 
mp, centrală termică termopan peste tot, 
parchet, 2 băi amenajate, fără modificări, preț 
80.000 euro negociabil, tel. 0730/474275, 
0740/535095. (A4)
• zona Carpați, 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 1, 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 Laleleor, 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, in st. 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)

Cumpăr ap. 4 camere (08)

• decomandate, fără . îmbunătățiri, ofer 
150.000 ron, nu sunt agent imobiliar. 
Informații tel. 0723/756528. (8/29.01)

vând ap. 5,6 camere (09)

• Deva, 6 balcoane, 2 băi, scară interioară 
centrală termică 130 mp, 240.000 ron, tel. 
0722/564004. (Al)
• zona L Creangă 6 camere decomandate, P+M, 
et bun, 3 băi, CT, 2 balcoane, aer condiționat, f. 
frumos amenajat, preț 360.000 ron, neg., tel. 
0745/786578. (A81

Vând case, vile (13)

• casă in Deva sau schimb cu apartament 3 
camere, etaj 1, loc central în Deva, plus 
diferență Tel. 0254/215795. (T)
• nouă Deva, P+E+M, sc 240 mp, 2 intrări sepa
rate, 5 camere, 2 băi, 2 bucătării, garaj, centrală 
termică canalizare, apă gaz, teren, 128000 euro, 
tel. 0722/564004. (Al)
• Rădulești, 2 camere, bucătărie, teren 1100 mp, 
preț 50.000 ron, negociabil, tel. 0740/210780. (Al)

• 2 camere, bucătărie, anexe teren, 1000 mp, în 
Rădulești, preț 50 000 ron negociabil, tel. 
0740/210780. (Al)
• nouă la 14 km de Deva, 3 nivele, garaj + teren 
800 mp, canalizare, apă gaz, curent, 75.000 euro, 
tel. 0722/564004. (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, zoria 
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, Deva, zonă 
semicentrală preț 360.000 ron, neg., tel. 223400, 
0742/005228 0720/387896. (A5)
• zona Str. Eroilor, construcție 1980, P+l, 5 
camere, scară interioară garaj, C.T., curte st= 
500 mp, preț 130.000 euro, tel. 206003, 230324. 
(A7)
• zona Creangă 3 camere, bucătărie, baie, 
s=150 mp, C.T., curte, grădină st=950 mp, preț 
140.000 euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona judecătoriei, 4 camere, dec., 2 băi, 
bucătărie, garaj, grădină st=100 mp, preț 160.000 
euro, neg., tel. 0745/640725. (A7)
• zona Pavilioanele ofițerilor, construcție 
cărămidă 3 camere, hol, baie, necesită 
amenajări, curte st=420 mp, liberă preț 55.000 
euro, tel. 206003,230324. (A7)
• zona Călugăreni, 2 camere, bucătărie, hol, 
teren st=400 mp, preț 220.000 lei, tel. 206003, 
230324. (A7)
• construcție 2006, P+M, living, bucătărie, 2 băi, 
3 dormitoare, terasă garaj, teren 600 mp, preț 
105.000 euro, neg., tel. 0745/786578. (A8)
• construcție 1990, P+E, living, bucătărie, 3 
dormitoare, terasă 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. 
231300,0745/511.776. (A9)

Kre/ si Cuvântul liber
3

REGULAMENT:
A cost concurs este valabil doar pentru cei care în ultimele 6 luni 
nu au fost sau J Angajații Inform
Media SRL si rudele acestoa de gradele I și II nu pol participa. 
Relații suplimentare la 0254-211275, int 8806.

Cei care in ziarul de vineri, 2 februarie, au găsit inserată o carte poștală pentru cititori de probă pot colecționa fiecare piesă puzzle (6) apărută din 3 până in 9 februarie, inclusiv, și apoi să le lipească pe cartea poștală, reconstituind imaginea. Pentru a participa la concurs, depuneți-o in cutiile speciale Cuvântul Liber, sau la O.P.l, C..P.3. Deva, sau trimiteți-o la sediul redacției din Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, până in 28 februarie, in 1 martie puteți fi câștigătorul celor! Toți participanții ce se încadrează in re-gula- ment vor primi, timp de o lună, Cuvântul Liber
Aiătură-te Cuvântului Liber! 
Cu noi ai numai de câștigat! JUR!
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• 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)
• zona1 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 2ha teren, zonaHertești, 
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. 0254/613.366,0788/040.490. (A10)

• Brad, 2 camere, grădină lângă Liceul Avram 
lancu, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490. (A10)
• Brad, 4 camere, 2700 mp teren, corn. 
Bucureșci, preț negociabil, tel. 0254/613.366 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, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, st 1200 mp, preț negociabil, tel. 
0254/613.366.0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, zona B, curte, garaj, st 2500 mp, curent, 
apă, canal, preț negociabil, tel. 0254/613.366, 
0788/040.490,0788/158.483. (A10)

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

Vând case la țară (17)
• casă în satul Bretea Mureșană, loc central, 
preț negociabil. Tel. 0254/215795. (T)
• casă nouă în Săntămărie Orlea, nr. 162, preț 
negociabil. Tel. 0742/044662,0269/225992. (T)

Case de vacanță (15)

• casă de vacanță 4 camere, 2 bucătării, 4 băi, 
living, CT, termopane, utilată, mobilată, teren 
concesionat 60 ani, zona Straja, superame- 
najată. preț 75.000 euro, neg., 0742/290024, 
232060. (A3)
• Brad, cabană din lemn, 60 mp. mobilată, 
curent, zona Blăjeni, preț negociabil, tel. 
0254/613.368.0788/U40.49O. 0788/158.483. (A10)

Vând garsoniere (19)

PHONE 0254 772366 g
0744 707144

TEL /FAX 0254 770561
EMAILtridenthateg@yahoo com

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

Jaluzele verticale

Probleme cu calculatorul ? 
Service, reparații, rețele, § 

vânzări calculatoare, 
imprimante la 230441

Facturi, chitanțe, gestiune, 
contabilitate, producție conform 

noului COD FISCAL-sunați la 230449 sau 211446
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• semidecomandate, centrală termică, 
termopane, gresie + faianță, parchet, balcon 
închis, luliu Maniu, preț 820 mi I.. negociabil, tel. 
0742/019418. (Al)
• decomandate, contorizări, parchet, gresie, 
faianță balcon închis, zona Zamfirescu, preț 
83.000 RON, tel. 0745/639022,0726/316796. (Al) ’

• Bejan, et 3, semidec., balcon, gaz 2 focuri, preț 
56.000 ron, tel. 0745/367893. (A2)
• Dada, 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)
• Dada, 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 
Miorița, preț 76.000 ron, tel. 0741/154401,227542, 
seara. (A2)
• semidec, bucătărie, baie, balcon, zona 
Kogălniceanu, preț 70.000 ron, tel. 0741/154401, 
227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, faianță gresie, balcon, 
zona Bd. Decebal, preț 80.000 ron, tel. 
0741/154401,227542, seara. (A2)
• dec, bucătărie, baie, balcon, zona Dorobanți, 
preț 26.000 euro, tel. 0741/154401,227542, seara. 
(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)
• zona Decebal, cu balcon mare închis, 
contorizări, parchet, bine întreținută, liberă 
imediat, ideal pentru investiției închiriere - 
urgent ■ preț bun, 80.000 ron negociabil, tel. 
0730/474275,0740/535095. (A4)
• zona Dorobanți, etaj 1, dec., 34 mp, balcon, 
apometre, gaz 2 focuri, repartitoare, parchet, 
gresie, faianță bine întreținută preț negociabil, 
tel. 0745/302200,0723/251498. (A4)
• zona Carpați, etaj 2, parchet, tocărie lemn 
stare bună, contorizări, ocupabilă repede, preț 
75.000 ron negociabil, tel. 0788/165703, 
0745/302200. (A4)
• et 1, parchet, balcon închis, instalație pt. 
centrală termică contorizări, fără îmbunătățiri, 
Calea Zarandului, preț 65.000 ron, neg., tel. 
223400,0724/169303,0742/005228. (A5)
• et 3, gresie, faianță contorizări. Al. Romanilor, 
preț 70.000 lei, neg., tel. 223400,-0720/387896, 
0751/573684. (A5)
• dea, et 3, gresie, faianță contorizări la apă și 
gaz (2 focuri) balcon închis, interfon, Eminescu, 
preț 60.000 ron, tel. 223400, 0724/169303, 
0742/005228. (A5)
• urgent zona Dacia, dec., et. bun, baie, 
bucătărie, parchet, apometre, preț 54.000 Ron, 
neg., tel. 0745/786578. (A8)
• zona Dada, 1 cameră baie, parchet, marmură 
gaz, repartitoare, et. bun, preț 48.000 Ron, neg.. 
tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dada, 2 camere, parchet, gaz contorizat, 
gresie, preț 60.000 Ron, neg., tel. 0746/779288. (A8)
• zona Dorobanți, bucătărie, hol, balcon, 
cameră gresie, faianță, inst. sanitare noi, se 
poate vinde mobilată, preț 25.000 euro, tel. 
0746/779288. (A8)
• zona Zamfirescu 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. 
231.800,0740/317.314. (A9)

o pădure In comuna Hărău, acces cu tractor sau 
mașină de teren, preț negociabil, informații la 
telefon 0726/636387. (T)
o Deva, zonă rezidențială 6 parcele, 740 
mp/parcela, fs 22 m, facilități, 20.000 euro 
parcela, tel. 0722/564004. (Al)
o intravilan, st 1500 mp, fs 11,5 m, între case, 
preț 28 euro/mp, negociabil, tel. 0740/210780. 
(Al)
o urgent, teren intravilan, în zona Sântuhalm, 
st= 2.480 mp, facilități: apă gaz, curent, preț 22 
euro/mp, tel. 0740/013971. (A2)
• 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)
• 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 15 
euro/mp, la 25 euro/mp, negociabil, tel.

, WWIKEIS, 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 extravilan în suprafață totală de 160.000 
mp, parcelabil în parcele cu suprafețe de 6.000 
mp -18.000 mp, situat între Deva și Simeria, preț 
3 euro/mp, neg., tel. 223400, 0721/577366, 
0740/914688. (A5)
• st = 1.000 mp, din care 400 mp intravilan in 
zona Uzo Balcan, preț 30 euro/mp, neg., tel. 
223400,0720/387896,0742/005228. (A5)
• st = 7171 mp, în incinta fostelor sere Sântan
drei, front stradal 35 m, preț 10 euro/mp, neg., 
tel. 223400,0720/387896,0751/573684.  (A5)
• teren intravilan, st = 2000 mp, la strada Archia, 
cu utilități, preț 60 euro/mp, tel. 223400, 
0724/169303,0742/005228. (A5)
• intravian, 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 și depozit, preț 210.000 euro, neg., 
tel. 0745/786578. (A8)
• intravilan In Deva, zona Zăvoi, S -1000 mp, FS 
-18 m, utilități în zonă preț neg., tel. 212.141 sau 
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)
• Brad, 1000 mp pentru construcție vilă în satul 
Dudești (Dealul Mare), preț atractiv tel. 
0254/613.366,0788/040.490. (A10)
• Brad-Deva, 1800 mp, intravilan, acces la șosea, 
certificat de urbanism, preț negociabil, tel. 
0254/613.366,0788/040.490,0788/158.483.  (A10)
• Brad, 1 ha, zona B, intravilan, preț atractiv, tel. 
0254/613366,0788/040.490,0788/158.483. (A10)
• Brad, 0£ ha -r pădure, pentru construcție case 
de vacantă la șosea pe malul Arieșului, preț 
negociabil, tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

• Brad, 1350 mp, intravilan, zona B, preț nego
ciabil, tel. 0254/613.366.0788/040.490. (A10)

Auto românești (36)
• vând Dada 1310, stare foarte bună preț 500 
euro. Tel. 0722/509475. (T)

Utilaje, unelte, industriale și 
agricole (40)

• vând pluguri noi și second-hand, cu 2 și 3 
brazde, pentru tractoare de 15 - 65 CP. Tel. 
731494. (T)
• vând tractor U 650, cu cabină și plug nemțesc, 
stare bună de funcțicnare, preț 13.500 ron. Tel. 
0741/162800,0722/642648. (T)

Piese, accesorii (42)
• schimb portbagaj auto, de fabrică pentru 
Dacia, cu țeavă din recuperări sau fier-beton' 
indiferent de lungime și diametru. Tel. 
0722/148381,0724/560870. (T)

Mobilier și interioare (47)

• vând 2 uși simple cu toc, geam dubiu cu toc și 
18 geamuri simple fără toc. Tel. 711063, 
0723/455092. (T)
• vând dulap haine, bibliotecă mare, bibliotecă 
mică aragaz, măsuțe, 2 fotolii, birou mare, covor 
persan 3,3/4,3 m, mobilă bucătărie. Tel. 
0723/851439. (T)
• vând măsuță rotundă, de sticlă, cu picioare 
metalice aurii, preț 90 lei. Tel. 718852. (T)

îmbrăcăminte,încălțăminte 
articole sport (52)

• vând rochie de mireasă stare perfectă 
broderie alb-auriu, corset, mărimea 42. Tel. 
219386, după ora 20. (T)

Materiale de construcții (53)
• vând bUe (grinzi) noi, 2 legături de lațuri noi, 
scânduri, piatră pentru construcție. Tel. 
0254/215795. (T)

• vând urgent țiglă 0,50 lei/bucată Tel. 
0254/229733, după ora 18. (10/1.02)

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

Altele (61)

• vând fereastră în 2 canate, cu toc, nouă preț 
negociabil. Tel. 0254/215795. (T)

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare intravilan, la șosea, Deva sau împre
jurimi, plata imediat, tel. 215212. (Al)
• 5 hectare, intravilan. Deva sau împrejurimi, 
plata imediat, tel. 215212. (AJ)

Vând spații comerciale (25)

• Deva, 150 mp, P+1+ teren, 2 garaje, centrală 
termică canalizare, apă, gaz, 82.000 euro, tel. 
215212. (Al)

• Himedoara, ultracentral, 85 mp, recent 
amenajat, preț 106.000 euro. Tel. 
0743/031891. (11/31.01)

Cumpăr garsoniere (20)

• toarte urgent, garsonierăln Deva, orice zonă 
se oferă preț bun, de la 55.000 ron, până la 90.000 
ron, plata imediat, cu sau fără amenajări, tel. 
0730/474275,0740/535095, (A4)

Vând terenuri (21)

• 3400 mp teren lângă păstrăvăria Roșcani. 
Informații latei. 0724/211680. (7/31.01)

• vând geamuri cu 2 și 3 canate, ușă pentru hol 
și baie, hidrofor cu pompă instant pe gaz, 
arzătoare gaz, damigene 501. Tel. 234156.
• vând țuică de prună, calitate excepțională 
ideală pentru orice eveniment, preț negociabil, 
în funcție de cantitate. Tel. 212242,0721/400563. 
(T)

Prestări servicii (72)

• femeie serioasă, de încredere, mă ofer să 
îngrijesc un copil cu vârsta între 2 - 6 ani, numai 
la familii serioase. Tel. 215549. (T)
• mă ofer să fac menaj și alte munci 
go'oădăreșf numai la familii serioase; ofer â 
pretind seriozitate. Tel. 0723/851439. (T) Jt
• SC Olimpia Travel SRL efectuează transpțp* 

persoane Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, 
Spania, Portugalia ia destinație. Tel. 0745/568861, 
0742/121148,0749/037604. (76820)

Oferte locuri de muncă (74)

• acoperitor-invelitor țiglă azbociment, tablă, 
Deva, 2 posturi, data limită 15.02., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• agent comercial, Deva, 10 posturi, data limită 
24.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent contractări și achiziții (brokeri mărfuri), 
Călan, 2 posturi, data limită 15.03., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• agent de pază control acces, odine și 
intervenție, Hunedoara, 8 posturi, data limită 
31.03., tel. 213244, între orele 9-16.
■ agent de pază, control acces, ordine și 
intervenție, Brad, 3 posturi, perioadă deter
minată data limită 01.04., tel. 213244, între orele 
9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Brad, 4 posturi, data limită 28.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• agent de pază control acces, ordine și 
intervenție, Hunedoara, 5 posturi, data limită 
15.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de pază, Hunedoara, 16 posturi, data 
limită 31.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent de turism, Deva, 1 post, data limită 
28.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent pază incinte (hoteluri, magazine etc), 
Deva, 1 post, data limită 10.02., tel. 213244, între 
orele 9-16.
• agent servicii client, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent vânzări, Deva, 2 posturi, data limită 
24.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent vânzări, Hațeg, 5 posturi, data limită 
05.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• agent vânzări, Hunedoara, 1 post, data limită
10.02., tel. 213244, între orele 9-16. ( •
• agent vânzări, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 31.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 08.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.

• intravilan In Băcia, la 15 km de Deva, apă, 
canalizare, curent, gaz, preț 20 ron mp. Tel. 
0254/233974,0724/388452. CT)
• ofer gratis în arendă 5000 mp teren situat la 
ieșirea din Deva spre Mintia, aproape de șosea. 
Tel. 0722/148381,0724/560870. (T)

Calculatoare si accesorii 
(51)

SUPER OFERTA! 
Uși de interior PORTA DOORS
■ TÂMPI>h'- PVC p 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

Piața Victoriei 5B/10 £
tei. 035M9M02. Q254-235-509 B

BEWE 

âSâi Internațional 

cakulatoare • monitoare 
imprimante • accesorii pe 
importator direct sisteme noi și secând hand 

în limita 

stocului!

• 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)
• ofer pentru închiriat spațiu comercial, st=90 
mp, grup social, termopane, intrare din stradă, 
ideal pt. sediu de bancă preț 6 euro/mp, tel.

,0742/290024,232060. (A3)
• zona Mărăsti, st 24 mp, toate facilitățile, grup 
sanitar, preț 15.000 euro, tel. 0745/786578. (A8)
• zona Gojdu, Deva, pretabil pentru spațiu de 
producție, ST -150 mp, 2 intrări, acces auto și 
pietonal, preț 80.000 euro neg., tel. 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. 
(A9)

Imobile chirii (29)

• ktchtiez depozit, în Deva, 900 mp. Relații 
la tel. 0724/285438. (11/2.02)

• garsonieră Deva, complet mobilată 90 
euro/lună tel. 215212. (Al)
• apartament 2 camere, Deva, mobilat complet,
150 euro/lună tel. 215212. (Al)

• ofer spre închiriere spațiu destinat 
pentru birouri, suprafață 94,82 mp, preț 18 
ron/mp. Tel. 0254/212504. (5/202)

• 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)
• în 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)
• zona gării Deva, dec., amenajat stil occidental 
(CT, termopane, spoturi, gresie, faianță), mobilat 
și utilat integral, etaj 3, preț 320 euro/lună, neg., 
tel. 0745/511.776. (A9)
• zona Bălcescu, dec., baie cu gresie, faianță 
CT, termopane, utilat și mobilat integral (totul 
nou), 400 euro/lună neg., tel. 231.800, 
0723/619.177. (A9)

memor/'
a T«t«okif0i Meiaedei

pune la dispoziția
MEDICILOR

noile programe de raportare pentru CJ.A.S.:
CLINIC EXPERT - pentru medicii specialiști și 

policlinici începând cu data de vineri, 02.02.2007;
MEDEX - pentru medicii de familie, 

începând cu data de luni, 05.02.2007.
Informații la telefon: 0254-711600:0730-687583 

sau la sediul firmei Memorv, din Hunedoara. Bd, Ubertătii ZA
(77032)

DIRECȚIA SILVICĂ DEVA

organizează
LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚIU INDUSTRIAL

Locul Cle desfășurare D S. Deva, str. Mihai Viteazul, nr. IO, /ud. Hunedoara
Data 21.02.2007, ora 14.00
LOCALIZARE SPAflU INDUSTRIAL

Municipiul Deva, str: V. Șuiagă, nr. 2 (accesul din Str. Portului)
DETALII

Suprafața totală este de 5909 mp, din care
- platformă betonată 5150mp
- suprafață ocupată de construcții 570 mp 
împrejmuire - gard din prefabricate din beton

Construcții:
- clădire birouri P+1, centrală termică proprie, parchet laminat, geamuri termopane, <
grupuri sanitare cu gresie și faianță; v
- atelier reparații compus din trei încăperi - destinație producție sau depozm t încăpere 
este dotata cu pod rulant monogrindd cu electropalan, sarcină max 5 t, deschidere 4 
m, calea de rulare are lungimea de 18 m, înălțime max. De ridicare 4 m;
■ clădire pentru stație de pompare - depozit subteran de carburanți:

rampă metalică (gresare - spălare), L=12 m, decantor pentru canalizare, puț pentru 
apă:
- șopron, magazie.
Ocupabil imediat

UnUTAfl apă, gaz, curent electric monofazic și trifazic

Detalii despre durata minimă/maximă de închiriere, precum și alte condiții impuse 
se vor regăsi în caietul de sarcini care se poate obține de la DIRECtflA SILVICĂ DEVA, str. 
Mihai Viteazul, nr. TO.jud Hunedoara. Biroul Marketing-Producție, tel. 02548205100, 
fax 0254/205111, e-mail: dsdevaiaisilvahd. rn

Persoană de contact: dl ing Radu Apolzan 
Ofertele se pot trimite prin poștă la adresa de mai sus sau se pot depune la sediul

D S Deva, secretariat, în plic închis, până în data de 21.02.2007, ora 1200

(77392)

RECLAME

mailto:stamprod@rdslink.ro
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parte a unei corporații internaționale mass-media 
care deține poziția de lider în publicarea de ziare 
și servicii Intemet în vestul Austriei, in nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș- 
Severin, Hunedoara, Arad și Satu Mare

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:• Abilități de comunicare;• Disponibilitate la program matinal;• Seriozitate.
Oferim:• program de lucru flexibil;• venituri în funcție de realizări;• mediu de lucru atractiv și competitiv.
Dacă oferta noastră v-a trezit interesul, 
contactați-ne la adresa:
Redacția ziarului Cuvântul liber,
Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, parter sau la tel. 
211275, int. 8808.
Persoană de contact: Camelia Giga,

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

• ajutor ospătar, Deva, 1 post, data limită 25.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• ajutor ospătar, Deva, 4 posturi, data limită 
18.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• lator manual, Călan, 10 posturi, data 
limită 28.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual, Călan, 9 posturi, data 
limită 03.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• ambalator manual. Deva, 2 posturi, data limită 
’W, tel. 213244, între orele 9-16.

ambalator manual, Hunedoara, 18 posturi, 
data limită 30.04., tel. 213244, între orele 9-16.
• ci dădui, Deva, 1 post, data limită09.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• arhrte> dădiri, Deva, 1 post, data limită 15.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• arzător produse ceramice, Deva, 1 post, data 
limită 15.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent de cercetare ■ economist în 
marketing, Deva, 1 post, data limită 25.02., tel. 
213244, între orele 9-16.

Citește! 
Cuvântul 

Liber 
ți se 

potrivește!
i_______________

Informația te privește

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL ARAD 
CURSE AERIENE EXTERNE

LOW - COST
SPANIA (VALENCIA) - miercuri,duminica 

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

(74869)

oftAșm

- socfetete in raorpantrarie puBdara - organbearb văruarea prin 
UOTATKPURUtAlndutade 05.03.2007, <n 12M>. lasedUdin Ortftse, 
str. GK Laxir, nr. 2. jud Hunedoara a următoarelor bunuri bnoblk:

f. MWM. euep D in suprafață de 173,82 mp, parter fi teren aferent 
(91.621 RON +TVA).

Z MDtR. corp A+C+d situat bieona marpinața a indnteffabrici. cu 
deschidere la strada V. Babeț, to suprafața desfbfurata de 1053,48 mp, 
parter + etaj 1 fi teren aferent (657.005 RON+TVA). ,

X GARAI 8MO8R. corp R) In suprafața de 217,6 mp, parter fi teren 
aferent (117.750 RON+TVA).

4 CEM7MLA TBBMBCA Dr suprafața de 706,45 mp, parter fi teren 
aferent (371.716 ron + TVA).

XOĂOMKIIMMZKfWKMUMfșdtfașptoCbriigwWofti de 919,^9 
mp, parter ți teren aferent (231.086 RON +TVA).

X MMMBE PtBR SCMMB bt suprafața desfOfurata de 644,27 mp, 
demisol + parter ți teren aferent (320.243 RON +TVA).

7. oAMBE AUMTrii situata br Incinta fabricii cu o suprafața 
desfațurata de 1.206,83 mp, parter ♦ etaj 1 fi teren aferent (776.816+ 
RON+TVA}.

O. MRMA MHMUG4 P mc m Suprafața de 680,48 mp, parter fi 
teren aferent (48.443 RON +TVA).

X ATKJBt MBCMK bl suprafața de 395,95 mp, parter fi teren 
aferent (252468 RON +TVA).

fa oAork OR PNODUcni Pttmut confectr blama, magazk, 
MATB8AL6, DEPOZIT Pta BRUTE fi TBbBb Afddhtr bt suprafața uBti 
de 2956 mp (711.000 RON+TVA).

Piedibu ca la aceasta țedbtța de bdtație prețurte de pornire au fost 
mdusecu 10% fața de prețul de evaluare.

Garanția de participare la bdtețN aste de 10% dbi vriomea bunului 
pentru care se bdteaaa.

CaietuldesarcinifioricefeidebiformațiissMniadbporițiaeventu- 
^ber cumpărători la sedbd sodetapl dbt Orațtie, str.Gh. LaxAr, nr.Zjud 
Hunedoara fi la telefon 0724-256676.

(77262)

(32135)

• asistent mecfic generalist, Lupeni, 3 posturi, 
data limită 15.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 09.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Deva, 1 post, data 
limită 10.02., Tel 213244, orele 9 -16.
• asistent medical generalist, Hațeg, 1 post, 
data limită 28.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• asistent medical generalist, Hunedoara, data 
limită 31.03., Tel 213244, orele 9 ■ 16.
• barman, 2 posturi, Brad, data limită 31.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Călan, 6 posturi,data limită 30.06., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva, 1 post, data limită 18.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva 1 post, data limită 25.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Deva 2 posturi, data limită 18.02., tel. 
213244, între orele 9-16.

• barman, Deva 3 posturi, data limită 09.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, luiedoara 1 post, data limită 30.03., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 1 post, vârsta cuprinsă 
între 18-25 de ani, data limită 10.02., tel. 213244, 
între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 2 posturi, data limită 
28.02., tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.03., tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Liveni, 1 post, data limită. 11.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Lupeni, 1 post data limită 15.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Lupeni, 1 post, data limită 15.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Orăștie, 1 post, data limită 15.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Orăstie, 2 posturi, data limită 15.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• b rm Petroșani, 1 post, data limită 15.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• barman, Simeria. 1 post, data limită 30.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• barman, Simeria, 2 posturi, data limită 30.03., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brancardier, Deva, 4 posturi, data limită 28.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Brad, 1 post, data limită 28.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Deva, 1 post, data limită 25.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Deva, 2 posturi, data limită 08.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Deva, 4 posturi, data limită 18.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Hațeg, 3 posturi, data limită 09.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Hunedoara, 3 posturi, data limită 16.02., 
tel. 213244, între orele 9-16.
• brutar, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.02., tel. 
213244, între orele 9-16.
• brutar, Simeria, 2 posturi, curs calificativ, data 
limită 25.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar-șef, Simeria, 1 post, data limită 30.03, 
tel. 213244, intre orele 9-16.
• bucătar, Brad, 2 posturi, data limită 31.03., tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Călan, 2 posturi, data limită 30.06, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Hațeg, 1 post, data limită 23.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Lupeni, 2 posturi, data limită 11.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Orăștie, 2 posturi, data limită 15.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Petroșani, 1 post, data limită 15.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 1 post, data limită 20.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• bucătar, Simeria, 3 posturi, data limită 30,03, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotei, Deva, 2 posturi, data limită 
18.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
05.02, tel. 213244, intre orele 9-16.
• cameristă hotel, Orăștie, 1 post, data limită 
28.02, tel. 213244. între orele 9-16.
• coafor, Hunedoara, 3 posturi, data limită 
15.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• coafor. Petroșani. 1 post, data limită 15.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• ifetar-șet Petroșani, 1 post, oata limită 
15.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• cofetar, Petroșani. 1 post, data limită 15.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• companie in dezvoltare angajează personal în 
domeniul vânzărilor; condiții: elev liceu seral, 
înscriere interviu la tel. 0742/390717 sau 
0722/521935. (10/30.01)
• confecționer-asamblor articole din textile,
Călan, 28 posturi, data limită 31.03, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile.
Hațeg, 10 posturi, data limită 29.07, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hațeg, 8 posturi, data limită 28.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 1 post, data limită 28.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile,
Hunedoara, 24 posturi, data limită 28.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 4 posturi, data limită, 31.03, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Hunedoara, 49 posturi, data limită 31.03, tel. 
213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile. 
Petroșani, 2 posturi, data limită 15.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor articole din textile, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 15.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor, articole din textile,
Brad, 12 posturi, data limită 28.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• confecționer-asamblor, Brad. 4 posturi, data 
limită 01.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• confecționer-asamblor. Călan, 1 post, data
limită 31.12, tel. 213244, intre orele 9-16.
• confecționer-asamblor. Lupeni. 3 posturi, data 
limită 28.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• confecționer articole din piele și înlocuitori. 
Brad, 9 posturi, data limită 31.03, tel. 213244, 
între orele 9-19.
• confecționer cablaje auto, Călan, 2 posturi, 
data limită 18.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• confecționer cablaje auto. Hunedoara. 16 
posturi, data limită 28.02, tel. 213244. între orele 
9-16.
• confecționer cablaje auto, Hunedoara, 37 
posturi, data limită 31.03, tel. 213244, între orele 
9-16.
• confecționer îmbrăcăminte din piele și 
înlocuitori, Hunedoara. 4 posturi, data limită 
28,02, tel. 213244, între orele 9-16.
• consilier juridic. Brad, 1 post, data limită 15.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• consllier/expert/inspscto r/referenVecono- 
misL Hațeg, 1 post, data limită 17.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• contabil, Brad, 1 post, data limită 31.03, tel. 
213244, intre orele 9-16.
• contabil Călan. 1 post, data limită 28.02, tel.
213244, între orele 9-16.
• contabil Orăștie, 1 post, data limită 15.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabil, Orăștie, 1 post, data limită 2802, tel. 
213244, între orele 9-16.
• contabi, Simeria, 1 post, data limită 15.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
■ controlor calitate. Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• corhănitor, Hunedoara. 4 posturi, data limită 
16.02, tel. 213244, între orele 9-16
• cosmetician, Deva. 1 post data limită 15.02, 
tel. 213244. între orele 9-16.

• roitor-ștanțator, Hunedoara, 1 post, data 
limită 28.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor pentru încălțăminte și articole tehnice, 
Simeria, 3 posturi, data limită 30.03, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• croitor, Brad, 15 posturi, data limită 31.03, tel. 
213244, între orele 9-16.
• croitor, Deva, 50 posturi, data limită 26.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 1 post, data limită 28.02, 
tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor, Hunedoara, 9 posturi, data limită 
30.04, tel. 213244, între orele 9-16.
• croitor, Lupeni, 8 posturi, data limită 28.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• curățitor lingouri, Călan, 1 post, data limită 
31.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• curier, Deva. 5 posturi, data limită 22.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• cusător confecții industriale din blană, 
Orăștie, 4 posturi, data limită 15.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.

I • cusător piese din piele și înlocuitori, Brad, 6 
posturi, data limită 31.03, tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara, 3 posturi, data limită 31.03, tel. 213244, 
între orele 9-16
• cusător piese din piele și înlocuitori, Hune
doara. 5 posturi, data limită 16.03, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Orăștie, 7 
posturi, data limită 15.03, tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Petrila, 8 
posturi, data limită 28.02, tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese din piele și înlocuitori, Simeria, 5 
posturi, data limită 30.03, tel. 213244, între orele 
9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Călan, 14 posturi, data limită 28.02, tel. 213244, 
între orele 9-16.
• cusător piese la încălțăminte din cauciuc, 
Deva, 1 post, data limită 08.02, tel. 213244, între 
orele 9-16.
• director comercial, Petroșani, 1 post, data 
limită 5.02, perioadă determinată. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• director de departament alimentație, Deva, 1 
post, data limită 18.02, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• director economic, Lupeni, 1 post, data limită 
10.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• director executiv bancă/director/director 
adjunct, Petroșani, 1 post data limită 15.02, tel. 
213244, între orele 9-16.
• director tehnic, Lupeni, 1 post, data limită 
10.03, tel. 213244, între orele 9-16.
■ drujbist, Hunedoara, 4 posturi, data limită 
1602, tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher-restaurator, Orăștie, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• dulgher-restaurator, Orăștie, 2 posturi, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Brad, 2 posturi, 
data limită 31.03, tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Călan, 2 
posturi, data limită 31.07, tel. 213244, între orele 
9-16.
• ddgher (exclusiv restaurator), Deva. 4 posturi, 
data limită 16.02, tel. 213244, între orele 9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Hunedoara, 1 
post, data limită 28.02, tel. 213244, între orele 9- 
16,
• dulgher (exclusiv restaurator), Hunedoara, 1 
post, data limită 31.03, tel. 213244, între orele 9- 
16.
• ddgher (exclusiv restaurator), Hunedoara, 3 
posturi, data limită 28.02, tel. 213244, între orele 
9-16.
• dulgher (exclusiv restaurator), Simeria 2 
posturi, data limită 30.03, tel. 213244, între orele 
9-16.
• didgher, Hațeg, 2 posturi, data limită 1.04. Tel. 
213244, orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații Hune
doara 25 posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Călan, 3 
posturi, data limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Deva 1 
post, data limită 1602. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 
9-16.
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara 2 posturi, data limită 16.02. Tel. 213244, 
orele 9-16 -
• electrician de întreținere și reparații, Hune
doara, 3 posturi, data limită 14.03. Tel. 213244, 
orele 9-16.
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 1 post, data limită 15.02. Tel. 213244, 
orele 9-16
• electrician de întreținere și reparații, 
Petroșani, 5 posturi, data limită 2.05. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• electrician echipamente electrice și ener
getice, Lupeni, 2 posturi, data limită 20.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• electrician echipamente electrice și ener 
getice, Orăștie, 1 post, data limită 15.02., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electrician In construcții, Călan, 1 post, data 
limită 5.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• electrician montări și reparații aparate elec
trice de protecție, relee, Hațeg, 2 posturi, data 
limită 17.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• electromecanic reparator obiecte de uz 
casnic, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03., 
perioadă determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• excavatorist pentru excavatoare cu rotor de 
mare capacitate, Lupeni, 4 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar, Hunedoara, 1 post, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• faianțar. Hunedoara, 3 posturi, data limită 
31.12, Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu Hațeg, 1 post data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Brad, 1 post, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• femeie de serviciu, Deva, 3 posturi, data limită 
17.02. Tel. 213244, orele 9-16
• femeie de serviciu, Simeria, 3 posturi, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 • 16.
• fierar-betonlst Hațeg, 2 posturi, data limită 
1.04. Tel. 213244, orele 9-16.
• fierar-betonlst, Petroșani, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• firmă de construcții angajează sudori pentru 
confecții metalice în ateliere de producție. Se 
asigură transport și cazare. Salariu motivant. 
Tel. 021/2106351,0724/215213. (10/2.02)
• frigoriferisl Hațeg, 3 posturi, data limită 5.03. 
Tel. 213244, orele 9-16
• kfzer, Orăștie, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16

Decese (75)

Fiica Adina, ginerele Valentin și nepoata Arina Neagu 
anunță cu adâncă durere în suflete încetarea din viată 
a celui care a fost un minunat tată, socru și bunic

ȘERBAN PETRU
în vârstă de 82 de ani. înmormântarea va avea loc 
luni, 05.02.2007, ora 13 la Casa Mortuară din Str. 
M.Eminescu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Nașii Gigi, Olivia și Sergiu Nițescu sunt alături de 
finii lor Adina, Valentin și Arina Neagu la greaua 
pierdere a tatălui lor drag,

ȘERBAN PETRU
Dumnezeu să vă ocrotească și pe nenea să-l odihnească 
în pace.

• fumalist, Călan, 13 posturi, data limită 31.03. 
Tel. 213244, orele 9 -16.
• gahranizator, Orăstie, 3 posturi, data limită 
30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• gestionar depozit, Hațeg, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• gestionar depozit, Simeria, 1 post, data limită 
25.02, curs calificare. Tel. 213244, orele 9-16.
• infirmieră, Petroșani, 2 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Deva, 1 post, data limită 28.03. Tel. 213244, 
orele 9-16
• inginer construcții civile, industriale și agri
cole, Lupeni, 1 post, data limită30.03. Tel. 213244, 
orele 9 ■ 16.
• inginer de cercetare în construcții civile, 
industriale, Deva, 1 post, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• inginer electromecanic, Lupeni, 2 posturi, data 
limită 10.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• eiginer electromecanic, Simeria, 1 post, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer instalații pentru construcții, Deva, 1 
post, data limită 9.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inginer instalații pentru construcții, Simeria, 1 
post, data limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• inginer mecanic, Deva, 1 post, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer producție, Lupeni, 2 posturi, data limită 
10.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• inginer rețele electrice, Hațeg, 1 post, data 
limită 5.03. Tel. 213244, orele 9 ■’ 16.

• inginer rețele electrice, Petroșani, 5 posturi, 
data limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• inspector, Hațeg. 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instalator apă-canal, Călan, 5 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator apă-canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 23.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator apă-canal, Deva, 5 posturi, data 
limită 24.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă-canal, Hațeg, 1 post, data limita 
5.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator apă-canal, Simeria, 2 posturi, data 
limită 28.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator apă, canal, Deva, 2 posturi, data 
limită 23.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator încălzire centrală și gaze, Deva, 4 
posturi, data limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator Încălzire centrală și gaze, Lupeni, 1 
post, data limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• instalator Încălzire centrală și gaze, Orăștie, 1 
post, data limită 15.02., perioadă determinată. 
Tel. 213244, orele 9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Deva, 4 posturi, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 1 post, data limită 10.02., cali
ficare lăcătuș, tâmplar. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• instalator instalații tehnico-sanitare și de 
gaze, Hunedoara, 2 posturi, data limită 28.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instalator rețele de distribuție, transport 
fluide. Deva, 4 posturi, data limită 25.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• instructor schi, călărie, golf, tenis, înot, Lupeni, 
1 post, data limită 11.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• mcărcător-descărcător. Călan, 5 posturi, data 
limită 15.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• incârcător-descărcător, Deva, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• înc cărcător Hunedoara, 2 posturi,
data limită 10.02., perioadă determinată. Tel. 
213244, orele 9-16.
• Incărcător-descărcător. Simeria, 1 post, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitoare la unități de ocrotire socială și 
sănătate, Lupeni, 2 posturi, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• îngrijitor dădiri, Deva, 4 posturi, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele 9-16. >
• Îngrijitor clădiri, Lupeni, 1 post, data limită 
9.02., perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• Îngrijitor dădiri, Petroșani, 8 posturi, data 
limită 28.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• îngrijitor dădiri, Simeria, 1 post, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• îngrijitor spați verzi, Hațeg, 1 post, data limită 
16.02., perioada determinată Tel. 213244, orele 9 
-16.
• laborant in învățământ Deva, 1 post data 
limită 5412. Tel 213244. orele 9 -16.

(01/05.02)

(02/05.02))

• laborant structură macroscopică și micro
scopică, Hațeg, 1 post, data limită 5.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Deva, 5 posturi, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș-montator, Simeria, 3 posturi, data 
limită 3.03. Tei. 213244, orele 9 • 16.
• lăcătuș-montator, Simeria, 8 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș amc, Hunedoara. 14 posturi, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș amc. Hunedoara, 2 posturi, data limită 
15.02. Tel. 213244, orele9-16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 3 posturi, data limită 15.02., perioadă 
determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș construcții metalice și navale, Hune
doara, 5 posturi, aata limită 28.02., perioadă 
determinată. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Brad, 4 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Călan, 2 posturi, data limită 31.03. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Deva, 2 posturi, data limită 15.02. Tel. 
213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații 
universale, Hunedoara, 1 post, data limită 10.02, 
perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 4 posturi, data limită 
31.03. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic, Brad, 9 posturi, data limită
1.04, perioadă determinată Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• lăcătuș mecanic, Călan, 4 posturi, data limită 
28.02. Tel. 213244, orele 9-16,
• lăcătuș mecanic. Deva, 5 posturi, data limită 
25.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 1 post, data 
limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 1 post, data 
limită 25.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 20.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic. Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 29.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 2 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 24 posturi, data 
limită 31.03. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lăcătuș mecanic, Hunedoara, 3 posturi, data 
limită 16.02. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lăcătuș mecanic, Orăștie, 1 post, data limită 
7.02, perioadă determinata. Tel. 213244, orele 9 - 
16.
• lăcătuș mecanică fină, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 30.03. Tel. 213244, orele 9 -16.
• lucrător bucătărie (spălător vase mari) Brad, 
lpost, data limită 15.02. Tel. 213244, orele 9 ■ 16.
• lucrător comercial, Deva, 1 post, data limită 
16.02. Tel. 213244, orele 9-16.
• lucrător comercial, Lupeni, 4 posturi, data 
limită 15.04., persoane cu handicap. Tel. 213244, 
orele 9 -16.
• salina DEVA funcționează în Sântuhalm, nr. 
71 D, program orele 9 - 21; angajăm asistentă 
medicală. Tel. 0721/061404. (10/31.01)
• societate comercială angajează asistent 
manager (secretară) cunoscătoare operare PC. 
CV-urile se trimit la fax 0254/214341. (1/2.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează muncitori necalificați pentru împachetare. 
CV-urile se trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)
• societate comercială cu sediul în Deva anga
jează secretară cu experiență în domeniu; 
cunoașterea limbii maghiare obligatorie, CV- 
urile se trimit la fax 0254/224111. (11/2.02)

LEGENDĂ AGENȚII

IMOBILIARE:

Al - Prima Invest

A2 - Garant Consulting

A3 - Imobfranc

A4 - Fiesta Nora

A5 - Casa Betania

A7 - Mimason

A8 - Morellia

A9 - Elitte

A1O - Liliacul Multicom
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Declarate zone calamitate

• Prima din Nigeria. Organizația Mondi
ală a Sănătății a confirmat că o tânără 
nigeriană în vârstă de 22 de ani a dece
dat din cauza gripei aviare, ea devenind 
astfel prima victimă umană a virusului 
H5N1, din Africa subsahariană.

Petrecere la Rio (Foto: epa)

Pregătiri de carnaval
Rio de Janeiro - Mii de oameni s-au adunat sâmbătă pe străzile din Rio de Janeiro ca să marcheze începutul pregătirilor pentru marele carnaval. Ei au dansat pe ritmurile uneia din cele mai vechi orchestre participante la carnaval, Banda de Ipanema.Carnavalul propriu zis începe pe 17 februarie, însă tradiția cere ca atât localnicii cât și turiștii din lumea întreagă să înceapă „încălzirea” cu două săptămîni înainte. La petrecerea de stradă au participat peste 20.000 de oameni.

■ Patru comitate din 
Florida au fost declarate 
zone calamitate după 
furtunile violente.

Washington (MF) - Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a conferit statutul de zone calamitate la patru comitate din statul Florida, unde furtunile violente și tornadele au provocat moartea a cel puțin 20 de persoane, relatează BBC News online.Decizia președintelui permite acordarea de asistență federală la operațiunile de la salvare din Florida. Intemperiile s-au produs vineri dimineață, provocând daune materiale la 1.500 de locuințe și lăsând fără electricitate peste 10.000 de persoane. Toate victimele s-au înregistrat în Comitatul Lake, unde furia naturii a fost cea mai intensă.„Am primit un telefon de la Casa Albă prin care am fost anunțați că președintele a semnat declarația pentru asis-
închis de 
judecător

Los Angeles (MF) - Un judecător din Los Angeles a hotărât închiderea temporară a site-ului pa- risexposed.com, care se ocupa de vânzarea unor produse personale ale vedetei. Site-ul lansat la 23 ianuarie permitea vizitatorilor să acceseze rapoarte bancare, jurnale personale și clipuri ale moștenitoarei lanțului hotelier, toate pentru o taxă de 30,97 de dolari. Avocatul lui Hilton a spus că acest site a încălcat dreptul la intimitate și drepturile de autor. Proprietarul site-u- lui, poate ataca decizia până la 16 februarie.
Modă online

Londra (MF) - Lumea modei a aplaudat decizia designerului Giorgio Armâni de a-și prezenta colecția haute couture live pe internet. Desig- nerul italian a dorit să utilizeze noile media pentru a oferi tuturor posibilitatea de a-i urmări prezentările.

Jolie (Foto: EPA)

Visează la 
09?
Los Angeles (MF) - 
Actrița americană 
Angelina Jolie a 
declarat pentru 
revista Entertaiiiment 
Weekly că își dorește 
să fie prima femeie 
din istorie care inter
pretează rolul cele
brului agent 007. 
Actrița fusese con
tactată pentru rolul 
Vesper Lynd, iubita 
lui James Bond din 
„Casino Royale", dar 
a fost nevoită să 
refuze, pentru că era 
însărcinată. Locul ei a 
fost luat de Eva 
Green, care a jucat 
alături de Daniel 
Craig.

Anunță seism „catastrofal"
Vancouver (MF) - Seismologii avertizează că săptămâna viitoare s-ar putea produce un cutremur „catastrofal” în provincia canadiană British Columbia, a relatat presa canadiană de sâmbătă, citată de AFP.Seismologii au numărat mișcările telurice încă imperceptibile de pe fundul Oceanului Pacific, în largul Insulei Vancouver, din sud-vestul provinciei British Columbia, care ar putea anunța producerea, în viitorul apropiat, a
Stare de alertă la Jakarta

Papagalul admiră împrejurimile în parcul Manda din orașul indian 
Jammu. (Foto: EPA)

■ Inundațiile din Indo
nezia s-au soldat soldat 
cu peste 20 de morți și 
339.000 de sinistrați.

Jakarta (MF) - Capitala Indoneziei, Jakarta, a fost plasată în stare de alertă pe fondul continuării eforturilor de salvare a locuitorilor afectați de inundațiile datorate ploilor torențiale, care s-au soldat cu moartea a peste 20 de persoane și distrugerea locuințelor altor circa 339.000.„Victimele au decedat dincauza bolilor, a frigului, electrocutate sau au fost luate de ape”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției din Jakarta, Untung Yoga Ana, citat de agenția Antara.

A cedat fiilor săi acțiuni
New York (MF) - Omul de afaceri Rupert Murdoch a cedat celor șase copii ai săi acțiuni la trustul media News Corp. în valoare de 600 de milioane de dolari, potrivit unei raportări transmise autorităților americane și preluate de Reuters. Cei șase copii ai mogulului media, inclusiv Lachlan Murdoch, fostul director operațional la News Corp., care a părăsit compania anul trecut, vor primi, fiecare, câte un pachet de acțiuni de tip A fără drept de vot în valoare de 100 milioane de dolari, a declarat un purtător de cuvânt al trustului. News Corp., cu o valoare de 58 de miliarde de dolari, controlează mai multe publicații și operatori TV în Italia, Marea Britanie și Asia.

Scorsese (Foto: EPA)

tar din cauza vântului puternic. Combustibilul, scurs dintr-un rezervor al vasului a afectat ipeste 4 km de litoral.
(Foto: EPA)

Lady Lake, Florida (Foto: epa)tență federală”, a declarat David Paulison, directorul Agenției Federale pentru Situații de Urgență (FEMA).De altfel, Agenția a trimis în zonele afectate alimente, apă și alte provizii, îndemnând voluntarii să participe la operațiunile de salvare.
unui cutremur de mari proporții, așteptat de mai mult timp în această regiune. Ei au apreciat, însă, că riscul este încă destul de scăzut, potrivit mai multor ziare canadiene, printre care și Globe and Mail.Mișcările telurice au fost înregistrate în falia Cascadia, situată în adâncul oceanului, și care se întinde paralel cu coasta vestică a Canadei și Statelor Unite. Ele au pornit din apropierea orașului american Seattle, după care au îpaintat spre nord.

Sute de mii de indonezieni au rămas fără case (Foto: EPA)Autoritățile au trimis în capitală 12.600 de echipaje suplimentare, care să ajute la operațiunile de salvare. Cel
Câștigător la premiile DGA

Los Angeles (MF) - Martin Scorsese a câștigat cu „The Departed”/„Cârtița” premiul pențru cel mai bun regizor al unui film de ficțiune, acordat de Sindicatul Regizorilor Americani (DGA), ceea ce confirmă statutul său de favorit la Oscar. Victoria de sâmbătă seară, la ceremonia DGA prezentată de Steven Spielberg, vine la peste trei decenii după ce Scorsese a fost nominalizat
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puțin 122 de sectoare din Jakarta, oraș cu zece milioane de locuitori, au fost afectate grav de inundații, la fel ca și 
în premieră la aceste premii, cu filmul „Taxi Driver”.„Este pentru prima dată când primesc această recunoaștere”, a spus încântat regizorul în vârstă de 64 de ani, care s-a aflat în competiție cu Alejandro Gonzalez Inarritu („Babei”), Bill Condon („Dreamgirls”), Jonathan Day- ton și Valerie Faris („Little Miss Sunshine”) și Stephen Frears („The Queen”). 

alte trei localități din înfpre- jurimi. Depok, Tangerang și Bekasi. Circulația este paralizată, iar numeroase drumurj sunt impracticabile. La fel, elec tricitatea a fost întreruptă în zonele afectate, iar cel puțin 5.000 de persoane sunt lipsite de linii telefonice. „Ploile vor continua cel puțin până la sfârșitul lunii februarie”, a avertizat Edison Gurning, de la Biroul de meteorologie și geofizică din Jakarta.Inundațiile sunt destul de frecvente în capitala indoneziana, în plin sezon ploios (ia- nuarie-februarie). Jakarta estenepregătită să facă față inundațiilor, din cauza faptului că este traversată de 13 râuri șicuprinde 78 de zone - ușor inundabile.

niava eșuata cargoul „Sierra Nava” a eșuat, ieri, lângă Gibral-

risexposed.com

